
KENDELSE 
 

Afsagt den 11. november 2021 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Brøndby IF – FC København, afviklet 24. oktober 2021 
 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 24. oktober 2021 blev 3F Superligakampen mellem Brøndby IF og FC København spillet på Brøndby 
Stadion. Kampen sluttede 2-1 til Brøndby IF.   
 
Efterfølgende har kampens dommer 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 blandt andet fra begge holds fans blev affyret pyroteknik såvel som en 
række andre forseelser. 
  
  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At hermed indberettes nedenstående episoder med brug af pyroteknik i forbindelse med 3F Superligakampen 
den 24. oktober 2021 mellem Brøndby IF og FC København. 
 
At særligt for kampen var kanonslag der skydes ind over banen. 
 
At når der i følgende står kanonslag, er det denne type der skydes ind over banen og springer i luften over 
banen. 
 
At der fra Brøndby IF’s fanafsnit var følgende: 
 
Før startfløjt: 1 kanonslag 
 
Minut 1: cirka 50 stk. pyro, røgbomber og mere end 10 kanonslag. 
 
Pga. røg var kampen afbrudt i 7 minutter. 
 
Minut 10: 2 stk. pyro. 
 
Minut 24: 6 stk. pyro og et kanonslag. 
 
Minut 29: 1 stk. pyro. 
 
Minut 37: 1 stk. pyro og en røgbombe. 
 
Minut 44: 3 stk. pyro. 
 
Minut 46: 2 stk. pyro og et kanonslag. 
 
Minut 58: 5 stk. pyro. 



 
Minut 62: 2 stk. pyro. 
 
Minut 64: 2 stk. pyro. 
 
Efter slutfløjt: 5 stk. pyro. 
 
At der fra FC Københavns fanafsnit var følgende: 
 
Før startfløjt: cirka 50 stk. pyro. 
 
Minut 10: 1 stk. pyro. 
 
Minut 16: 1 stk. pyro. 
 
Minut 22: 1 stk. pyro. 
 
Minut 27: 2 stk. pyro. 
 
Minut 31: 1 stk. pyro. 
 
Minut 46: 10 stk. pyro, røgbomber og kanonslag. 
 
Minut 49: cirka 20 stk. pyro. 
 
Minut 53: 1 stk. pyro. 
 
Minut 53: Flere tilfælde af øl kastet fra FC Københavns fanafsnit mod Brøndby IF’s fanafsnit på Nord-tribunen. 
 
Minut 58: Pyro kastet på banen uden spilstop. 
 
Minut 62: Pyro kastet på banen med kort spilstop. 
 
Minut 62: cirka 10 stk. pyro. 
 
Minut 86: 3 stk. pyro. 
 
Minut 91: 5 stk. pyro. 
 
Minut 94: 1 stk. pyro skudt fra fanafsnittet over banen som lander umiddelbart udenfor sidelinjen og dermed 
ingen spilstop. 
 
SIKKERHEDSOBSERVATØRRAPPORTEN  
 
I forbindelse med kampen var en sikkerhedsobservatør påsat af Divisionsforeningen, som efterfølgende har 
fremsendt en rapport fra kampen. Både Brøndby IF og FC København har været forelagt denne rapport. 
 
Sikkerhedsobservatøren har skrevet følgende i sin rapport vedr. tilskuernes adfærd før, under og efter kampen 
på stadion: 
 
At der var følgende hændelser inden kampen: 
 
Klokken 12:25 ankommer den stor FC København march pakket ind i politi. 
 
Klokken 12:35 stormer FC Københavns fans dørene i udebaneafsnittet. 
 
Klokken 13:23 ved indløb til opvarmning tænder FC Københavns fans 2 røde lys. Brøndby IF’s fans tænder et 
rødt lys og 2 knaldraketter. 
 
Klokken 13:39 sender Brøndby IF’s fans 3-4 knaldraketter ind over stadion. 



 
Klokken 13:55 er der en meget stor tifo på Sydsiden. 
 
