
KENDELSE 
 

Afsagt den 21. december 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Silkeborg IF - Brøndby IF, afviklet 26. november 2017 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 26. november 2017 blev ALKA Superligakampen Silkeborg IF – Brøndby IF spillet på Jysk Park i 
Silkeborg. Kampen sluttede 3-1 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 der inden starten på anden halvleg og yderligere tre gange i løbet af anden 
halvleg blev antændt pyroteknik i Brøndby IF’s fanafsnit. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der blev noteret følgende pyroteknik affyret fra Brøndbys fans:  
 

• I pausen inden start på 2. halvleg blev der affyret ca. 30 stk. Kampen kom i gang til tiden. 
• 47. minut: 2 stk. 
• 50. minut: 1 stk. 
• 70. minut: 1 stk. 

 
At kampen ikke på noget tidspunkt blev afbrudt. 
 
 
REDEGØRELSE FRA SILKEBORG IF 
 
Silkeborg 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 alle 1.493 billetter til udebaneafsnittet var solgt inden kampdagen. Afsnittet blev grundigt gennemgået inden 
åbning af indgangene. Ingen effekter blev fundet, ligesom Silkeborg IF’s sikkerhedschef gennemgik 
overvågningsoptagelser af området, for at konstatere om der havde været personer i nærheden op til kampen. 
Det var ikke tilfældet. 
 
At indgangen til udebaneafsnit er særligt afskærmet med hegn langs gangstien fra parkeringsområderne. De 
gående tilskuergrupper fra værtshuse i byen, og alle seks anmeldte busser køres direkte ind i området inden 
passagerer lukkes ud. Fra busserne søger publikum hen til indgangen, hvor der var opsat hegn mens selvkørende 
tilskuere lukkes ind i samme afskærmede område fra ovennævnte gangsti. Politiet var i området hele tiden. I et 
område frem til selve billetteringen var der opstillet mobilt hegn som sluser, således at folk enkeltvis blev sendt 
hen til visitation inden billettering i de elektroniske møller. 
 
At der var afsat otte kontrollører til at foretage visitationen. Endvidere var Brøndby IF’s egne spottere posteret 
ved indgangen. Yderligere kontrollører tog sig af gennemgangen af de medbragte effekter og kontrollen med 



publikums adfærd på tribuneafsnittet. 
 
At alle tilskuere af begge køn, samt børn blev meget grundigt visiteret af Silkeborg IF’s kontrollører, hvor folk også 
blev bedt om at åbne jakker mv., ligesom medbragte bannere og flag blev rullet ud og gennemgået. Når de 
enkelte grupper ankom, blev der sørget for at der var god afstand mellem de ventende og de igangværende 
visitationer. Der blev ikke fundet ulovlige artikler under visitation og indgang af de mange Brøndby-tilskuere. 
 
At i forbindelse med pausen kan man se, at der skal ske noget, idet flere inde i den massive gruppe af tilskuere 
omkring Alpha, Southside med flere begynder at trække tørklæder og anden form for tildækning op foran 
ansigtet, hvorefter de også bytter pladser. Sikkerhedschefen i Brøndby IF, er i KST under hele kampen, og 
observerer med på hele situationen. Der bliver antændt et større antal romerlys, men det er ikke muligt for 
kontrollører på tribuneafsnittet at identificere personerne bag på grund af maskeringen. Det er tillige ikke muligt 
at trænge ind i grupperne, hvilket også med sikkerhed ville eskalere stemningen negativt. 
 
At umiddelbart efter episoden i forbindelse med den massive antænding af lys, gennemgås overvågnings-
billederne. På filmen kan man finde frem til grupperne, hvor pyroen er antændt. Det er dog ikke muligt entydigt 
at identificere personerne. 
 
At ved den efterfølgende episode i det 47. min. hvor to romerlys bliver antændt, får en person i det tilstødende 
afsnit overrakt et romerlys fra en maskeret person i BIF-afsnittet. Den person, som får romerlyset, danser lidt rundt 
med det og lægger det så ned. Han bliver filmet på overvågningskameraerne og efterfølgende udtaget af 
kontrollørerne, noteret og overgivet til politiet. 
 
At området holdes under skærpet tilsyn, både af de på afsnittet posterede kontrollører og spottere, samt på 
overvågningsudstyret. 
 
At der er efterfølgende ikke flere episoder.  
 
At Brøndby IF’s tilhængere er yderst opfindsomme når det drejer sig om at medbringe pyrotekniske artikler, men 
den gennemførte indgangskontrol og visitation vil sikkerhedschefen betragte som den bedste ud fra de lovlige 
muligheder. 
 
 
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 har noteret, i store træk stemmer overens med det der ved 
selvsyn blev observeret. Dog skal det nævnes at der blev affyret et enkelt styk pyroteknik efter kampen, fra 
Brøndby IF’s fanafsnit, som en del af til jubelen af Brøndbys spillere.  
 
At Brøndby IF tager skarpt afstand til affyring af pyrotekniske artikler, der desværre blev set til kampen.   
 
At det er Brøndby IF’s opfattelse, at de sikkerhedsmæssige forhold på det ”nye” stadion, var lavet med en god 
virkning. Dog skal nævnes at en anden montering at sikringsnet i øvre afsnit kunne være bedre, samt fjernelse 
af enkelte ”bølgebryder/bøjler” måske kunne hjælpe. Dette er også nævnt i samarbejde med Silkeborg IF’s 
Sikkerhedschef efter kampen. 
 
At Brøndby IF deltog med otte af klubbens egne uddannede kontrollører, dette medvirkede til en god dialog 
mellem klubbens fans, og til at kontroller på tribunen foregår uden problemer. 
 
At det er Brøndby IF’s opfattelse, at det lykkedes at afvikle kampen i en god og rolig atmosfære, på trods af 
Brøndby IF’s fans afbrænding af pyroteknik. Der var et tydeligt godt samarbejde, samt dialog mellem Brøndby 
IF’s fans og kontrollørerne fra Silkeborg IF og Brøndby IF, som efter Brøndby IF’s opfattelse var med til en fredelig 
afvikling af kampen. 
 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 



 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og 
Stephan Schors 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 2017/18 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, at det var de tilskuere Brøndby IF havde ansvaret for, i det specifikke 
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Silkeborg IF, der ved indløb inden start af anden halvleg og yderligere tre 
gange i løbet af anden halvleg antændte pyroteknik. 
 
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 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 baggrund af dommerindberetningen, Silkeborg IF’s og Brøndby IF’s 
redegørelser Brøndby IF objektivt udebaneansvar, jf. § 14.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, for 
de af dommeren indberettede episoder fra udebaneafsnittet under kampen. 
 
Instansen bemærker, at der i Brøndby IF’s tilfælde er tale om et tiendegangstilfælde i relation til overtrædelse 
af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er den 16. 
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. 50.000. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, tildeles Brøndby IF en bøde på kr. 
50.000, jf. DBU’s 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. DBU’s Love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 21. december 2017 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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