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KENDELSE 
 

Afsagt den 23. august 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

F.C. København – Brøndby IF, afviklet den 7. august 2022 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 7. august 2022 blev 3F Superligakampen mellem F.C. København og Brøndby IF spillet i Parken i 
København. Kampen sluttede 4-1 til F.C. København. 
 
Kampens dommer har efterfølgende foretaget indberetning fra kampen i overensstemmelse med de retnings-
linjer dommerne er instrueret i, for så vidt angår kampe i Herre-DM og Herre-LP. 
 
Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør har desuden sendt en rapport til Fodboldens Disciplinærinstans. 
 
  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har indberettet følgende: 
 
At der inden kampstart blev affyret minimum 30 romerlys fra F.C. Københavns fanafsnit på B-tribune, 
 
At der inden kampstart blev affyret minimum 2 kraftige kanonslag fra Brøndby IF’s fanafsnit på tribune D, 
 
At der ved indløb blev affyret minimum 4 stk. røg og 2 stk. romerlys fra Brøndby IF’s fanafsnit på tribune D, 
 
At der ved indløb blev affyret minimum 12 stk. røg fra F.C. Københavns fanafsnit på øvre B-tribune, 
 
At der i det 13. minut fra Brøndby IF’s fanafsnit på tribune D blev kastet et afrevet sæde fra tribunen ind på ba-
nen, og at sædet landede ca. 3 meter inde på banen, 
 
At dommeren samlede sædet op og afleverede det til 4. dommeren, 
 
At det medførte, at dommeren og 4. dommeren anmodede Parken om at annoncere, at det ikke er tilladt at 
kaste genstande på banen, 
 
At episoden med sædet på banen var den eneste, der havde direkte indflydelse på kampens afvikling, men 
at spillet var i forvejen stoppet, da bolden var ude af spil til et hjørnespark, og således udsatte igangsættelsen 
af spillet med 30 sekunder, 
 
At der i det 13. minut også fra Brøndby IF’s fanafsnit på tribune D blev kastet minimum 10 lightere og 5 øl mod 
banen, der blev fanget sikkerhedsnettet, 
 
At der i det 20. minut blev affyret minimum 12 stk. pyroteknik fra Brøndby IF’s fanafsnit på tribune D, 
 
At der ved indløb til 2. halvleg fra Brøndby IF’s fanafsnit på tribune D blev kastet en rørlignende genstand efter 
linjedommeren, der var ved at kontrollere målet, og at linjedommeren efter lidt tid valgte at sparke den fra 
banen igen, 
 
At der udover ovenstående i løbet af hele kampen blev affyret pyroteknik fra både F.C. Københavns fans på 
tribune B og Brøndby IF’s fans på tribune D, 
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At der blev affyret minimum et yderligere kanonslag fra Brøndby IF’s fanafsnit på tribune D, og 
 
At dommeren i øvrigt henviser til nærmere detaljer om antal pyroteknik og tidspunkt til rapport fra Divisionsfor-
eningens sikkerhedsobservatør.  
 
 
UDDRAG AF RAPPORT FRA DIVISIONSFORENINGENS SIKKERHEDSOBSERVATØR 
 
Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør har i sin rapport blandt andet oplyst, at der inden kampen var føl-
gende episoder: 
 
- Kl. 13.56: Udenfor stadion var der 2 kanonslag og en knaldraket fra Brøndby IF’s fans 
- Kl. 14.10: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 3 kanonslag 
- Kl. 14.44: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 1 kanonslag 
- Kl. 15.20: Fra Brøndby IF’s fanafsnit (D-tribune) blev der kastet sæder ud mod banen, men de fanges af net-

tet. 
- Kl. 15.22: Fra F.C. Københavns fanafsnit var der 28 røde lys i to rækker 
- Kl. 15.23: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 3 røde lys og 2 hvide lys 
- Kl. 15.25: Fra Brøndby IF’s fanafsnit (D-tribune) blev der kastet med sæder, og denne gang også mod C tri-

bunen. 
- Kl. 15.56: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der blå og gul røg, samt 2 kraftige kanonslag 
- Kl. 15.58: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 2 røde lys og 1 kanonslag 
- Kl. 15.59: Fra F.C. Københavns fanafsnit (B tribune) var der konfetti og 16 hvide lys 
- Kl. 15.59: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 1 gul røgbombe, der blev kastet fra D-tribunen mod C-tribunen 
- Kl. 16.00: Fra F.C. Københavns fanafsnit (B-tribunen) var der blå røg 
- Kl. 16.02: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 3 røde lys. 
 
