
KENDELSE 
 

Afsagt den 09. juli 2018 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Brøndby IF – FC Midtjylland, afviklet 17. maj 2019 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER: 
Fredag den 17. maj 2019 blev Sydbank Pokalfinalekampen Brøndby IF – FC Midtjylland spillet i Telia Parken i 
København. FC Midtjylland vandt kampen efter straffesparkskonkurrence. 
 
Efterfølgende har dommer Peter Kjærsgaard-Andersen, 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 bl.a. at Brøndby IF og FC Midtjyllands fans før, under og efter kampen har affyret 
pyroteknik, kastet denne pyroteknik mellem fanafsnittene m.v. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har efterfølgende valgt at indhente supplerende redegørelser på baggrund af 
sikkerhedsobservatørens rapport.  
 
 
INDBERETNING FRA DOMMER PETER KJÆRSGAARD-ANDERSEN: 
 
Dommer Peter Kjærsgaard-Andersen indberettede følgende: 
 
At der inden kick-off blev observeret et estimeret antal pyroteknik på Brøndby IF’s fanafsnit på over 50 stk. 
 
At kampstarten blev udsat meget kort efter forespørgsel fra TV på grund af røg. 
 
At FC Midtjyllands fans i kampens 1. minut affyrede et estimeret antal pyroteknik på over 10 stk. 
 
At Brøndby IF’s fans i forbindelse med en scoring i det 21. minut affyrede et estimeret antal pyroteknik på over 
10 stk.  
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 46. minut affyrede et estimeret antal pyroteknik på over 10 stk. 
 
At FC Midtjyllands fans ligeledes i kampens 46. minut affyrede et estimeret antal pyroteknik på over 10 stk.  
 
At ud over at det oprindelige kick-off blev udsat meget kort, så havde ingen af hændelserne indflydelse på 
kampens afvikling.  
 
At dommerne efter slutfløjt, i forbindelse med præmieoverrækkelsen fra sin position ved bænkene, observerede 
at der så ud til at være uroligheder mellem fanafsnittene hvor Brøndby IF’s fans kastede med pyroteknik mod 
FC Midtjyllands fans. 
 
At FC Midtjyllands fans kastede noget af pyroteknikken tilbage mod Brøndby IF’s fans.  
 
 
REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF: 
Brøndby IF har været forbeholdt dommer Peter Kjærsgaard-Andersens 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 som dommeren har noteret i store træk stemmer overens med det 



Brøndby IF selv har observeret. 
 
At Brøndby IF tager skarpt afstand til affyring og kast af pyroteknik. 
 
At der som vanligt var meget forberedelse i forbindelse med sikkerheden til kampen. 
 
At der var udkommanderet over 170 kontrollører til at sørge for sikkerheden ved indgangene og på selve 
stadion i Brøndby IF’s afsnit.  
 
At der under visitationen blev fundet ulovlige genstande. 
 
At de personer, der blev taget med ulovlige genstande, blev nægtet adgang til stadion og modtog 
karantæne for forseelsen. 
 
At der derudover blev fundet flere personer under kampen som overtrådte ordensreglementet. 
 
At der efter kampen blev konstateret en mindre gruppe Brøndby IF-tilhængere der kastede fyrværkeri over på 
B-tribunen. 
 
At dette blev kastet retur hvorefter situationen blev standset og håndteret i et samarbejde mellem de to 
klubber og politiet. 
 
At flere af disse personer er i gang med at blive identificeret med henblik på at udstede karantæner og 
yderligere straffe.  
 
At der var et tæt samarbejde med politiets sagsbehandlere, der i hvert enkelt tilfælde vurderede sagen for at 
se om vedkommende overtrådte den gældende lovgivning i Danmark. 
 
At der via overvågning samtidigt blev arbejdet med at identificere personer der under kampen overtrådte 
ordensreglementet på stadion. 
 
At ud over pyroteknikken, er det Brøndby IF’s opfattelse, at det lykkedes at afvikle en højrisikokamp med 
mange mennesker, i en god og rolig atmosfære hvor fodbolden var i højsædet. 
 
