
KENDELSE 
 

Afsagt den 27. maj 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

F.C. København – Brøndby IF, afviklet 17. april 2016 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 17. april 2016 blev ALKA Superligakampen F.C. København – Brøndby IF spillet i Telia Parken i 
København. Kampen sluttede 2-0 til F.C. København. 
 
Efterfølgende har dommeren i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt 
kampe i Herre-DM og Pokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen. 
 
Af indberetningen fremgik det, at der syv gange i løbet af kampen blev antændt pyroteknik i FC Københavns 
fanafsnit. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der i kampens 1. minut på antændt 13-15 romerlys og blå røg. 
 
At der i kampens 29. minut på antændt 2 romerlys. 
 
At der i kampens 31. minut på antændt 5 blitz lys. 
 
At der i kampens 46. minut på antændt 11 romerlys. 
 
At der i kampens 46. minut på antændt 1 romerlys. 
 
At der i kampens 95. minut på antændt 10 romerlys. 
 
At alle hændelser skete i FC Københavns fanafsnit (nedre B). 
 
 
REDEGØRLSE FRA FC KØBENHAVN 
 
FC København 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 FC København først og fremmest gerne vil slå fast, at klubben forstår vigtigheden af, at fodboldkampe 
afholdes med fornøden sikkerhed. FC København bruger i dag mange ressourcer på målrettede indsatser for 
at iagttage en rolig afholdelse af fodholdkampene, herunder på effektivt at begrænse brugen af pyroteknik, 
samt for generelt at højne sikkerhedsniveauet på stadions i forbindelse med afholdelse af kampe – ikke mindst i 
forbindelse med afholdelsen af ovenævnte kampe mod Brøndby. 
  
At for at illustrere, hvor alvorligt FC København tog arbejdet med sikkerheden ved kampene mod Brøndby den 
6. april, 17. april og 20. april, og for at give et billede af, hvor mange ressourcer FC København rent faktisk brugte 
på at højne sikkerheden, følger her en kort beskrivelse af de sikkerhedsmæssige tiltag, der blev iværksat: 



 
Sikkerhedsarbejdet i forbindelsen med afholdelsen af ovennævnte kampe blev indledt to måneder før 
kampenes respektive afviklinger, hvor FC København begyndte at indsamle de første informationer om 
risikobilledet. Indsamlingen skete primært gennem dialog med politi, fangrupper, Brøndby, kontrollører og andre 
interessenter. Hertil afholdte FC København løbende møder med både politi og fangrupper, hvor informationer 
om risikobilledet blev delt forinden kampene. Dette skete naturligvis ikke ved kampen den 17. april 2016, da 
Brøndby fans havde valgt at boykotte kampen.  
 
På møderne med fangrupperne blev der aftalt tifo’er, spilleregler, ankomsttider og opførsel under kampene, 
ligesom fangrupperne blev opfordret til at udvise gensidig respekt for både klub og politi. Dette har 
erfaringsmæssigt vist sig at have en enormt positiv indvirkning på sikkerhedsbilledet ved afviklingen af kampe, 
og dette var i øvrigt indtrykket ved afholdelsen af ovennævnte kampe. 
  
Ca. en uge før og frem til kampenes afvikling blev forløbet gennemgået ned til mindste detalje på møder med 
politiet, så politiet, med baggrund i den information de modtog, kunne vurdere og efterfølgende godkende FC 
Københavns sikkerhedstiltag, hvilket de gjorde.  
  
I forbindelse med afviklingen af kampene havde FC København og Brøndby tilsammen ca. 350 kontrollører på 
stadionerne på kampdagene. Ca. to uger før kampene blev der afholdt et samlet kontrollørmøde for alle 
kontrollørlederne. Ved kampen den 17. april 2016 mødte der 20 kontrollører op fra Brøndbys side, da der 
stadigvæk var mulighed for at der ville være nogle der forsøgte alligevel. De udfyldte deres spotterfunktioner 
som altid.  
 
Da FC København er meget opmærksomme på, at der i forbindelse med et derby mod Brøndby er en forhøjet 
risiko for afbrænding af pyrotekniske artikler under kampafviklingen, har FC København indført specielle 
kontrolprocedurer for at minimere risikoen så meget som muligt.  
 
