KENDELSE
Afsagt den 24. juni 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
FC København – Brøndby IF, afviklet 05. maj 2019

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 05. maj 2019 blev Superligakampen FC København – Brøndby IF spillet i Telia Parken i København.
Kampen sluttede 3-2 til FC København.
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i, for så vidt
angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgår det, at der før og under kampen blandt andet blev affyret pyroteknik af FC
København og Brøndby IF’s tilskuere.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At det følgende er indberetninger for så vidt angår FC København
At der før kick-off blev affyret 3 stk. pyroteknik af FC Københavns fans.
At der i det 10. minut blev affyret 10 stk. pyroteknik af FC Københavns fans.
At der i kampens 12. minut blev affyret 5 stk. pyroteknik af FC Københavns fans.
At der i kampens 15. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik af FC Københavns fans.
At der i kampens 46. minut blev affyret minimum 50 stk. pyroteknik af FC Københavns fans.
At der i kampens 51. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik af FC Københavns fans.
At der i kampens 53. minut bliver kastet en genstand på banen fra FC Københavns fans der rammer en
Brøndby IF-spiller.
At der i kampens 64. minut blev affyret 6 stk. pyroteknik af FC Københavns fans.
At der i kampens 70. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik af FC Københavns fans.
At der i kampens 92. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik af FC Københavns fans.
At det følgende er indberetninger for så vidt angår Brøndby IF.
At der før kick-off blev affyret minimum 100 stk. pyroteknik af Brøndby IF’s fans.
At der i kampens 2. minut blev kastet 10-15 stk. pyroteknik fra Brøndby IF’s fanafsnit på FC Københavns
fanafsnit.

At dette førte til kortvarigt spilstop på cirka 60 sekunder.
At der i kampens 7. minut blev affyret 7 stk. pyroteknik af Brøndby IF’s fans.
At der ligeledes i kampens 7. minut blev kastet yderligere 1 stk. pyroteknik fra Brøndby IF’s tilskuere på FC
Københavns fanafsnit mens det brændte.
At der i kampens 49. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik af Brøndby IF’s fans.
At der i kampens 51. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik af Brøndby IF’s fans.
At der i kampens 53. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik og 1 stk. kanonslag af Brøndby IF’s fans.
At der i kampens 55. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik af Brøndby IF’s fans.
At der i kampens 58. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik af Brøndby IF’s fans.

INDBERETNING FRA BRØNDBY IF
Brøndby IF indberettede følgende:
At såfremt dommeren ikke har foretaget indberetning vedrørende det kast fra FC Københavns tilskuere der
ramte en Brøndby IF-spiller i hovedet, så vil Brøndby IF indberette følgende.
At ved Brøndby IF’s scoring til 2-2 i det 53. minut fejrede Brøndby IF’s spillere scoringen mod C-tribunen, hvilket
resulterede i at der blev foretaget kast mod Brøndby IF’s spillere.
At den kastede genstand ramte en Brøndby IF-spiller på kinden.
REDEGØRELSE FRA FC KØBENHAVN
FC København har været forbeholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger:
At det som blev registreret af pyroteknik og lignende af dommeren er i overensstemmelse med hvad FC
Københavns sikkerhedschef selv observerede.
At det som rammer Brøndby IF-spilleren fra C-tribunen også observeres af FC Københavns sikkerhedschef på
TV.
At det ikke efterfølgende var muligt at finde personen.
At dette er meget beklageligt.
At selvom banevagterne er meget OBS på disse situationer, så skete det uden at personen der foretog kastet
blev observeret.
At der til denne kamp var en del flere banevagter end ved normale kampe i Superligaen.
At FC Københavns sikkerhedschef har haft en lang snak med FC Københavns SLO, og håber derfor, at det
store arbejde SLO’en udfører i forbindelse med disse episoder gør, at det aldrig sker igen.
At der var rigtig mange kontrollører til denne kamp, så det er endnu mere beklageligt, at der kommer ting ind
som tilskuerne kan kaste med.

REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF

Brøndby IF har været forbeholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger:
At Brøndby IF som udgangspunkt er enige i det dommeren har indberettet.
At der dog er enkelte detaljer der er udeladt eller ikke bemærket i indberetningen.
At i forbindelse med opstarten af kampen hvor Brøndby IF’s fans fremviste en tifo på D-tribunen blev der fra
nedre C kastet 2-3 hvide røgbomber ind mod Brøndby IF’s afsnit.
At dette enten var for at ramme afsnittet eller for at forsøge at ødelægge udsynet til den tifo der blev fremvist.
At dette lagde grundlaget for en meget dårlig stemning.
At det sandsynligvis var årsagen til at der blev kastet fyrværkeri retur til C-tribunen.
At dette ikke skal fremgå som en forklaring eller undskyldning for at der blev kastet med fyrværkeri.
At Brøndby IF deltager, sammen med politiet og FC København, i arbejdet med at identificere de involverede
personer, så disse kan blive konfronteret og gjort ansvarlige for handlingerne.
At Brøndby IF og FC København har et tæt samarbejde i forhold til at afvikle disse kampe.
At der arbejdes før, under og efter kampene for at forebygge og efterfølgende efterforske de hændelser der
forekommer til de indbyrdes kampe.
At det er i alles interesse at disse opgør afvikles i en god og tryg ramme.
At der arbejdes intenst på at udvikle og forbedre forholdene for alle.
At udover de nævnte hændelser blev kampen afviklet i god ro og orden.
At Brøndby IF via overvågning og ved hjælp af de tilstedeværende kontrollører udfundet personer der
overtrådte Stadionreglementet.
At disse personer vil blive gjort ansvarlige for sine handlinger.
At efterforskningen er rettet mod yderligere overtrædelser er igangsat i samarbejde med politiet og FC
København.
At yderligere personer søges identificeret så de kan blive gjort ansvarlige.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, Lars W. Knudsen
og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til
tilskueradfærd individuelt i henhold til reglerne i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”.
Forud for sæsonen 2018-2019 udsendte Fodboldens Disciplinærinstans skriftlige retningslinjer til klubberne i HerreDM med en redegørelse for, hvordan Fodboldens Disciplinærinstans ville behandle blandt andet overtrædelser
af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”. Det fremgår blandt andet, at Fodboldens Disciplinærinstans
har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen, FC Københavns og Brøndby
IF’s redegørelser, at FC København ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”,
da der i løbet af kampen blev antændt pyroteknik m.v. i strid med §12.1

Instansen bemærker, at det i FC Københavns tilfælde er den 9. indberetning instansen sanktionerer indenfor de
seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, der kan
tilregnes FC København
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 125.000.

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles FC København en bøde på kr.
125.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).
Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen
af kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1.
Brøndby, den 24. juni 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