Klokken 13:55 går Brøndby IF’s maskot rundt i den nordlige ende af banen ud for FC Københavns fans. FC 
Københavns fans tænder i denne forbindelse cirka 50 røde lys. 
 
Klokken 14:00 er der 2 knaldraketter fra Brøndby IF’s fans. 
 
At der var følgende hændelser under kampen: 
 
Ved spillestart kommer der fra Brøndby IF’s fans cirka 25 knaldraketter, 50 røde lys, 20 hvide løs, masser af røg 
og konfetti på Sydsiden og ind på banen. 
 
Minut 2: Spillestop pga. røg fra Sydsiden. 
 
Minut 3: 1 rødt lys fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 4: 1 knaldraket fra FC Københavns fans. 
 
Minut 5: 1 hvidt lys og 1 knaldraket fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 5: 1 hvidt lys og 1 knaldraket fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 6: 1 rødt lys og1 knaldraket fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 7: 1 rødt lys fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 7: Spillet sættes i gang igen. 
 
Minut 8: 1 stk. blå røg, 2 stk. gult røg og 1 knaldraket fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 9: 1 rødt lys fra FC Københavns fans. 
 
Minut 16: 1 rødt lys fra FC Københavns fans. 
 
Minut 20: 1 stk. blå røg fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 21: 1 rødt lys fra FC Københavns fans. 
 
Minut 22: Scoring og 5 røde lys fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 24: 3 røde lys fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 25: 1 rødt lys fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 26: 2 røde lys fra FC Københavns fans. 
 
Minut 28: 1 rødt lys fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 30: En sortklædt FC København-fan sidder på banehegnet med 1 rødt lys. 
 
Minut 36: 1 stk. blå røg fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 43: 3 røde lys fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 45: 10 røde lys fra FC Københavns fans. 
 
Minut 48: FC København-mål (VAR underkendt) og cirka 20 stk. røde lys fra FC Københavns fans. 
 
Minut 49: Røg fra FC Københavns fanafsnit. 



 
Minut 52: En sortklædt FC København-fan sidder på banehegnet med 1 rødt lys. 
 
Minut 53: FC Københavns fans kaster øl og andet mod den østlige tribune. 
 
Minut 56: 2 røde lys og 1 hvidt lys fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 58: 5 røde lys fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 60: 1 rødt lys fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 60: 1 rødt lys på banen i straffefeltet i nordenden. 
 
Minut 60: 1 stk. røg fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 63: 7 røde lys fra FC Københavns fans. 
 
Minut 63: 1 stk. røg fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 85: En sortklædt FC København-fan står på banehegnet med 1 rødt lys. 
 
Minut 86: 2 røde lys fra FC Københavns fanafsnit. 
 
Minut 90: En sortklædt FC København-fan står på banehegnet med 1 rødt lys. 
 
Minut 91: 1 hvidt lys fra FC Københavns fans. 
 
Minut 93: 1 rødt lys på banen i det nordvestlige hjørne. 
 
Minut 94: 1 rødt lys fra Brøndby IF’s fans. 
 
Minut 94: 2 hvide lys og 1 stk. røg fra FC Københavns fans.  
 
 
REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF 
 
Brøndby IF har været forelagt dommerens indberetning og de overfornævnte udsnit af 
sikkerhedsobservatørens rapport, og havde følgende bemærkninger: 
 
At Brøndby IF kan bekræfte, at det som dommeren har noteret, i store træk stemmer overens med det 
Brøndby IF ved selvsyn har observeret. 
 
At Brøndby IF tager skarpt afstand til affyring af pyrotekniske artikler, der desværre blev set til kampen. 
 
At der som vanligt var foretaget meget store forberedelse vedrørende sikkerhed til kampen. 
 
At hele stadionområdet var adskilt både indenfor og udenfor stadion, så de to fangrupper ikke ville mødes i 
forbindelse med ankomst og tilstedeværelse under kampen. 
 
At der var placeret ekstra bemanding på indgangene, låger og der var stor fokus på indgangsflowet og 
visitationen. 
 
At der var udkommanderet over 300 kontrollører til at sørge for sikkerheden i indgangene og på selve stadion. 
 
