
KENDELSE 
 

Afsagt den 5. april 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Nordsjælland – Brøndby IF, afviklet 20. februar 2022 
 
 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 20. februar 2022 blev 3F Superligakampen mellem FC Nordsjælland og Brøndby IF spillet på Right 
to Dream Park i Farum. Kampen sluttede 0-2 til Brøndby IF.  
 
Efterfølgende har dommeren foretaget indberetning fra kampen i overensstemmelse med de retningslinjer 
dommerne er instrueret i, for så vidt angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at der blev affyret pyrotekniske artikler fra Fc Nordsjællands fans. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har indberettet, at der ved indløb blev anvendt pyroteknik fra FC Nordsjællands fanafsnit. 
 
Dommeren har desuden indberettet, at der ved indløb blev anvendt cirka 5 stk. pyroteknik fra Brøndby IF’s 
fanafsnit, samt at der ved Brøndby IF’s scoring til 0-2 var cirka 3 stk. pyroteknik fra Brøndby IF’s fanafsnit.  
 
 
REDEGØRELSE FRA FC NORDSJÆLLAND 
 
FC Nordsjælland har været forelagt dommerens indberetning. 
 
FC Nordsjælland har oplyst, at der blev tændt otte gange røg i forbindelse med indløb. FC Nordsjælland har 
desuden oplyst, at dette blev superviseret af en uddannet fyrværker og var aftalt og godkendt af sikkerheds-
chefen. Det er FC Nordsjællands opfattelse, at der ikke blev benyttet pyrotekniske artikler fra FC Nordsjællands 
side. 
 
FC Nordsjælland har desuden oplyst, at der var visitation af alle tilskuere inden kampen. FC Nordsjælland har i 
den forbindelse redegjort for, hvordan klubben havde tilrettelagt visitationen for at undgå indsmugling af py-
roteknik, og klubben har oplyst, hvor mange kontrollører der var til stede. 
 
Endvidere har FC Nordsjælland oplyst, at klubben stoppede én person med pyroteknik, som blev overgivet til 
Nordsjællands Politi. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Kim Garde Madsen og Niels Erik 
Søndergård har deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Steven Lustü 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 over-
trædelser af cirkulære om sikkerhed og orden på stadions. Det fremgår blandt andet, at Fodboldens Discipli-
nærinstans har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen og FC Nordsjællands redegø-
relse, at FC Nordsjælland ikke har levet op til § 1.1 i cirkulære om sikkerhed og orden på stadions. Desuden 
vurderer instansen, at FC Nordsjælland ikke tilstrækkeligt har sørget for, at kampen kunne afvikles på en sikker-
hedsmæssig forsvarlig måde, jf. § 3.1, litra b og § 15.1 i samme cirkulære. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at instansen ikke har modtaget dokumentation for, at der var tilla-
delse til anvendelse af det røg, som FC Nordsjælland har oplyst, at der blev anvendt, ligesom Fodboldens Disci-
plinærinstans heller ikke har modtaget dokumentation for, at anvendelsen af røg eventuelt har været anmeldt 
til administrator senest 3 hverdage før kampen, jf. §§ 13.2 og 13.3 i cirkulære om sikkerhed og orden på stadions. 
  
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i FC Nordsjællands tilfælde er den første indberetning instansen 
sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og orden på 
stadions, der kan tilregnes FC Nordsjælland. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den bag-
grund fastsat sanktionen til en advarsel. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
FC Nordsjælland tildeles en advarsel i medfør af cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 18.1, 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 5. april 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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