KENDELSE
Afsagt den 11. november 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Lyngby Boldklub – Brøndby IF, afviklet 20. oktober 2019

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER:
Søndag den 20. oktober 2019 blev 3F Superligakampen Lyngby Boldklub – Brøndby IF spillet på Lyngby Stadion.
Kampen sluttede 3-0 til Brøndby IF.
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 i løbet af kampen blev affyret pyroteknik og konfetti med forsinkelse af
kampen til følge.

INDBERETNING FRA DOMMEREN:
Dommeren indberettede følgende:
At der ved indløb til kampen blev affyret 1 stk. pyroteknik der gav gult lys af Brøndby IF’s fans.
At der i kampens 39. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik af Brøndby IF’s fans.
At der i kampens 93. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik der gav hvidt lys og lidt røg i Lyngby Boldklubs fanafsnit.
At kick-off var forsinket i 2 minutter på grund af fjernelse af konfetti på sidelinjen ved det tekniske område.
At konfettien blev kastet på banen af Lyngby Boldklubs fans.

REDEGØRELSE FRA LYNGBY BOLDKLUB:
Lyngby Boldklub har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger:
At det er korrekt, at der klokken 17:57:44 blev kastet konfetti i blå og hvide farver fra Lyngby Boldklubs ene
tribune.
At dommeren var blevet briefet om dette event 75 minutter før kick-off af sikkerhedschefen.
At der var afsat et mandskab på 10 personer med løvriver til at indsamle konfetti.
At det beklageligvis alligevel gav en forsinkelse på 2 minutter da man skulle have konfetti væk fra sidelinjen.
At det er korrekt, at der klokken 18:01:12 blev affyret 1 stk. pyroteknik ved Brøndby IF’s fanafsnit.
At en Brøndby IF-fan skjulte sig bag et sponsorskilt hvor han maskerede sig og rejste sig op med 1 stk. tændt
pyroteknik og holdt det til det brændte ud, hvorefter han smed det ned på jorden.
At det skal siges, at tilskueren stod forrest i rækken på tribunen.

At han smed det ned på jorden et sted hvor der ikke var tilskuere.
At det ikke har været muligt at identificere vedkommende pga. maskeringen og at andre tilskuere stillede sig
ind foran personen da han tog maskeringen af.
At det nye grønne net som opfylder Divisionsforeningens krav, desværre besværliggør at få et ordentligt
billede på overvågningen.
At det er korrekt, at der klokken 18:42:28 blev antændt et stk. pyroteknik i Brøndby IF’s afsnit, af en fan der sad
ved banneret ”Sydsiden”.
At tilskueren smed romerlyset, efter det var udbrændt, ned foran i et område hvor der ikke stod mennesker.
At der igen var tale om en maskeret fan.
At det ligeledes var umuligt at identificere fanen i dette tilfælde.
At i dette tilfælde skal det nævnes, at der sidder en Brøndby IF-spotter lige nede foran og har fokus på det
hele.
At det er korrekt, at der klokken 19:53:52 blev tændt et såkaldt blitzlys som ligger på tribunen og blinker hvidt
lyst.
At et blitzlys ikke er pyroteknik.
At der ikke er røgudvikling at se.
At de fans der står i området ikke flytter sig.
At det heller ikke i dette tilfælde har været muligt at identificere vedkommende på trods af gode billeder fra
overvågningen.
At der var 60 kontrollører fra Lyngby Boldklub og 12 spottere fra Brøndby IF.
At der blev afholdt flere beredskabsmøder med Brøndby IF og Nordsjællands politi forud for kampen.
At Lyngby Boldklub i den forbindelse mener, at de sikkerhedsmæssige foranstaltninger er passende og i tråd
med de anbefalinger der er modtaget i forhold til den opgave der skulle løses.

REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF:
Brøndby IF har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger:
At Brøndby IF kan bekræfte at det indberettede er forekommet.
At Brøndby IF forud for denne kamp havde arbejdet meget tæt sammen med både Lyngby Boldklub og
politiet i forhold til at kunne skabe de mest sikre rammer for afviklingen af kampen.
At Brøndby IF dertil medbragte 12 kontrollører der assisterede Lyngby Boldklub under kampen.
At Brøndby IF er ærgerlige over hændelserne og tager afstand fra brug af ulovlige pyrotekniske artikler.
At Brøndby IF undersøger overvågningsmaterialet og søger at udfinde den skyldige, så denne kan drages til
ansvar.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER:

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, 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”.
Senest forud for sæsonen 2018-2019 udsendte Fodboldens Disciplinærinstans skriftlige retningslinjer til klubberne
i Herre-DM med en redegørelse for, hvordan Fodboldens Disciplinærinstans ville behandle blandt andet
overtrædelser af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen, Lyngby Boldklubs og Brøndby
IF’s redegørelser, at Lyngby Boldklub ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”,
da der under kampen blev affyret pyroteknik i strid med §12.1 samt udsættelse af kampen på grund af konfetti.
Instansen bemærker, at det i Lyngby Boldklubs tilfælde er den 3. indberetning instansen sanktionerer indenfor
de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, der kan
tilregnes Lyngby Boldklub.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 5.000.

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles Lyngby Boldklub en bøde på
kr. 5.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).
Kendelsen er endelig jf. DBU’s love §30.7.

Brøndby, den 11. november 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