Af rapporten fra Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør fremgår desuden følgende under kampen, idet sik-
kerhedsobservatøren også har konstateret, at der var maskerede personer i både F.C. Københavns og 
Brøndby IF’s fanafsnit: 
 
- 1. minut: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 1 rødt lys 
- 7. minut: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 2 røde lys 
- 8. minut: Fra F.C. Københavns fanafsnit var der 3 røde lys 
- 11. minut: Fra F.C. Københavns fanafsnit var der 1 rødt lys 
- 12. minut: Fra Brøndby IF’s fanafsnit blev der kastet et sæde på banen, som dommeren hentede det og løb 

ud og afleverede til 4. dommeren 
- 13. minut: Fra F.C. Københavns fanafsnit var der 10 røde lys 
- 16. minut: Det blev fra stadionspeaker og på storskærm oplyst, at det er forbudt at anvende kasteskyts. 
- 16. minut: Fra F.C. Københavns fanafsnit var der 1 rødt lys 
- 17. minut: Fra F.C. Københavns fanafsnit var der 1 rødt lys 
- 18. minut: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 11 røde lys 
- 20. minut: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der gul røg 
- 27. minut: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 1 rødt lys 
- 32. minut: Fra F.C. Københavns fanafsnit var der 6 røde og 2 hvide lys 
- 42. minut: Fra F.C. Københavns fanafsnit var der 1 rødt lys 
- 45. minut: Fra F.C. Københavns fanafsnit var der 2 røde lys 
- Indløb til 2. halvleg: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 1 kanonslag 
- 50. minut: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 1 rødt lys 
- 54. minut: Fra F.C. Københavns fanafsnit var det 1 rødt lys 
- 56. minut: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 1 rødt lys 
- 63. minut: Fra F.C. Københavns fanafsnit var der 3 røde lys 
- 65. minut: Fra Brøndby IF’s fanafsnit 1 rødt lys 
- 67. minut: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 1 rødt lys 
- 74. minut: Fra Brøndby IF’s fanafsnit var der 1 kanonslag 
 
Endvidere har sikkerhedsobservatøren fra Divisionsforeningen oplyst, at der efter kampen var 12 røde og 2 
hvide lys fra F.C. Københavns fanafsnit på B-tribunen. 
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REDEGØRELSE FRA F.C. KØBENHAVN 
 
F.C. København har været forelagt dommerens indberetning og uddrag af rapport fra Divisionsforeningens 
sikkerhedsobservatør. 
 
F.C. København har oplyst, at klubben er enige i de betragtninger som er gjort under kampen af dommeren 
samt Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør. 
 
F.C. København har desuden henvist til den sikkerhedsplan, der var udarbejdet og godkendt af politiet inden 
kampen. F.C. København har i den forbindelse henvist til den risikovurdering, der fremgår, samt de risikoredu-
cerende tiltag, der var iværksat. F.C. København har også oplyst, at klubben vil evaluere på de tiltag, samt 
hvad der kan forbedres til næste kamp. 
 
Endvidere har F.C. København oplyst, at der forud for kampen var møder med sikkerhedschefen fra Brøndby IF 
og politiet samt Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør. 
 
 
REDEGØRELSE FRA BRØBNDBY IF 
 
Brøndby IF har været forelagt dommerens indberetning og uddrag af rapport fra Divisionsforeningens sikker-
hedsobservatør. 
 
Brøndby IF har oplyst, at klubben som udgangspunkt er enig i dommerens og sikkerhedsobservatørens be-
mærkninger og observationer.  
 
Brøndby IF har desuden oplyst, at klubben forud for kampen havde et tæt samarbejde med alle interessenter, 
og der var som udgangspunkt intet i hverken efterretninger eller i meldinger fra fans, politi eller andre, at der 
skulle ske noget særskilt til denne kamp.  
 
Brøndby IF har ligeledes oplyst, at klubben medbragte et større antal kontrollører og SLO’er til kampen, der alle 
assisterede hjemmeholdet med kampens afvikling.  
 
Endvidere har Brøndby IF oplyst, at der var en gruppe på 10-15 personer, der ønskede andet end at se en fod-
boldkamp, hvilket udviklede sig til at især en mindre gruppe på 5-8 personer udøvede hærværk og skabte 
utallige uønskede situationer, som var til gene for ikke bare afviklingen, men også for de resterende publikum-
mer i udebaneafsnittet og C-tribunen.  
 
