
KENDELSE 
 

Afsagt den 22. august 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Brøndby IF - F.C. København, afviklet 6. august 2017 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 6. august 2017 blev ALKA Superligakampen Brøndby IF - F.C. København spillet på Brøndby Stadion. 
Kampen sluttede 1-0 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 både før, under og efter kampen blev antændt pyroteknik i såvel Brøndby 
IF’s som F.C. Københavns fanafsnit. Fra F.C. Københavns fanafsnit blev der en gang kastet et romerlys på banen, 
og en gang blev der skudt pyroteknik ind på et andet tribuneafsnit med Brøndby IF-fans. Derudover måtte 
kampens afbrydes i 18 minutter på grund af uroligheder i F.C. Københavns fanafsnit. Under disse uroligheder 
blev der kastet med pyro, stænger og flag, og det kom til regulære kampe med politiet.  
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der før kampen blev antændt pyro og røgbomber i både Brøndby IF’s og F.C. Københavns fanafsnit. 
 
At der i kampens 38. minut blev antændt ét stk. pyro i F.C. Københavns fanafsnit. 
 
At der ved start af 2. halvleg blev antændt 10-15 stk. pyro i F.C. Københavns fanafsnit. 
 
At der i kampens 49. minut blev antændt tre stykker pyro i Brøndby IF’s fanafsnit. 
 
At der i kampens 52. minut blev antændt tre til fem stykker pyro i Brøndby IF’s fanafsnit. 
 
At der i kampens 56. minut blev antændt to stykker pyro i F.C. Københavns fanafsnit. 
 
At der i kampens 69. minut blev antændt to stykker pyro i Brøndby IF’s fanafsnit. 
 
At der i kampens 73. minut blev antændt tre stykker pyro i Brøndby IF’s fanafsnit. 
 
At der i kampens 74. minut blev antændt ét stk. pyro i F.C. Københavns fanafsnit. 
 
At der i kampens 78. minut blev antændt ét stk. pyro i Brøndby IF’s fanafsnit. 
 
At der i kampens 82. minut blev antændt ét stk. pyro i F.C. Københavns fanafsnit. 
 
At der i kampens 88. minut blev antændt ét stk. pyro i Brøndby IF’s fanafsnit. 
 
At der i kampens 90. minut blev antændt tre stykker pyro i Brøndby IF’s fanafsnit. 
 



At der i kampens 93. minut blev antændt og kastet et styk pyro på banen fra F.C. Københavns fanafsnit. 
 
At der i kampens 93. minut starter uro i F.C. Københavns fanafsnit med kampe mellem fans/stewards/politi. Der 
kastes med pyro, stænger (formentlig fra flag), sæder mv. Kampen afbrydes midlertidigt! 
 
At der i kampens 97. minut skydes ét styk pyro F.C. Københavns fanafsnit mod østlig tribune med Brøndby-
tilskuere. 
 
At spillerne kaldes ud af banen i det 98. minut. 
 
At kampen genoptages i det 111. minut efter koordinering med Brøndby IF's sikkerhedsansvarlige og 
repræsentant for politiet. 
 
At kampen fløjtes af efter 113. minutter. 
 
At der således var en afbrydelse på ca. 18 minutter på grund af uroligheder i F.C. Københavns fanafsnit. 
 
At dette var blot hvad dommerkvartetten observerede under kampen. Der var tilpas meget at holde øje med i 
selve kampen, så der har sandsynligvis været mere end det der er nævnt ovenfor. 
 
 
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 sikkerhedschef kan bekræfte, at det som dommeren observerede, i store træk stemmer overens med det 
der ved selvsyn blev observeret. 
  
At til denne kamp, havde F.C. København fået tildelt et tilskuerafsnit(udebaneafsnit) på nedre Nord-tribune og 
øvre nord, i alt 2.100 pladser. I den resterende del af nordtribunen, var der adgang for andre tilskuere, heraf 
primært tilskuere med tilhørsforhold til Brøndby. Imellem udebaneafsnittet og de øvrige afsnit var der afspærret 
og oprettet en ”buffer”-zone med afspærring af både kontrollører og fysisk afspærring. Dertil var flere afsnit på 
øvre Nord-tribune omkring udebaneafsnittet lukket på dagen. Alle tiltag, som gjorde, at der ikke var muligt for 
at fans i udebaneafsnittet at kunne komme i kontakt med hjemmeholdets fans inde på stadion. 
 
