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SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Lørdag den 21. august 2021 blev 3F Superligakampen mellem Odense Boldklub og Brøndby IF spillet på Nature 
Energy Park i Odense. Kampen sluttede 2-2. 
 
Efterfølgende har dommeren foretaget indberetning fra kampen i overensstemmelse med de retningslinjer 
dommerne er instrueret i, for så vidt angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at der fra Odense Boldklubs fanafsnit blev kastet et ølkrus på Brøndby IF’s 
målmand, samt at der affyret pyrotekniske artikler fra Brøndby IF’s fanafsnit. 
  
Odense Boldklub og Brøndby IF har efterfølgende været foreholdt dommeren indberetning, og på opfordring 
fra Fodboldens Disciplinærinstans har begge klubber sendt en redegørelse. 
 
Af redegørelse fra Odense Boldklub fremgår det, at der før kampen trængte mellem 80 og 120 Brøndby IF-fans 
ind på stadion uden at blive visiteret og uden at vise gyldig billet. Begge klubber har efterfølgende på 
anmodning fra Fodboldens Disciplinærinstans sendt supplerende redegørelser herom. 
 
  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har indberettede følgende: 
 
at  der i det 85.-86. minut blev kastet et ølkrus fra Odense Boldklubs fanafsnit på Brøndby IF’s 

målmand, 
 
at der ved kampstart blev affyret cirka 30 stk. pyrotekniske artikler fra Brøndby IF’s fanafsnit, 
 
at der ved Brøndby IF’s scoring til 0-1 i det 4. minut blev affyret cirka 10 stk. pyrotekniske artikler fra 

Brøndby IF’s fanafsnit, 
 
at  der ved Brøndby IF’s scoring til 0-2 i det 43. minut blev affyret cirka 10 stk. pyrotekniske artikler fra 

Brøndby IF’s fanafsnit, og 
 
at kampen ikke på noget tidspunkt blev stoppet på grund af de pyrotekniske artikler. 
 
 
REDEGØRELSE FRA ODENSE BOLDKLUB 
 
Odense Boldklub har været foreholdt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
at fans fra Brøndby IF inden kampen stormede en indgang, 
 
at der kom cirka 80-120 Brøndby IF-fans ind på tribunen, 
 



at det blev vurderet af politiet, at det ikke ville være muligt at fjerne disse fans, 
 
at  Odense Boldklub kan bekræfte, at der blev kastet øl på Brøndby IF’s målmand, 
 
at Odense Boldklub via videoovervågningen identificerede to mænd, der havde kastet øl, 
 
at disse to mænd efter kampen blev antruffet og hver fik to års karantæne, 
 
at det kan bekræftes, at der blev affyret pyrotekniske artikler som indberettet af dommeren, 
 
at Odense Boldklub kunne identificere flere fans fra Brøndby IF, der antændte romerlys, mens de var 

maskerede, 
 
at Odense Boldklub forsøgte at få fat i dem under og efter kampen uden for stadion, men at det 

ikke var muligt for hverken Odense Boldklubs kontrollører eller politiet, og 
 
at politiet forsøgte at få fat i flere fans fra Brøndby IF, men at dette måtte opgives efter cirka 10 

minutters slagsmål med disse Brøndby IF-fans. 
 
 
SUPPLERENDE REDEGØRELSE FRA ODENSE BOLDKLUB 
 
På baggrund af Odense Boldklubs oplysninger om, at der trængte flere Brøndby IF-fans ind på stadion ved at 
presse sig gennem den første port og derefter videre ind på tribunerne uden at blive visiteret og ud at vise 
gyldig billet, har Fodboldens Disciplinærinstans anmodet Odense Boldklub om en supplerende redegørelse.  
 
Odense Boldklub har sendt videoer fra overvågningskameraerne ved portene og billetlugerne, hvor Brøndby 
IF’s fans trængte ind, og havde i øvrigt følgende bemærkninger: 
 
at Odense Boldklub anvendte en korridor til at lukke Brøndby IF’s fans ind igennem for at dæmme 

op for risikoen for ’gate crash’, 
 
at det ikke virkede denne gang med de mange Brøndby IF-fans, 
 
at proceduren - hvis første port bliver rendt over - er, at porten ved indgangen skal lukkes med det 

samme, 
 
at radiokommunikationen fra kontrollørerne ved den første port til kontrollørerne ved indgangen 

(billetlugen) svigtede, 
 
at portene ved indgangen derfor ikke blev lukket af i tide, 
 
at Odense Boldklub åbnede portene igen i samarbejde med politiet, da situationen igen var under 

kontrol, og 
 
at der ikke var nogen, der kom til skade under episoden. 
 
 
REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF 
 
Brøndby IF har været foreholdt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
at Brøndby IF kan bekræfte det af dommeren indberettede, 
 
at Brøndby IF forud for kampen havde arbejdet tæt sammen med både Odense Boldklub og 

politiet for at kunne skabe de sikreste rammer for afviklingen af kampen, 
 
at Brøndby IF havde ekstra kontrollører og 3 SLO’er med til kampen for at få afviklet kampen på den 

bedst mulige måde rent sikkerhedsmæssigt, 
 



at der i forbindelse med affyring af pyrotekniske artikler blev udfundet fans, og at disse vil blive tildelt 
karantæner, 

 
at Brøndby IF er ærgerlige over disse hændelser,  
 
at Brøndby IF tager afstand fra brug af ulovlige pyrotekniske artikler, og 
 
at Brøndby IF undersøger overvågningsbilleder for at finde yderligere personer, der kan drages til 

ansvar. 
  
