
KENDELSE 
Afsagt den 31. juli 2020 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Brøndby IF – FC Midtjylland, afviklet 22. juli 2020 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Onsdag den 22. juli 2020 blev 3F Superligakampen Brøndby IF – FC Midtjylland spillet på Brøndby Stadion. 
Kampen sluttede 1-1. 

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 i løbet af kampen blev kastet en fadøl på en FC Midtjylland-spiller.  

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren indberettede følgende: 

At der i kampens 52. minut, under udførslen af et indkast ved en FC Midtjylland-spiller, bliver kastet en fadøl mod 
spilleren fra tribunen. 

At fadøllen rammer spilleren. 

At spilleren tilses af dommeren, hvorefter spillet kan fortsætte. 

At det kommunikeres videre til Brøndby IF’s sikkerhedschef, som over højtalerne på stadion meddeler, at dette 
skal ophøre. 

 

REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF 

Brøndby IF har været forelagt dommerens indberetning, og fået mulighed for at redegøre for de 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger: 

At Brøndby IF som udgangspunkt er enige i det udlagte fra dommeren. 

At Brøndby IF tilbageholdt personen der kastede øllen umiddelbart efter hændelsen. 

At personen fik karantæne og dertil vil modtage en afgift for sin overtrædelse. 

At Brøndby IF til kampen havde udfærdiget en sundheds- og sikkerhedsplan som var godkendt af 
myndighederne. 

At der var stor fokus på publikums adfærd, placering og afstand til både hinanden, men også 
spillerne/dommerne og banen. 

At der var taget meget store foranstaltninger til denne kamp i forhold til at få denne afviklet på en sikker og 
sundhedsmæssig forsvarlig måde. 

At der var sendt informationer ud til publikum om afviklingen og gensidig respekt for hinanden under ophold 
på Brøndby Stadion. 



At denne kamp blev afviklet efter at Brøndby IF har afviklet adskillige kampe på stadion hvor alle sikkerheds- 
og sundhedsmæssige regler er blevet overholdt. 

At der derfor ikke var nogen forudgående informationer eller fortilfælde hvor ølglas er blevet kastet mod 
spillerfladen. 

At det derfor var vanskeligt for Brøndby IF både at forhindre, men også planlægge sig ud af. 

At Brøndby IF reagerede med det samme, og ved hjælp af overvågningskameraer og tilstedeværende 
kontrollører fik fat i vedkommende person. 

At personen blev ført til sagsrummet, hvor politiet og stadionpersonale startede sager, der ender ud i en 
længerevarende karantæne og afgift for handlingen. 

At ud over den nævnte hændelse, blev kampen afviklet i god ro og orden. 

 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER: 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Kim Garde Madsen, Stig Pedersen og Steven 
Lustü har deltaget i sagens behandling. 

Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har ikke 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”. 

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”. 

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 under kampen 
blev kastet en fadøl på banen der ramte en FC Midtjylland-spiller. 

Instansen bemærker, at det i Brøndby IF’s tilfælde er den 9. 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 kr. 10.000. 

 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 15.2, tildeles Brøndby IF en bøde på kr. 
10.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 

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 31. juli 2020 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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