 
REDEGØRELSE FRA FC MIDTJYLLAND: 
FC Midtjylland har været forbeholdt dommer Peter Kjærsgaard-Andersens indberetning og fået mulighed for 
at redegøre for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende 
bemærkninger:  
 
At FC Midtjylland har læst dommer Peter Kjærsgaard-Andersens indberetning, og er stort set enige i de 
nævnte perioder. 
 
At FC Midtjylland dog gerne vil præcisere, at episoderne efter slutfløjt skete som beskrevet i det følgende. 
 
At Brøndby IF’s fans kaster 12 lys mod FC Midtjyllands afsnit og affyrer ligeledes 4 bomberør ind over nedre B. 
 
At FC Midtjylland kaster 3-4 lys retur. 
 
At enkelte personer fra Brøndby IF-lejren forsøger at forcere et hegn for at komme nærmere FC Midtjylland-
afsnittet. 
 
At dette til sidst stoppes af kampklædt politi. 
 
At alt omkring det sikkerhedsmæssige op til kampen har været drøftet på flere sikkerhedsmøder mellem de to 
klubber og arrangøren. 
 
 
SIKKERHEDSOBSERVATØRENS RAPPORT: 
Sikkerhedsobservatøren til kampen har udfærdiget en rapport. Af den rapport fremgår følgende vedrørende 



holdenes tilskuere under kampen: 
 
At FC Midtjyllands fans klokken 16:54 affyrede 5 stk. pyroteknik samt røg. 
 
At Brøndby IF’s fans ligeledes klokken 16:54 affyrede 1 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans klokken 16:55 affyrede sammenlagt 38 stk. pyroteknik, masser af røg og skød fyrværkeri i 
luften. 
 
At Brøndby IF’s fans affyrede 8 stk. pyroteknik i kampens første minut. 
 
At FC Midtjyllands fans ligeledes affyrede 2 stk. pyroteknik i kampens første minut.  
 
At FC Midtjyllands fans i kampens 6. minut affyrede 1 stk. pyroteknik. 
 
At FC Midtjyllands fans i kampens 8. minut affyrede 1 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 21. minut affyrede 20 stk. pyroteknik. 
 
At der ligeledes i kampens 21. minut var 3 Brøndby IF-fans der passerede 1. banehegn og én af disse 
passerede også 2. banehegn før han blev standset. 
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 22. minut affyrede 2 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 24. minut affyrede 1 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 31. minut affyrede 2 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 43. minut kastede flere ølkrus mod banen. 
 
At to af krusene var under to meter fra at ramme dommeren. 
 
At FC Midtjylland i slutningen af pausen skød en masse crepe på banen. 
 
At Brøndby IF’s fans ved indløb til 2. halvleg affyrede mere end 100 stk. pyroteknik. 
 
At FC Midtjylland i kampens 46. minut affyrede 35 stk. pyroteknik og kastede en masse crepe på banen.   
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 50. minut affyrede 1 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 51. minut affyrede 1 stk. pyroteknik. 
 
At FC Midtjyllands fans i kampens 55. minut affyrede 1 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 64. minut affyrede 1 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 68. minut affyrede 1 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 77. minut affyrede 1 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 82. minut affyrede 1 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 85. minut affyrede 1 stk. pyroteknik. 
 
At FC Midtjyllands fans i kampens 86. minut affyrede 2 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 88. minut affyrede 2 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 90. minut affyrede 3 stk. pyroteknik. 
 



At Brøndby IF’s fans i kampens 105. minut kastede adskillige genstande efter en FC Midtjylland-spiller. 
 
At Brøndby IF’s fans i kampens 119. minut kastede flere ølkrus mod en FC Midtjylland-spiller i forbindelse med et 
hjørnespark. 
 
At FC Midtjyllands fans efter slutfløjt affyrede 3 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans efter slutfløjt affyrede 1 stk. pyroteknik. 
 
