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KENDELSE 
 

Afsagt den 13. juni 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

F.C. København-AaB, afviklet den 22. maj 2022 
 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 22. maj 2022 blev 3F Superligakampen mellem F.C. København og AaB spillet i Parken, København. 
Kampen sluttede 3-0. 
 
Kampens dommer har foretaget indberetning fra kampen i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne 
er instrueret i, for så vidt angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen. 
 
Der har desuden været en sikkerhedsobservatør fra Divisionsforeningen til kampen, og Fodboldens Disciplinær-
instans har modtaget en rapport fra sikkerhedsobservatøren.  
 
 
INDBERETNING FRA KAMPENS DOMMER 
 
Dommeren har indberettet, at der var følgende hændelser: 
 
Pyroteknik fra F.C. Københavns fanafsnit: 
 
Sektion 12: 
Indløb: Minimum 70 stk.  
1. min 2 stk. 
8. min. Minimum 15 stk. 
12. min. 1 stk.  
14 min. 3 stk. 
20 min. 3 stk. 
22 min. 3 stk. 
25 min. 5 stk. 
39 min. 1 stk. 
46 min. 1 stk. 
51 min. 3 stk. 
53 min. 1 stk. 
55 min. 8 stk. 
62 min. 12 stk. 
63 min. 1 stk. 
68 min. 1 st. 
 
C-tribunen: 
60 min. 1 stk. 
70 min. 1 stk. 
82 min. 2 stk. 
 
Pyroteknik fra AaB’s fanafsnit: 
1 min. 1 stk. 
46 min. 5 stk. 
60 min. 3 stk. 
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Kampens dommer har desuden indberettet, at der efter slutfløjt var baneinvasion fra et stort antal tilskuere fra 
Sektion 12, samt det samme skete ved medaljeceremonien. 
 
RAPPORT FRA DIVISIONSFORENINGENS SIKKERHEDSOBSEVATØR 
 
Af rapport fra Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør fremgår blandt andet følgende: 
 
’Ved indløb fra B-tribunen ca. 60 røde lys  
1. minut B-tribunen 1 rødt lys  
1. minut D-tribunen 1 rødt lys  
7. minut B-tribunen 7 røde lys  
11. minut B-tribunen 1 rødt lys  
13. minut hele stadion masser af badedyr på tribunen og ganske få på stadion 
13. minut B- tribunen 2 røde lys  
19. minut B-tribunen 3 røde lys  
21. minut B-tribunen 3 røde lys  
24. minut B-tribunen 3 røde lys  
38. minut B-tribunen 1 rødt lys  
1. minut inde i pausen B-tribunen 4 røde lys  
Indløb til anden halvleg B-tribunen masser af blå og hvid røg  
46. minut D-tribunen AaB 7 røde lys  
49. minut B-tribunen 3 røde lys  
52. minut B-tribunen 11 røde lys  
54. minut D-tribunen AaB 1 rødt lys  
54. minut B-tribunen 1 hvidt lys og 2 røde lys  
55. minut B-tribunen 3 røde lys  
56. minut D-tribunen AaB 1 rødt lys  
57. minut B-tribunen 4 røde lys 
58. minut C-tribunen 1 rødt lys  
59. minut D-tribunen AaB 3 røde lys  
61. minut B-tribunen 1 rødt lys  
63. minut B-tribunen 1 rødt lys  
67. minut B-tribunen 1 rødt lys  
67. minut D-tribunen AaB 1 rødt lys  
68. minut D-tribunen AaB 1 rødt lys  
81. minut B-tribunen 2 røde lys  
86. minut B-tribunen 2 røde lys  
93. minut B-tribunen 2 røde lys  
 
93. minut slutfløjt  
Baneinvasion fra B-tribunen ca. 30 personer løb ind på banen i straffefeltet, hvor de blev buhede ud af resten 
af stadion. De trak sig selv hurtigt tilbage med støtte fra kontrollørerne.  
Storskærmvisning: ’Det er ikke tilladt at forcere banehegn. Overtrædelse kan medføre en afgift på kr. 10.000’ 
 
97. minut B-tribunen 4 røde lys  
Polkaloverrækkelse – Ban invasion fra B-tribunen, hvor de løb helt frem til podiet.  
Der var 2 røde lys, som blev tændt på banen.  
Der blev igen buhede af dem og de trak sig tilbage med hjælp fra kontrollørerne efter et par minutter.’  
 
 
REDEGØRELSE FRA F.C. KØBENHAVN 
 
F.C. København har været foreholdt dommerens indberetning samt uddrag af rapporten fra Divisionsforenin-
gens sikkerhedsobservatør. 
 
F.C. København har oplyst, at klubben er enig i de observationer om omfattende brug af pyroteknik samt ba-
neløb ad to omgange, som dommeren og sikkerhedsobservatøren har gjort i forbindelse med kampafviklingen. 
 
F.C. København har desuden oplyst, at F.C. København på tidspunktet for redegørelsen har pågrebet to 



3 
 

personer for baneinvasion. 
 
Endvidere har F.C. København oplyst, at klubben er i gang med at indsamle og gennemgå alt videomateriale 
med henblik på at udpege flere personer, der løb på banen efter kampen og under medaljeceremonien. 
 
 
REDEGØRELSE FRA AAB 
 
AaB har været foreholdt dommerens indberetning samt uddrag af rapporten fra Divisionsforeningens sikker-
hedsobservatør. 
 
AaB har oplyst, at klubben kan bekræfte det, som dommeren og Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør har 
observeret og indberettet. 
 
AaB har desuden oplyst, at klubbens medrejsende kontrollører pågreb én person, der affyrede pyroteknik, og 
at denne person blev overdraget til politiet. 
 
Endvidere har AaB oplyst, at der ikke blev kastet genstande på banen fra AaB’s fanafsnit i det 13. minut. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Kim Garde Madsen og Niels Erik 
Søndergård har deltaget i sagens behandling.  
 
Steven Lustü og Lars W. Knudsen har ikke deltaget i behandlingen af sagen. 
 
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 om sikkerhed og orden på stadi-
ons. 
 
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. 
 
På baggrund af dommerens indberetning og rapporten fra Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør samt re-
degørelserne fra F.C. København og AaB, vurderer Fodboldens Disciplinærinstans, at F.C. København har ob-
jektivt ansvar for den massive og særdeles organiserede anvendelse af pyroteknik, kast af genstande på banen 
(badedyr mv.) samt to tilfælde af baneinvasion efter kampen, jf. § 15.1, jf. §§ 3 og 4 og § 15.2 i cirkulære om 
sikkerhed og orden på stadions.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at der var ét spilstop på et par minutter under kampen på grund af 
genstande på banen samt to baneinvasioner, hvilket instansen vurderer er en skærpende omstændighed. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker desuden, at det i F.C. Københavns tilfælde er den 15. indberetning 
instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og 
orden på stadions, der kan tilregnes F.C. København. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den bag-
grund fastsat sanktionen til en bøde på 300.000 kroner. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
F.C. København tildeles en bøde på 300.000 kroner i medfør af cirkulære om sikkerhed og orden på stadion § 
18.1, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
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Kendelsen kan skriftligt indbringes af F.C. København for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendel-
sen af kendelsen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 13. juni 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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