At stadion blev sweepet og undersøgt forud for åbning af stadion. 
 
At der under visitationen blev fundet ulovlige genstande. 
 
At de pågældende personer som følge heraf blev nægtet adgang til stadion og modtog karantæne for 
deres forseelse. 



 
At der dertil var et tæt samarbejde med politiets sagsbehandlere, der i hvert enkelt tilfælde vurderede 
sagerne, for at se om vedkommende overtrådte den gældende lovgivning i DK. 
 
At via overvågning bliver der samtidigt arbejdet med at identificere personer der under kampen overtrådte 
ordensreglementet på stadion. 
 
At Brøndby IF anerkender at der til trods for gennemgribende indsat fortsat er forbedringspunkter i forhold til 
visitation, hvilket er en proces der løbende bliver evalueret og forbedret.  
 
 
REDEGØRELSE FRA FC KØBENHAVN 
 
FC København har været forelagt dommerens indberetning og de overfornævnte udsnit af 
sikkerhedsobservatørens rapport, og havde følgende bemærkninger: 
 
At det indledningsvist skal fremhæves, at FC København på det kraftigste tager stor afstand fra den til kampen 
udvist adfærd og også offentligt har og vil tilkendegive dette. 
 
At forud for kampen havde FC Københavns sikkerhedschef deltaget i personligt møde på Brøndby Stadion, 
ligesom han havde deltaget i et Teams-møde med Divisionsforeningens sikkerhedschef og Brøndby IF’s 
sikkerhedschef. 
 
At for at sikre en festlig og fornøjelse men også sikker og forsvarlig kampafvikling. 
 
At på kampdagen deltog FC Københavns sikkerhedschef, Brøndby IF’s sikkerhedschef og 
sikkerhedsobservatøren i et kampmøde. 
 
At politiet ligeledes var inviteret, men var forhindret i at deltage. 
 
At kampafviklingen blev gennemgået på mødet, ligesom stadion og nærområde efterfølgende blev 
gennemgået. 
 
At planer for til- og afgang af FC Københavns fans der var gående, kørende og med bus ligeledes blev 
gennemgået. 
 
At FC København havde 60 stewards med til FC Københavns-fanafsnit under kampafviklingen.  
 
At FC Københavns sikkerhedschef opholdt sig i sikkerhedsrummet under kampen. 
 
At adgangskontrol og visitation i FC Københavns afsnit blev foretaget af Brøndbys egne stewards. 
 
At til trods for den grundige visitation, lykkedes det desværre for nogle fans at have pyroteknik med ind på 
stadion. 
 
At afbrændere ikke kunne udpeges grundet maskering. 
 
At FC København har fokus på at kampe afvikles sikkert og forsvarligt, og havde i samarbejde med Brøndby IF 
taget sine forholdsregler og gjort en indsats for at kampen ville blive afviklet sådan.  
 
 
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 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. 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, sikkerhedsobservatørens 
rapport, Brøndby IF’s og FC Københavns redegørelser, at Brøndby IF ikke har levet op til § 1.1 i Cirkulære om 
Sikkerhed og orden på stadions, da der før og under kampen blev antændt pyroteknik m.v. i strid med §12.1. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Brøndby IF’s tilfælde er den syvende 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 og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på 200.000 kroner samt en betinget fradømmelse af retten til at spille 
én hjemmekamp med tilskuere. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion § 17.1, tildeles Brøndby IF en bøde på 200.000 
kroner, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Brøndby IF fradømmes retten til at spille én hjemmekamp i Herre-DM/Sydbank Pokalen med tilskuere, jf. DBU’s 
Love §30.1, nr. 4. Denne sanktion gøres betinget, jf. DBU’s Love §30.2. Den betingede sanktion bortfalder, såfremt 
der ikke ved nogle af Brøndby IF’s kampe i Herre-DM/Sydbank pokalen inden udgangen af sæsonen 2021/22 
statueres lignende overtrædelser af Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion, der kan tilregnes Brøndby IF. 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af Brøndby IF for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af 
kendelsen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 11. november 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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