Kontrolprocedurerne betyder, at alle tilskuere kropsvisiteres, inden de får adgang til stadionet, hertil kommer, at 
alle tilskuere med plads i fanafsnittene på stadion visiteres ekstra grundigt, da det erfaringsmæssigt er disse 
tilskuer, der afbrænder pyrotekniske artikler. Det er dog et kendt faktum, at mange pyrotekniske artikler beskyttes 
af et kondom og herefter indsmugles i indre kropsdele. Dette gør, at det er umuligt for kontrollørerne at finde 
disse pyrotekniske artikler ved en visitering.  Alle personer, der overtræder stadionreglementet, fx ved at forsøge 
at medbringe pyrotekniske artikler på stadion, bliver nægtet adgang til kampen og pålagt en afgift og givet 
karantæne. Klubberne fører løbende statistik med antallet af overtrædelser af ordensreglementet under 
kampene med det formål løbende at kunne følge udviklingen og iværksætte nye eller ændrede tiltag på netop 
de områder, der ifølge statistikken viser sig som værende problematiske. I tillæg hertil har FC København 
desuden strammet reglerne i stadionreglementet yderligere, hvilket blandt andet betyder, at en person, der 
forsøger at medbringe pyrotekniske artikler i Telia Parken, pålægges en afgift på 4.000 kr. og gives karantæne. 
Såfremt den udstedte afgift ikke betales, føres sagen af principielle årsager til domfældelse. Formålet hermed 
er at sende et tydeligt signal til FC Københavns fans om, at afbrænding af pyroteknik på vort stadion ikke 
tolereres. 
 
At som det fremgår af ovenstående beskrivelse af de af FC København iværksatte samt iagttaget 
sikkerhedsforanstaltninger forinden samt under afviklingen af ovennævnte kampe, bruger og brugte FC 
København enorme ressourcer på at øge sikkerheden til kampene, blandt andet gennem tiltag der skal 
medvirke til at forbedre og udvikle fankulturen. 
 
At FC København havde sørget for over 350 kontrollører. Det store antal af kontrollører er et udtryk for, at man 
netop valgte af skærpe sikkerheden i kølvandet på urolighederne, som fandt sted i pokalkampen mellem FC 
København og Brøndby IF, som blev afholdt den 6. april 2016. Dette også på trods af, at Brøndby IF’s fans ikke 
mødte op, da de havde valgt at boykotte kampen. 
 
At det igen lykkes kontrollørerne under visitationerne af tilskuerne at pågribe enkelte af tilskuerne, som forsøgte 
at smule pyrotekniske artikler ind. Som det fremgår af dommerens indberetning lykkes det beklageligvist ikke FC 
København at pågribe alle de tilskuere, som forsøgte at smule pyrotekniske artikler ind på stadion. 
 
At FC København naturligvis på det kraftigste tager afstand fra den udviste adfærd, herunder affyringen af 
pyrotekniske artikler.  
 
At FC København iagttog, som redegjort ovenfor, forinden kampene samt tillige under kampenes afvikling alle 



de sikkerhedsforanstaltninger, som FC København har vurderet som nødvendige og forsvarlige. 
 
At FC København, ligesom andre danske fodboldklubber, desværre befinder sig i en meget udfordret situation 
når det kommer til at iagttage effektive tiltag, som skal forhindre afbrænding af pyrotekniske artikler under 
afvikling af en fodboldkamp. Reelt set er det eneste effektive tiltag, at spille kampen uden tilskuere. Det kan 
hverken de danske fodboldklubber, fansene eller DBU være tjent med. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Kim Høg Madsen 
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 2015-2016 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 
vil anse enhver afbrænding af fyrværkeri inde på stadion for en overtrædelse af cirkulæret. 
 
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at FC København ikke har levet op til punkt 1 i ”Cirkulære om Sikkerhed 
og orden op stadions”, da der syv gange i løbet af kampen blev antændt pyroteknik på tribunen. 
 
Instansen bemærker, at der i FC Københavns tilfælde er tale om et ottendegangs tilfælde i relation til ”Cirkulære 
om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, samt at instansen i sæsonen 2014/15 
behandlede ti indberetninger vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes FC København. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund 
har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 50.000. 
 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 1, tildeles FC København en bøde på 
kr. 50.000, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3. 
 
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens appelinstans inden 2 
uger efter modtagelsen. 
 
 

Brøndby, den 27. maj 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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