Det er Brøndby IF’s opfattelse, at det lykkedes personalet at forhindre, at yderligere personer blev involveret, 
og at personalet fik isoleret den pågældende gruppe af personer. Brøndby IF har i den forbindelse oplyst, at 
det er lykkes at få identificeret to personer, der udøvede hærværk og affyrede 2 kanonslag, og som ligeledes 
blev anholdt af politiet. Brøndby IF har også oplyst, at de to personer har fået karantæne og vil modtage af-
gifter og erstatningskrav.  
 
Det er desuden Brøndby IF’s opfattelse, at de øvrige Brøndby IF fans på tribunen blev ikke involveret, og at de 
ikke skabte problemer for hverken afvikling eller myndighederne under kampen.  
 
Brøndby IF har ligeledes oplyst, at klubben ved afgivelse af redegørelsen er givet karantæne til 15 personer, 
og at klubben vil samarbejde med F.C. København for at få identificeret yderligere involverede personer. 
 
Endelig har Brøndby IF oplyst, at klubben vil indgå i dialog med fangrupperinger, myndigheder og Divisionsfor-
ening, så den form for opførsel og de udfordringer, der var ved kampen den 7. august 2022, kan undgås frem-
adrettet.  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har delta-
get i behandlingen af sagen. 
 
Niels Erik Søndergaard, Steven Lustü og Lars W. Knudsen har ikke deltaget i sagens behandling.  
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Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til at behandle enhver sag relateret til 
tilskueradfærd individuelt i henhold til reglerne i Divisionsforeningens cirkulære nr. 22 af 2022 om sikkerhed og 
orden på stadion. 
 
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. Det fremgår blandt andet, at Fodboldens Disciplinærinstans 
har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at der i §§ 21.2-21.4 i Divisionsforeningens cirkulære nr. 22 af 2022 er 
indført en række skærpende omstændigheder ved overtrædelser af cirkulæret. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af indberetningen fra dommeren og rapporten fra Divisi-
onsforeningens sikkerhedsobservatør samt redegørelserne fra F.C. København og Brøndby IF, at Brøndby IF har 
objektivt udebaneansvar for de episoder, herunder anvendelse af pyroteknik, hærværk og kast med gen-
stande, der fandt sted på stadion før og under kampen, og som ifølge dommerens redegørelse og sikkerheds-
observatørens rapport kan relateres til Brøndby IF, jf. § 18.3 i Divisionsforeningens cirkulære om sikkerhed og 
orden.  
  
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Brøndby IF’s tilfælde er den 20. indberetning instansen sank-
tionerer indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af Divisionsforeningens cirkulære om sikker-
hed og orden på stadions, der kan tilregnes Brøndby IF. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet, at det betragtes som en skærpende omstændighed, at der blev 
kastet med genstande, herunder sæder mod og på banen, samt at der blev kastet en rørlignende genstand 
mod den ene linjedommer, da han var ved at kontrollere målet forud for starten af 2. halvleg, jf. § 21.2, litra a), 
i Divisionsforeningens cirkulære om sikkerhed og orden på stadion. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har også vurderet, at det betragtes som en skærpende omstændighed, at der 
blev affyret adskillige kanonslag fra Brøndby IF’s fanafsnit, jf. § 21.2, litra b), i Divisionsforeningens cirkulære om 
sikkerhed og orden på stadion. 
 
Endvidere har Fodboldens Disciplinærinstans vurderet, at det betragtes som en skærpende omstændighed, 
at der blev udøvet omfattende hærværk på Brøndby IF’s fanafsnit, og at de ødelagte sæder blev kastet mod 
banen, jf. § 21.2, litra d), i Divisionsforeningens cirkulære om sikkerhed og orden på stadion. 
 
Efter en samlet vurdering har Fodboldens Disciplinærinstans vurderet strafværdigheden af de foreliggende 
tilfælde og har på den baggrund fastsat sanktionen til en bøde på 300.000 kroner. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer ligeledes efter en samlet vurdering, at Brøndby IF skal fratages retten til 
at blive tildelt et sektioneret tilskuerafsnit ved næste udekamp i Parken i Herre-DM/Herre-LP mellem F.C. Køben-
havn og Brøndby IF, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 6. 
 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Brøndby IF tildeles en bøde på 300.000 kroner i medfør af Divisionsforeningens cirkulære om sikkerhed og orden 
på stadion § 21.1, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Brøndby IF fratages desuden retten til at blive tildelt et sektioneret tilskuerafsnit ved næste udekamp i Parken i 
Herre-DM/Herre-LP mellem F.C. København og Brøndby IF, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 6. 
 
Kendelsen kan for så vidt angår bøden skriftligt indbringes af Brøndby IF for Fodboldens Appelinstans inden to 
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uger efter afsendelsen af kendelsen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 23. august 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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