
KENDELSE 
 

Afsagt den 22. december 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Brøndby IF – AGF, afviklet 10. december 2017 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 10. december 2017 blev ALKA Superligakampen Brøndby IF – AGF spillet på Brøndby Stadion. 
Kampen sluttede 2-2. 
 
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 der før kampen og yderligere fem gange i løbet af kampen blev antændt 
pyroteknik i hjemmeholdets tilskuerafsnit. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der før kampen blev antændt cirka 40 romerlys og 5 fontæner med lodret affyret fyrværkeri. 
 
At der i kampens 14. minut blev antændt 1 romerlys 
 
At der i kampens 43. minut blev antændt 1 romerlys 
 
At der i kampens 56. minut blev antændt 1 romerlys 
 
At der i kampens 67. minut blev antændt 1 romerlys 
 
At der i kampens 68. minut blev antændt 1 romerlys 
 
At alt blev antændt fra Brøndby IF’s fanafsnit. Der var ikke i nogle af ovenstående tilfælde noget som blev kastet 
på banen, og det betød ikke afbrydelser af spillet. 
 
 
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 Brøndby IF kan bekræfte, at det som dommeren observerede, stemmer overens med det der ved selvsyn 
blev observeret og noteret. Dog er der lidt usikkerhed om antallet før kamp, men tror ikke det nævnte tal er helt 
ved siden af. 
 
At Brøndby IF tager skarpt afstand til affyring af pyrotekniske artikler, der desværre blev set til kampen, og vender 
også problematikken med klubbens SLO. 
 
At Brøndby IF for at være på forkant og sikre sig, at kampen kunne afvikles på den bedste, og mest rolige måde 



for alle, havde sat ekstra kontrollør på, da klubben forventede flere gæster end normalt, da det var sidste kamp 
inden vinterpausen.  
 
At på trods af Brøndby IF’s fans afbrænding af pyroteknik, så er det også klubbens opfattelse, at det lykkedes 
at afvikle kampen i en god atmosfære, med de ekstra tiltag klubben havde taget på dagen. 
 
 
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. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen og Brøndby IF’s redegørelse, 
at Brøndby IF ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da der før kampstart 
og yderligere fem gange i løbet af kampen blev antændt pyroteknik blandt Brøndby IF’s tilskuere. 
 
Instansen bemærker, at der i Brøndby IF’s tilfælde er tale om et 12. gangstilfælde i relation til overtrædelse af 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er den 18. 
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, 
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. 55.000. 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, § 16.1, tildeles Brøndby IF en bøde på kr. 
55.000, jf. DBUs 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. DBUs Love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 22. december 2017 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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