
 

KENDELSE 
 

Afsagt den 22. januar 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Nordsjælland – Brøndby IF, afviklet 6. december 2015 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 6. december 2015 blev ALKA Superligakampen FC Nordsjælland – Brøndby IF 
spillet på Farum Park. Kampen sluttede 2-0 til Brøndby IF. 
 
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 ved spillernes indløb og ved kampens første scoring 
blev antændt pyroteknik blandt Brøndby IF’s fans. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der ved indmarch blev antændt 6-7 romerlys blandt Brøndby IF’s fans. 
 
At der ved kampens første mål efter 30 minutter blev antændt 2-3 romerlys. 
 
At kampen på intet tidspunkt var stoppet på grund af ovenstående. 
 
 
REDEGØRLSE FRA FC NORDSJÆLLAND 
 
FC Nordsjælland 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 Nordsjælland til kampen havde åbnet fire indgangsmøller til udeholdets tribune, som 
åbnede 14.30. Der var påsat ni kontrollører, som tog sig af visitation og scanning. Disse 
kontrollører skiftede placering hvert 10. minut, for at hindre ”et mønster i visitationen”. 
Derudover havde Brøndby medsendt fire kontrollører til at spotte til kampen. 
 
At der var opsat dobbelthegn ved udeholdets tribune, for at forhindre pyroteknik i at blive 
smidt over, ligesom der var påsat to kontrollører til at rundere indenfor hegnene. På tribunen 
var der derudover otte kontrollører. 
 
At tribunerne inden kampen blev gennemgået med hunde af politiet, ligesom buske og 
træer udenfor blev undersøgt. Toiletter og skraldespande på stadion blev ligeledes tjekket. 
Derudover var der påsat hundevagt på stadion natten før kampen. 
 
At der ved visitationen ikke blev fundet pyroteknik. 
  
At FC Nordsjælland bekræfter forløbet som beskrevet af dommeren. Nemlig at der var otte 
stykker forskelligt pyroteknik ved indmarchen plus to røg, samt at der senere i første halvleg 
blev antændt to stykker pyroteknik igen, dog var det først ved Brøndbys anden scoring efter 
cirka 40 minutter. Resten af kampen forløb herefter ganske roligt og fornuftigt. 
 



 

REDEGØRLSE FRA BRØNDBY IF 
 
Brøndby IF har været foreholdt dommer dommerens indberetning og fået mulighed for at 
redegøre for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen og havde 
følgende bemærkninger: 
 
At Brøndby IF vedkender sig det indberettede som værende sket på udebaneafsnittet. 
 
At Brøndby IF havde i samarbejde med FC Nordsjælland haft et tæt og godt samarbejde 
omkring de sikkerhedsforanstaltninger, der var op til kampen. Dette samarbejde og dialog 
på forhånd er beregnet til at kunne gøre arbejdet omkring kampen så smidigt og detaljeret 
så muligt. Dertil er det i høj grad med til at man på forhånd kan lave aftaler og give besked 
omkring fans, sikkerhedsforanstaltninger og lignende ting. Disse punkter er så igen med til at 
give fans, vagter/kontrollører og arrangører de bedste forudsætninger for at få afviklet et 
godt arrangement. 
 
At Brøndby IF havde på baggrund af tidligere oplevelser og antallet af solgte billetter valgt 
at sende dobbelt så mange kontrollører med som samarbejdsaftalen påbyder. Brøndby IF 
ønsker at støtte og assistere arrangøren i deres sikkerhedsarbejde på bedste vis, hvorfor 
Brøndby IF sendte et større antal afsted end klubben er forpligtet til. Brøndby IF’s kontrollører 
havde til opgave at spotte udenfor stadion og inde på tribunen at bakke op omkring FC 
Nordsjællands sikkerhedsplan, så kampen kunne afvikles i god ro og orden.  
 
At til trods for visitation ved indgangene, så lykkedes det for Brøndby IF’s fans at få en række 
pyrotekniske artikler med sig ind på stadion, hvilket gav sig udslag i det affyrede pyroteknik. 
Uagtet en stor observations indsats fra begge klubbers kontrollører, så lykkedes det ikke for 
dem at spotte de involverede personer og det opsatte overvågningssystem havde ej heller 
held med at udfinde de skyldige. 
 
At Brøndby IF tager afstand fra affyring og besiddelse af pyrotekniske artikler. På forhånd 
havde Brøndby IF sammen med FC Nordsjælland foretaget et større indledende 
samarbejde vedrørende sikkerhed og fans. Der havde været en god dialog forud for 
kampen og umiddelbart er det vanskeligt at se hvad de to klubber skulle have foretaget sig 
yderligere i forhold til foranstaltninger og sikkerhedsarbejde. Arbejdet forud og under 
kampen gjorde at der udover de nævnte episoder ikke skete yderligere af nævneværdig 
karakter. 
   
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen, 
Jesper Hansen 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 en cirkulæreskrivelse 
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 det var de tilskuere Brøndby IF havde ansvaret 
for, i det specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af FC Nordsjælland, der fem gange i 
løbet af kampen afbrændte pyroteknik. 
 
Fodboldens disciplinærinstans finder, ud af de trufne foranstaltninger før kampen, herunder  
stadions indretning som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit forbeholdt 
specifikt udeholdet Brøndby IF’s 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.  
 
Fodboldens disciplinærinstans pålægger på denne baggrund Brøndby IF objektivt ude-



 

baneansvar, jf. punkt 9 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden op stadions”, for de af 
dommeren indberettede episode fra udebaneafsnittet.  
 
Instansen bemærker, at der i Brøndby IF’s tilfælde er tale om et sjettegangs tilfælde i relation 
til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, samt at 
instansen i sæsonen 2014/15 behandlede 15 indberetninger vedrørende overtrædelser af 
cirkulæret, der kan tilregnes Brøndby IF. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde 
og på den baggrund har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 25.000. 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 9, tildeles Brøndby 
IF en bøde på kr. 25.000, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3. 
 
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for DBU’s 
appeludvalg inden 2 uger efter modtagelsen. 
 
 
 

Brøndby, den 22. januar 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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