At Brøndby IF’s fans kastede adskillige romerlys over på B-tribunen hvor to FC Midtjylland-fans blev ramt og 
efterfølgende behandlet. 
 
At FC Midtjyllands fans kastede flere af romerlysene tilbage til Brøndby IF’s afsnit. 
 
At Brøndby IF’s fans kastede kanonslag over på FC Midtjyllands afsnit. 
 
At Brøndby IF’s fans skød raketter med brag i på FC Midtjyllands afsnit. 
 
At en flok på 20-25 Brøndby IF-fans forcerede hegnet ind til bufferzonen og forsøgte at kommer over til FC 
Midtjyllands afsnit. 
 
At disse blev standset af politiet.  
 
 
 
SUPPLERENDE REDEGØRELSER: 
På baggrund af de forskellene mellem det dommer Peter Kjærsgaard-Andersen har indberettet og det der 
fremgår af sikkerhedsobservatørens rapport, har Fodboldens Disciplinærinstans indhentet supplerende 
redegørelser fra dommer Peter Kjærsgaard-Andersen, Brøndby IF og FC Midtjylland. 
 
 
SUPPLERENDE REDEGØRELSE FRA DOMMER PETER KJÆRSGAARD-ANDERSEN: 
Dommer Peter Kjærsgaard-Andersen har været forbeholdt udsnittet af sikkerhedsobservatørens rapport 
vedrørende tilskuernes adfærd, og er blevet bedt om at forklare de store forskelle der er mellem 
dommerindberetningen og sikkerhedsobservatørrapporten. Dommer Peter Kjærsgaard-Andersen havde 
følgende bemærkninger: 
 
At dommerteamet i forbindelse med kampen havde fokus på hvad der sker på banen og i kampen, og derfor 
ikke havde fokus hvad der sker udenfor banen. 
 
At hvis dommerteamet observerede noget udenfor banen som f.eks. romerlys blev dette noteret og 
indberettet. 
 
At eftersom fokus var på banen, kan det forekomme, at der er episoder udenfor banen som ikke blev 
observerest og derfor ikke medtages i indberetningen. 
 
At de episoder der er inkluderet i indberetningen er de episoder udenfor banen som dommerteamet har 
observeret. 
 
At som tidligere nævnt er fokus på kampen inde på banen. 
 
At det faktum, at episoderne som sikkerhedsobservatøren noterede, ikke er med i dommerteamets 
indberetning, ikke betyder, at episoderne ikke er indtruffet. 
 
At det blot er et udtryk for at dommerteamet har haft fokus på kampen og dermed ikke har observeret 
hændelserne.  
 
 
SUPPLERENDE REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF: 
Brøndby IF har været forbeholdt udsnittet af sikkerhedsobservatørrens rapport vedrørende tilskuernes adfærd 



samt dommer Peter Kjærsgaard-Andersens bemærkninger hertil, og har i den forbindelse fået mulighed for at 
redegøre for indholdet samt de sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forhold til de nye episoder. Brøndby IF 
havde følgende bemærkninger: 
 
At sikkerhedsobservatørens observerede episoder vedrørende brug af fyrværkeri nogenlunde passer i forhold 
til de faktiske forhold. 
 
At Brøndby IF på dagen havde cirka 180 kontrollører der arbejdede på C- og D-tribunerne. 
 
At der i forberedelserne var foretaget adskillige justeringer og forbedringer i forhold til at få optimeret 
sikkerhedsforholdene på specielt C-tribunen, så kampen kunne afvikles i god ro og orden. 
 
At dette medførte, at der blev sat ekstra hegn op foran det eksisterende banehegn langs C-tribunen. 
 
At der ligeledes blev opsat sikkerhedsnet foran bufferzonen ind til afsnit C14. 
 
At det her var muligt for politiet at komme ind såfremt det skulle blive nødvendigt.  
 
At der under kampen blev gjort adskillige observationer fra kontrollørerne. 
 
At der blev fjernet adskillige fans fra tribunerne, som var involveret i overtrædelser af stadionreglementet.  
 
At Brøndby IF ser meget strengt på overtrædelser af stadionreglementet og landets lovgivning. 
 