At der derudover var afsat et større antal kontrollører til opgaven, hvor der uden for stadion var opstillet særligt 
indgangsparti til F.C. Københavns fans, der kunne imødekomme deres AWAY-system. Dertil var der afsat et mere 
end passende antal kontrollører til at stå for opgaven med visitation, af de medrejsende F.C. København-fans.  
 
At der uden for stadion var opsat hegn efter nøje samtaler med politiet og F.C. København, der igen adskilte 
de medrejsende FC København-fans fra alle andre tribuneafsnit. Derudover var der til denne kamp opsat 500 
meter ekstra hegn, der igen skulle assistere med at give politi og stadionsikkerhed de bedste betingelser for at 
arbejde. Disse var afblændet, så der ikke kunne ses igennem, hvilket har vist sig effektivt, idet det lægger en 
dæmper på eventuelle provokationer mellem de to holds fans. Derudover var selve udebaneafsnittet sikret 
med opsatte net og afblænding på hegn, så indrækning af ulovlige effekter og lignende blev besværliggjort 
mest muligt.  
 
At der derudover på forhånd var opsat skilte med retningsvisning til de to holds fans, hvilket ligeledes var meddelt 
via Brøndby IF’s egen hjemmeside, politiets pressemeddelelse og via F.C. Københavns hjemmesider. Dertil 
havde Brøndby specialteams af kontrollører, der gik patrulje uden for stadion ved Brøndby IF’s egen 
endetribune, så muligheden for at kunne række ulovlige genstande ind, eller kaste genstande over hegnet var 
besværliggjort i stor udstrækning. I den modsatte ende, hvor F.C. Københavns tilskuere opholdt sig, var det F.C. 
Københavns kontrollører, der stod for kontrollen.  
 
At selve afviklingen af kampen, foregik som følger:  
 

- Kl. 15.45 ankommer politiet med en gruppe på 150 risikofans fra F.C. København, der hele dagen har opholdt 
sig på værtshus i Vallensbæk. De ankommer via den nordlige indkørsel til Brøndby Stadion, hvorfra de kort 
efter ankomst løber fra politiet, vælter flere hegn og kaster tændt fyrværkeri efter de tilstedeværende vagter 



og kontrollører, der må søge tilflugt ved banehegn. Derefter forcerer F.C. Københavns risikofans endnu en 
port, og derfra løber de via banehegn på Nord-tribunen over til deres udebaneafsnit, hvor de tager opstilling. 
Alle er maskerede og ingen er, grundet deres tiltvang af adgang, visiteret. 
  
- Politiet bliver tilkaldt som assistance idet risikofans i udebaneafsnittet ønsker en konfrontation og flere gange 
gør udfald mod tilstedeværende kontrollører. Alle andre indgange forbliver i denne periode lukket, så man 
ikke står med andre problematikker i form af fans på andre tribuner der skal beskyttes. 
  
- Politiet tager opstilling foran udebaneafsnittet. Der diskuteres med politiet om disse fans kan anholdes. Politiet 
beslutter ikke at anholde dem, og vil ikke bortfjerne disse personer. 
  
- Sikkerhed Brøndby beslutter derfor, at det er vigtigst, set i forhold til sikkerheden indenfor på stadion og for at 
kunne få ryddet tribunen, at de tilstedeværende risikofans fra F.C. København, kan komme ind igen, hvis de 
forlader stadion og stiller sig i kø uden for udebaneafsnittets indgangsparti. Derved kan F.C. København med 
deres Away-system også få mulighed for at registrere deres risikofans, så man derved efterfølgende kan give 
dem karantæne og overdrage sagerne til politiet for ulovlig indtrængen. 
 
- Dette lykkes og afsnit bliver sweepet igen og sikret, så der kan åbnes. 
 
- Stadion åbnes med en forsinkelse på ca. 20 minutter.  
 
- Grundig visitation i alle indgange, med det største fokus rettet mod samtlige indgange på grund af kampens 
betydning og tidligere erfaringer. 
  
- I forbindelse med visitation blev der fjernet pyroteknik og andre ulovlige genstande fra specielt indgang G 
og C, og de involverede personer blev registreret og efterfølgende overdraget til politiet. 
  
