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SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 12. december 2021 blev Sydbank Pokalkampen mellem FC Midtjylland og Brøndby IF spillet på 
MCH Arena i Herning. Kampen sluttede 1-2 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 pyroteknik af begge holds fans under kampen. 
 
  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har indberettet følgende: 
 
At i forbindelse med afviklingen af pokalkampen mellem FC Midtjylland og Brøndby IF søndag den 12. 
december klokken 18:00 blev følgende konstateret. 
 
At der ved indløb forud for kampstart sås anvendt pyroteknik ved både hjemmeholdets og udeholdets fans. 
 
At der fra FC Midtjylland-afsnittet var cirka 18-20 romerlys/flares. 
 
At der fra Brøndby IF-afsnittet var cirka 22-24 romerlys/flares. 
 
At som følge af den anvendte pyroteknik blev kampens igangsættelse udsat cirka 5 minutter pga. massiv røg 
på banen og derved forringet sigtbarhed. 
 
At kampens 29. minut sås to romerlys antændt på Brøndby IF-afsnittet ved 0-1 scoringen. 
 
At dette ikke havde indflydelse på afviklingen af kampen. 
 
At ved indløb til 2. halvleg sås et romerlys samt en flare antændt fra FC Midtjylland-afsnittet. 
 
At den antændte flare blev kastet mod banen, men fik ingen indflydelse på afviklingen af kampen. 
 
 

SIKKERHEDSOBSERVATØRRAPPORTEN  
 
I forbindelse med kampen var en sikkerhedsobservatør påsat af Divisionsforeningen, som efterfølgende har 
fremsendt en rapport fra kampen. Både FC Midtjylland og Brøndby IF har været forelagt denne rapport. 
 
Sikkerhedsobservatøren har skrevet følgende i sin rapport vedr. tilskuernes adfærd før, under og efter kampen 
på stadion: 



 

At 6 minutter før kampstart, inden spillerne var kommet på banen, var der 5 røde romerlys og 1 hvid blitz i 
hjemmebaneafsnittet. 

At før kampstart, i forbindelse med spillernes indløb, blev der antændt 20+ røde romerlys i udebaneafsnittet, 
og 20+ røde romerlys og 20+ hvide blitz i hjemmebaneafsnittet. 

At det medførte meget røgudvikling, og det bevirkede, at kampen først blev startet klokken 18:06.40 mod 
forventet klokken 18:00:00. 

At i det 29. minut, ved scoring, blev der kastet 1 ølkrus fra hovedtribunen der landede på banen. 

At i det 29. minut, ved scoring, var der 4 røde romerlys i udebaneafsnittet. 

At i det 37. minut, ved scoring, var der 2 ølkrus der blev kastet ind på banen fra hjemmebaneafsnittet bag 
målet og desuden 1 hvidt blitzlys i samme område. 

At kort før start af 2. halvleg var der 1 rødt romerlys og 1 hvid blitz hvoraf sidstnævnte blev kastet tæt på 
banen. Begge fra hjemmebaneafsnittet. 

At i det 58. minut blev der kastet ølkrus mod banen fra hjemmebaneafsnittet. 

At ølkruset landede inde i målet. 

At i det 73. minut, ved scoring, var der ølkrus der blev kastet mod banen fra udebaneafsnittet, som landede 
udenfor banen. 

At i det 89. minut var der ølkrus der blev kastet mod banen fra udebaneafsnittet. 

At ølkruset landede udenfor banen, men tæt på linjedommeren. 

At umiddelbart efter slutfløjt var der 4 ølkrus der blev kastet mod banen fra hovedtribunen.  

 

REDEGØRELSE FRA FC MIDTJYLLAND 
 
FC Midtjylland har været forelagt dommerens indberetning og de overfornævnte udsnit af 
sikkerhedsobservatørens rapport, og havde følgende bemærkninger: 
 
At det er korrekt, hvad dommeren har indberettet. 
 
At der har været god dialog mellem sikkerhedscheferne.  
 
At efter FC Midtjyllands vurdering, har visitationen været god, og er udført efter alle regler som også står i 
rapporten fra sikkerhedsobservatøren.   
 