At der foreligger yderligere sager der afventer identifikation af gerningsmænd.  
 
At som tidligere beskrevet, så var Brøndby IF stærkt involveret i sikkerhedsforanstaltningerne og 
forberedelserne på specifikt C-tribunen omkring bufferzonen ved C14. 
 
At der under kampen, i samarbejde med KST, var forberedelse i forhold til afslutningen af kampen. 
 
At der blev mandet kraftigt op i bufferzonen og ved banehegnet. 
 
At dette var stærkt medvirkende til, at episoderne ikke udviklede sig yderligere. 
 
At Brøndby IF har arbejdet med overvågning og egnet optagelser. 
 
At der som nævnt er adskillige sager der afventer identifikation af flere af de gerningsmænd der affyrede 
fyrværkeri over mod B-tribunen. 
 
At udover at to FC Midtjylland-fans blev ramt af fyrværkeri, så blev også en Brøndby IF-fan ramt at fyrværkeri 
kastet fra B-tribunen over på C-tribunen. 
 
At denne tilskuer kortvarigt modtog behandling udenfor stadion. 
 
At Brøndby IF tager meget kraftigt afstand fra de episoder der blev observeret. 
 
At Brøndby IF sammen med de involverede parter forsøger at udfinde og uddele karantæner til de relevante 
personer.  
 
 
SUPPLERENDE REDEGØRELSE FRA FC MIDTJYLLAND: 
FC Midtjylland har været forbeholdt udsnittet af sikkerhedsobservatørrens rapport vedrørende tilskuernes 
adfærd samt dommer Peter Kjærsgaard-Andersens bemærkninger hertil, og har i den forbindelse fået 
mulighed for at redegøre for indholdet samt de sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forhold til de nye 
episoder. FC Midtjylland havde følgende bemærkninger: 
 
At FC Midtjylland har læst den detaljerede nye liste og har følgende kommentarer. 
 
At alt vedrørende pyroteknik på de to tribuner er FC Midtjylland enige i. 



 
At FC Midtjylland er enige i episoden efter slutfløjt, hvor flere Brøndby IF-fans forsøgte at komme tæt på B-
tribunen. 
 
At FC Midtjylland vedrørende kast mod FC Midtjylland-spillere har følgende bemærkning. 
 
At der stort set hver gang FC Midtjylland havde indkast eller hjørne ved C-tribunen blev kastet øl eller 
creperuller efter FC Midtjyllands spillere. 
 
At FC Midtjylland vedrørende kast med pyroteknik havde følgende bemærkninger. 
 
At der blev kastet 12 stk. pyroteknik og skudt fire gange fra C-tribunen mod B-tribunen. 
 
At noget af pyroteknikken blev returneret fra B-tribunen til C-tribunen. 
 
At FC Midtjylland har to fans der kom til skade. 
 
At FC Midtjyllands sikkerhedschef fik sin jakke brændt af. 
 
At FC Midtjylland havde fået godkendt de kastede creperør af Divisionsforeningen. 
 
At der blev kastet øl fra øvre A ned på de VIP FC Midtjylland sponsorer der sad i A5 
 
At FC Midtjylland håber, at disse informationer har bidraget til at få afklaret hændelsesforløbet mere præcist. 
 
 
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”. 
 
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 Midtjyllands redegørelser samt Brøndby IF’s og FC Midtjyllands supplerende 
redegørelser, Brøndby IF objektivt ansvarlig jf. §16.2 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” om 
klubbernes ansvar i Herre-LP-finalekampen, for de episoder der fremgår af dommer Peter Kjærsgaard-Andersens 
indberetning og sikkerhedsobservatørens rapport, vedrørende de afsnit der var tildelt Brøndby IF og de tilskuere 
der var tilknyttet Brøndby IF.  
 
Instansen bemærker, at det i Brøndby IF’s tilfælde er den 19.  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 det foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 250.000. 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 



Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles Brøndby IF en bøde på kr. 
250.000, 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 09. juli 2019 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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