- I løbet af kampens afvikling blev der fra begge holds tilskuere affyret et antal pyrotekniske artikler. Via 
overvågning og ved kontrollørernes hjælp lykkedes det for Brøndby, at få fat i adskillige personer, der positivt 
kunne sættes i forbindelse med affyring af de pyrotekniske artikler. Disse blev overdraget til politiet og kan 
yderligere se frem til et efterspil fra Brøndby.  
 
- Umiddelbart efter Brøndby IF’s scoring henimod slutningen af kampen, begyndte flere tilstedeværende fans 
i udebaneafsnittet med relation til F.C. København at rive net foran afsnittet ned, hvorefter de begyndte at 
kaste tændte nødblus ind i et tilstødende familieafsnit på Øst tribunen. 
  
- Sikkerhed Brøndby iværksatte i denne forbindelse, at familier og andre der var placeret på Øst tribunens 
nordlige område, blev rykket og til sidst helt fjernet, idet der var fare for deres helbred. 
  
- Samtidig udviklede uro og den voldsomme opførsel sig inde i udebaneafsnittet, og efter konsultation med 
F.C. Københavns sikkerhedschef, blev politiet tilkaldt, idet F.C. København-fans havde revet et helt hegn og 
låger ned og samtidig forceret banehegnet, hvorfor der var fare for andre tilskuere, kontrollører og spillere på 
banen. Politiet tog igen opstilling foran udebaneafsnittet og på den østlige side af afsnittet, hvor F.C. 
Københavns fans havde revet hegn og låger ned. Det kom til større slagsmål mellem politiet og F.C. 
København-fans. 
  
- Efter ca. 15-20 minutter lykkedes det for Politiet at få ro på situationen. 
 
- Ved konsultation med kampens dommer, blev politiet adspurgt om de kunne holde F.C. Københavns fans i 
ro og inde på tribunen, idet det var afgørende for om kampen kunne genoptages. Dette sagde politiet god 
for, og samtidig blev det vurderet, at der var tilpas med ro på de omkringliggende tribuner, til at kampen 
kunne genoptages, hvorfor Sikkerhed Brøndby sagde ok til at forsætte kampen. 
 
- Efter kampen blev der med det samme sikret optagelser fra eget stadion og fra TV, der skulle bruges til at 
identificere gerningsmænd til den omfattende uro i udebaneafsnittet. Optagelser overdraget til Politi på 
dagen og til F.C. København mandag eftermiddag. 
 
- Dertil arbejdes der pt. sammen omkring at udpege yderligere personer fra begge ender, der kan pålægges 
karantæner og eventuelt politianmeldelser. Flere personer er identificeret og vil i nærmeste fremtid modtage 
afgifter og karantæner. Disse personer har modtaget karantæne og en afgift, og vil dertil skulle stå til ansvar 



over for politiet. 
  

At Brøndby IF tager skarpt afstand til affyring af pyrotekniske artikler, der desværre blev set til kampen, men at 
det samtidig skal påpeges, at der forud for kampen blev taget alle tænkelige forholdsregler omkring kampen 
og at Brøndby IF har gjort alt muligt for at dette derby blev afviklet i en god og rolig atmosfære med fodbolden 
og sikkerhed i højsædet. Brøndby IF tager deres ansvar meget alvorligt på dette område og har som den eneste 
klub taget initiativ til at forsøge at finde alternative, sikkerhedsmæssige og lovlige pyrotekniske artikler, der 
fremadrettet vil kunne bruges på tribunerne. 
 
At Brøndby IF forud, under og efter kampen har arbejdet meget tæt sammen med klubbens fans, politiet og 
F.C. København, for at kunne følge op på alle sager og finde løsninger til de ovennævnte problematikker. 
 
 
REDEGØRELSE FRA F.C. KØBENHAVN 
 
F.C. 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 det som dommeren har beskrevet, passer meget godt med F.C. Københavns sikkerhedschefs egne 
observationer, så det kan der ikke være uenige om. 
  