 
SUPPLERENDE REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF 
 
På baggrund af Odense Boldklubs oplysninger om, at der trængte flere Brøndby IF-fans ind på stadion ved at 
presse sig gennem den første port og derefter videre ind på tribunerne uden at blive visiteret og ud at vise 
gyldig billet, har Fodboldens Disciplinærinstans anmodet Brøndby IF om en supplerende redegørelse. 
Fodboldens Disciplinærinstans har herunder anmodet Brøndby IF om at redegøre for Brøndby IF’s kontrollører 
og SLO’er ageren i forbindelse med Brøndby IF’ fans indtrængen på stadion. Brøndby IF har desuden været 
forelagt videoerne, som Odense Boldklub havde fremsendt. 
 
Brøndby IF havde følgende bemærkninger: 
 
at Brøndby IF efter at have set overvågningsoptagelser fra indgangen til udebaneafsnittet, kan 

tilslutte sig, at adskillige Brøndby fans skaffede sig adgang til udebaneafsnittet, uden at blive 
visiteret og fremvise billet, 

 
at dette skete ved, at de løftede 3 cykelhegn væk og herefter kunne gå ind på afsnittet, 
 
at flere af Brøndby IF’s fans var maskerede, 
 
at Brøndby IF ikke har modtaget informationer om Brøndby IF-fans, der var blevet identificerede 
 
at Brøndby IF gerne modtager yderligere information fra Odense Boldklub, hvis der kan identificeres 

flere fans, der i så fald kan idømmes karantæne, 
 
at Brøndby IF er meget interesserede i at følge op på disse overtrædelser, og 
 
at Brøndby IF har arrangeret et møde med Odense Boldklub omkring udfordringerne og for at 

identificere fans 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har 
deltaget i sagens behandling.  
 
Steven Lustü, Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har ikke deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til 
tilskueradfærd individuelt i henhold til reglerne i Divisionsforeningens cirkulære nr. 17 (2021) om sikkerhed og 
orden på stadions. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at der forud for kampstart kom et stort antal Brøndby IF-fans ind på 
stadion uden at blive visiteret eller vise billet.  
 
Det fremgår af videoer fra overvågningskameraer på Nature Energy Park i Odense, at disse fans først skubbede 
sig igennem den første port, hvor kontrollører fra Odense Boldklub ikke kunne holde dem tilbage på grund af 
det massive pres. Derefter fortsatte disse fans forbi visiteringszonen og videre gennem billetlugerne uden at 
fremvise billet. 
 



Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det fremgår af videoerne, at Brøndby IF’s kontrollører og SLO’er 
var til stede uden aktivt at gribe ind eller bistå kontrollørerne fra Odense Boldklub. Fodboldens Disciplinærinstans 
bemærker især, at mindst to af Brøndby IF’s SLO’er trængte ind sammen med de indtrængende fans. I den 
forbindelse bemærker Fodboldens Disciplinærinstans, at Brøndby IF ikke har besvaret disciplinærinstansens 
anmodning om at redegøre for disse kontrollørers og SLO’ers ageren ved denne episode. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det er en alvorlig overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og orden 
på stadions § 15.3, at Brøndby IF’s fans trængte ind på stadion uden at blive visiteret eller fremvise billet. 
 
For så vidt angår anvendelse af pyrotekniske artikler udsendte Fodboldens Disciplinærinstans senest forud for 
sæsonen 2018-2019 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. 
Det fremgår blandt andet, at Fodboldens Disciplinærinstans har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde 
på stadion uden forudgående tilladelse. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det var tilskuere i det specifikke tilskuerafsnit, som Brøndby IF havde 
ansvaret for, og som Brøndby IF var blevet tildelt af Odense Boldklub, der under kampen antændte 
pyrotekniske artikler. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans pålægger på baggrund af dommerindberetningen, Odense Boldklubs og 
Brøndby IF’s redegørelser Brøndby IF objektivt udebaneansvar, jf. § 15.3 i cirkulære om sikkerhed og orden på 
stadions, for at der trængte Brøndby IF-fans ind på stadion uden at blive visiteret og uden at vise gyldig billet, 
samt for de af dommeren indberettede episoder fra udebaneafsnittet. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Brøndby IF’s tilfælde er den 5.  indberetning instansen 
sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og orden på 
stadions, der kan tilregnes Brøndby IF. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde, herunder især de 
indtrængende Brøndby IF-fans og Brøndby IF’s redegørelse i relation hertil, og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til en bøde på 85.000 kroner. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til Divisionsforeningens cirkulære nr. 17 (2021) om sikkerhed og orden på stadion § 17.1, tildeles 
Brøndby IF en bøde på 85.000 kroner, 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 16. september 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 
 


	KENDELSE