At FC Midtjylland selvfølgelig tager stor afstand fra brug af pyroteknik. 
 
At i forhold til sikkerhedsobservatørens rapport, så er det korrekt hvad der fremgår ift. 6 minutter før kampstart 
og umiddelbart inden kampstart.  
 
At i forhold til øllen der blev kastet i det 29. minut, så blev denne kastet over banderne og landede 5 meter fra 
banen. Personen der kastede, blev taget og bortvist.    
 
At i forhold til romerlysene i udebaneafsnittet i det 29. minut er det korrekt.  
 
At i forhold til de kastede ølkrus i det 37. minut, så kan disse ikke findes på video, hvor alle 36 kameraer er 
kigget grundigt igennem. 
 
At i forhold til affyring af pyroteknik fra hjemmebaneafsnittet kort før starten af 2. halvleg, så er det korrekt. 
 



At i forhold til ølkrus kastet i det 58. minut, så er det korrekt. 
 
At i forhold til ølkrus kastet i det 73. minut, så er det korrekt, men det har ikke været muligt at finde de personer 
der har kastet. 
 
At i forhold til ølkruset i det 89. minut, så er det korrekt, og ølkruset landede cirka 30 cm bag linjedommeren. 
 
At i forhold til de ølkrus der skulle være kastet umiddelbart efter slutfløjt, så blev de ikke kastet, men væltet ud 
over kanten, og landede helt inde ved banderne cirka 5 meter fra banen.  
 
At FC Midtjylland tager afstand fra alt pyroteknik og kast af ting, og forsøger at tage hånd om et 
superligaproblem med dialog. 
 
At kast er et stort problem efter EM 2021, som klubberne arbejder hårdt på at løse. 
 
At FC Midtjylland derfor mener at der ikke skal straffes for disse forseelser, da det ikke er kampafgørende, og at 
det tager tid at rette op på kast af øl desværre.  
 

REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF 
 
Brøndby IF har været forelagt dommerens indberetning og de overfornævnte udsnit af 
sikkerhedsobservatørens rapport, og havde følgende bemærkninger: 
 
At Brøndby IF kan bekræfte, at det indberettede er forekommet. 
 
At Brøndby IF forud for kampen havde arbejdet tæt sammen med både FC Midtjylland og Politiet i forhold til 
at kunne skabe de sikreste rammer for afviklingen af kampen. 
 
At Brøndby IF havde 25 kontrollører og 2 SLO’er til at assistere med at få afviklet kampen på den bedst mulige 
måde rent sikkerhedsmæssigt. 
 
At i forbindelse med affyring og besiddelse af de pyrotekniske artikler, blev der som udgangspunkt fundet en 
gerningsmand blad de medrejsende fans der vil modtage en karantæne og en afgift. 
 
At angående kast af genstande på banen, så var det på grund af en meget tætpakket tribune vanskeligt at 
finde enkeltpersoner på afsnittet, men der vil blive arbejdet videre med overvågningsbilledet fra afsnittet, så 
gerningsmænd kan blive fundet og straffet. 
 
At Brøndby IF er ærgerlige over hændelserne, og tager afstand fra brug af ulovlige pyrotekniske artikler og 
kast af genstande på banen. 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Steven Lustü, Stig Pedersen, Lars 
W. Knudsen og Kim Garde Madsen, har 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 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 
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 tilskuere i det specifikke tilskuerafsnit som Brøndby IF var blevet 
tildelt af FC Midtjylland, der ved før og under kampen antændte pyroteknik der blandt andet var skyld i 
forsinkelse af kampstart, og som kastede ølkrus. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans pålægger på baggrund af dommerindberetningen, sikkerhedsobservatørens 



rapport samt FC Midtjyllands og Brøndby IF’s redegørelser, Brøndby IF objektivt udebaneansvar, jf. § 15.3 i 
Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, for de af dommeren indberettede episoder fra udebaneafsnittet. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Brøndby IF’s tilfælde er den 11. indberetning instansen 
sanktionerer inden for de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af Cirkulære om Sikkerhed og orden på 
stadions, der kan tilregnes Brøndby IF. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 65.000. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion § 17.1, tildeles Brøndby IF en bøde på kr. 65.000, 
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 10. januar 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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