At inden kampen lykkedes det ca. 60 fans af F.C. København, at vælte et hegn til et nyt TV-vogn-område, som 
Brøndby IF havde lavet. Som sikkerhedschefen kunne se virkede det som om fansene spottede, at der var en 
port åben ind til stadion indenfor dette område. Det var første gang området var lavet til kampe, hvor F.C. 
København kom på besøg. Da fansene var kommet ind i udebaneafsnittet stod de oppe på det øverste afsnit 
af nedre tribune. Her blev de i første omgang holdt under observation af kontrollører fra F.C. København, 
hvorefter politiet overtog opgaven. Af hvilken grund politiet valgte, at lade dem gå ud igen og komme ind via 
den normale indgang, er ikke gået op for sikkerhedschefen endnu. Både sikkerhedschefen i Brøndby IF og F.C. 
København ønskede begge overfor den ansvarlige politiofficer fra Vestegnens politi (placeret i KST), at fansene 
blev ført ud, om ikke andet registreret. Sikkerhedschefen ved stadigvæk ikke, hvorfor denne beslutning om at 
fansene kunne gå ud uden noget som helst ble truffet. Men en stor del af fansene var også med i det det skete 
i slutningen af kampen. 
 
At efter fansene forlod tribunen, blev hele området sweepet igen inden der blev lukket op for området igen. 
 
At det selvfølgelig er frygtelig ærgerligt, at der uanfægtet de store anstrengelser F.C. København har haft med 
at forberede denne kamp og alle de resurser F.C. København har brugt, stadigvæk kommer så meget fyrværkeri 
ind til disse kampe. F.C. København har alene til denne udebanekamp haft 62 kontrollører med for, at dække 
området godt og grundigt af. Det hele er blevet sweepet inden publikum kom ind og F.C. København var klar 
til at tage imod klubbens fans. Brøndby IF stillede med, som sikkerhedschefen talte sig frem til med ca. 20 mand 
til visitation af alle gæsterne der kom ind. 
 
At i selve indgangen blev der taget ca. 14 personer med forskellige effekter inden kampen og alle blev 
registreret og kom ikke ind efterfølgende til kampen. De kan alle se frem til en henvendelse fra F.C. København. 
 
At både den første ballade, men bestemt også det sidste der skete er helt uacceptabelt, hvilket F.C. København 
som klub, har taget meget kraftig afstand fra, blandt andet i pressen. F.C. København har i forbindelse med 
disse uroligheder arbejdet meget hårdt på at identificere dem der var med til at lave denne ballade. F.C. 
København er nu oppe på lidt over 100 personer, der kan forvente karantæner af forskellige længde. F.C. 
København har i ugen efter kampen haft indkaldt ekstra personale til denne identifikation, og er nu oppe på, 
at have brugt lidt over 165 timers arbejde på opgaven. Så det bliver taget meget alvorligt fra F.C. Københavns 
side. FCK Away har virkelig stået sin prøve og har vist sig at være uvurderlig i arbejdet med at identificere de 
mange der var inde og ødelagde det for de resterende fans og klubben til denne kamp. 
 
At F.C. København ligeledes har haft indkaldt næste alle de fraktioner der eksisterer i F.C. København, samt den 
officielle fanklub, så alle er klar over alvoren, og disse grupper har alle taget afstand til det skete. 
 
RAPPORT FRA SIKKERHEDSOBSERVATØREN 
 
Divisionsforeningen havde til kampen påsat sikkerhedsobservatør, og hans rapport er tilgået Fodboldens 



Disciplinærinstans. 
 
Heraf fremgår blandt andet, at tilskuere i udebaneafsnittet i kampens 92´minut overfaldt kontrollørerne og en 
kontrollør blev slået ned, ligesom tilskuerne udøvede omfattende hærværk og kastede genstande mod 
kontrollørerne. Der blev endvidere kastet romerlys og andre genstande mod politiet.  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Stephan Schors 
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 2017-2018 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. 
 
Afbrænding af pyroteknik: 
 
Disciplinærinstansen finder på baggrund af indberetningen fra dommeren og sikkerhedsobservatørens rapport, 
der støttes af TV-optagelser, det godtgjort, at der før kampen og mindst syv gange i løbet af kampen blev 
afbrændt pyroteknik i F.C. Københavns fanafsnit. Det findes også godtgjort, at der i ét tilfælde blev skudt 
pyroteknik fra F.C. Københavns fanafsnit over på et andet fanafsnit med Brøndby-tilskuere. Ydermere blev der 
én gang kastet pyroteknik på banen. 
 
Uroligheder før og under kampen: 
 
Disciplinærinstansen finder det bevist at ca. 50 F.C. København-fans stormede Brøndby Stadion inden stadion 
var blevet åbnet for publikum. Fansene tiltvang sig adgang til stadion ved at vælte et hegn og kaste romerlys 
efter de tilstedeværende vagter. Inde på stadion søgte fansene konfrontation med politiet.  
 
Ligeledes på baggrund indberetningen fra dommeren, sikkerhedsobservatørens rapport, der støttes af TV-
optagelser, finder Disciplinærinstansen det ligeledes bevist, at kampafbrydelsen på 18 minutter skyldes 
uroligheder i F.C. Københavns fanafsnit, som førte til konfrontation med kontrollører i form af voldsudøvelse samt 
kast med genstande, ligesom det førte til konfrontation mod politiet blandt andet ved kast af genstande og 
fyrværkeri. Der blev endvidere udøvet omfattende hærværk. Politiet tog efterfølgende opstilling foran F.C. 
Københavns udebaneafsnit for at sikre, at kampen kunne genoptages og færdigspilles. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans anerkender F.C. Københavns arbejde for at identificere de personer, der var 
involveret i urolighederne før og under kampen, samt at F.C. København prompte offentligt tog afstand fra 
tilskuernes opførsel.   
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker endvidere, at både Brøndby IF´s sikkerhedschef og F.C. Københavns 
sikkerhedschef overfor politiet fremsatte ønske om en registrering af ca. 50 F.C. København-fans som forinden 
kampen tiltvang sig adgang til Stadion. 
 
Sanktionsfastsættelsen: 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, ud fra de trufne foranstaltninger før kampen, herunder stadions indretning 
som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit forbeholdt udeholdet FC Københavns tilskuere 
og at tilskuerafsnittet var sikret på en sådan måde, at det ikke uden videre var muligt for udefrakommende 
tilskuere, at tiltvinge sig adgang til dette tilskuerafsnit. 
 
Disciplinærinstansen finder på baggrund af det anførte, at der er tale om helt uacceptabel adfærd fra F.C. 
Københavns fans, der har medført, at mennesker har lidt overlast og været i fare, og at dansk fodbolds renommé 
har lidt skade.  
 



Fodboldens Disciplinærinstans pålægger på baggrund af dommerindberetningen, Brøndby IF’s og F.C. 
Københavns redegørelser samt sikkerhedsobservatørens rapport, F.C. København objektivt udebaneansvar, jf. 
§ 14.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”. 
 
Instansen bemærker, at der i F.C. Københavns tilfælde er tale om et førstegangstilfælde i relation til 
overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er 
den niende indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af 
cirkulæret, der kan tilregnes F.C. København. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 150.000, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 3, samt fradømmelse af retten til 
at spille førstkommende hjemmekamp i ALKA Superligaen samt førstkommende hjemmekamp mod Brøndby IF 
i ALKA Superligaen med tilskuere, jf. DBU’s love jf. § 30.1, nr. 4.  
 
F.C. København fradømmes yderligere retten til at spille én hjemmekamp i Herre-DM/DBU Pokalen med tilskuere, 
jf. § 30.1, nr. 4. Denne sanktion udsættes (gøres betinget) jf. DBU’s Love § 30.2. Den betingede sanktion 
bortfalder, såfremt der ikke inden udgangen af sæsonen 2017/18 statueres lignende overtrædelser af DBU’s 
cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, der kan tilregnes F.C. København (prøvetiden). 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, og DBU’s love § 30.1, tildeles F.C. 
København en bøde på kr. 150.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, og DBU’s love § 30.1 fradømmes F.C. 
København retten til at spille førstkommende hjemmekamp i ALKA Superligaen samt førstkommende 
hjemmekamp mod Brøndby IF i ALKA Superligaen med tilskuere. 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, og DBU’s love § 30.1 fradømmes F.C. 
København retten til at spille yderligere én hjemmekamp i Herre-DM/DBU Pokalen med tilskuere. Denne sanktion 
udsættes (gøres betinget) jf. DBU’s Love § 30.2. Den betingede sanktion bortfalder, såfremt der ikke inden 
udgangen af sæsonen 2017/18 statueres lignende overtrædelser af DBU’s cirkulære om sikkerhed og orden på 
stadions, der kan tilregnes F.C. København (prøvetiden). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af F.C. København for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter 
afsendelsen af kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 22. august 2017 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 

 


	KENDELSE

