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KENDELSE 
 

Afsagt den 4. oktober 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Viborg FF – Brøndby IF, afviklet den 18. september 2022 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 18. september 2022 blev 3F Superligakampen mellem Viborg FF og Brøndby IF spillet på Energi 
Viborg Arena i Viborg. Kampen sluttede 0-0. 
 
Kampens dommer har efter kampen sendt en indberetning fra kampen i overensstemmelse med retningslinjer 
for dommerne i kampe i Herre-DM og Herre-LP. 
 
  
INDBERETNING FRA KAMPENS DOMMER 
 
Kampens dommer har indberettet følgende: 
 
At  der igennem kampen blev affyret store mængder pyroteknik fra Brøndby IF’s tilskuerafsnit bag det ene 

mål, 
 
At  det er hævet over enhver tvivl, at pyroteknikken blev affyret fra det område, der var dedikeret til 

Brøndby IF’s tilskuere, 
 
At  der blev affyret følgende pyroteknik fra Brøndby IF’s tilskuerafsnit: 

- Kampstart: 50 stk. 
- 1. minut: 3 stk. 
- 2. minut: 3 stk. 
- 11. minut: 2 stk. 
- 15. minut: 2 stk.  
- 20. minut: 2 stk.  
- 22. minut: 4 stk.  
- 24. minut: 1 stk.  
- 26. minut: 4 stk. 
- 31. minut: 1 stk.  
- Start 2. halvleg: 30 stk. 
- 48. minut: 1 stk.  
- 82. minut: 1 stk. 
- 88. minut: 1 stk. 
- 89. minut: 1 stk.  
- 90. minut: 5 stk.  
- 94. minut: 20 stk.  
- Efter kampen: 35 stk.  

 
At dommeren i det 25. minut fra en Brøndby IF-spiller fik overleveret noget fra et romerlys, der var kastet på 

banen. 
 
At  dommeren afleverede dele fra romerlyset til 4. dommeren, hvorefter 4. dommeren anmodede Viborg 

FF om at annoncere på stadion, at det ikke var tilladt at antænde pyroteknik, 
 
At det kort efter blev annonceret på stadion, 
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At dommeren i pausen blev gjort opmærksom på, at tilskuere i Brøndby IF’s tilskuerafsnit havde brændt hul 

i sikkerhedsnettet foran Brøndby IF’s tilskuerafsnit, og at det derfor gav personer derfra mulighed for at 
kaste genstande på banen, 

 
At der i det 46. minut var et spilstop på 1 minut og 10 sekunder, fordi der minimum var 5 stk. pyroteknik, der 

var kastet på banen, og 
 
At  der ved indløb til kampen var 3 stk. pyroteknik fra Viborg FF’s tilskuerafsnit. 
 
 
REDEGØRELSE FRA VIBORG FF 
 
Viborg FF har været forelagt dommerens indberetning. 
 
Viborg FF har oplyst, at det er korrekt som indberettet af kampens dommer, at der blev antændt pyroteknik i 
både Viborg FF’s og Brøndby IF’s tilskuerafsnit. Viborg FF har oplyst, at der således blev antændt 3 stk. pyrotek-
nik i Viborg FF’s tilskuerafsnit, og at der var en stor mængde pyroteknik fra Brøndby IF’s tilskuerafsnit. 
 
Det er Viborg FF’s opfattelse, at personer i Brøndby IF’s tilskuerafsnit opførte sig uacceptabel. 
 
Viborg FF har desuden oplyst, at klubben havde taget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger med visita-
tion af alle tilskuere samt kontrol af flag og bannere, og at Brøndby IF havde spottere til stede på stadion. 
 
Endvidere har Viborg FF oplyst, at der under visitering blev fundet to personer med tilhørsforhold til Brøndby IF, 
der forsøgte at få pyroteknik med ind på stadion. Da disse personer blev tilbageholdt af vagter og politiet, 
kom der flere personer med tilhørsforhold til Brøndby IF og angreb vagterne og politiet, hvorved at lykkedes 
dem at få de tilbageholdte personer fri, så de kunne fortsætte ind på stadion. Om denne episode har Viborg 
FF videre oplyst, at der i den situation, der opstod, kom flere personer ind på Brøndby IF’s tilskuerafsnit, uden at 
de blev visiteret. 
 
Viborg FF har også oplyst, at personer i Brøndby IF’s tilskuerafsnit brændte hul i sikkerhedsnettet for tilskuerafsnit-
tet, hvorved det var muligt at kaste genstande og pyroteknik ind på banen. 
 
 
SUPPLERENDE REDEGØRELSE FRA VIBORG FF 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har anmodet Viborg FF om en supplerende redegørelse vedrørende episo-
derne ved indgangen, hvor flere personer angreb vagter og politiet, og som medførte, at der kom personer 
ind på stadion, der ikke blev visiteret. 
 
Viborg FF har supplerende oplyst, at Viborg FF har videooptagelser og billeder af episoderne både ved ind-
gangen og fra Brøndby IF’s tilskuerafsnit, hvor der blev forberedt og antændt pyroteknik samt brændt hul i sik-
kerhedsnettet. 
 
Det er Viborg FF’s opfattelse, at videomaterialet tydeligt viser, at personer med tilhørsforhold til Brøndby IF an-
greb vagter og politiet, hvorved der opstod konfrontation med politiet, der var nødsaget til at trække stavene. 
Det er desuden Viborg FF’s opfattelse, at det er vanskeligt præcist at sætte antal på, hvor mange personer 
med tilhørsforhold til Brøndby IF, der deltog i konfrontationerne, men at det var mindst 20 personer. 
 
 
REDEGØRELSE FRA BRØNDY IF 
 
Brøndby IF har været forelagt dommerens indberetning. 
 
Brøndby IF har oplyst, at klubben kan bekræfte det som dommeren har indberettet. 
 
Det er imidlertid Brøndby IF’s opfattelse, at det kan betvivles, at sikkerhedsnettet blev revet i stykker, fordi der 
var ønske om at kaste pyroteknik på banen. Det er desuden Brøndby IF’s opfattelse, at det ikke er Brøndby IF’s 
tilskueres modus operandi, og at der heller ikke blev kastet andet af de mange tilfælde af pyroteknik på 



Sag 027-22/23 
Viborg FF 

3 
 

banen end de 5 stk. pyroteknik, der fremgår af dommerens indberetning. 
 
Endvidere er det Brøndby IF’s opfattelse, at baggrunden for de mange stykker pyroteknik skyldtes, at der på 
grund af rygter om salg af Brøndby IF blandt Brøndby IF’s fans var en stemning af, at denne kamp var den sid-
ste, som Brøndby IF’s fans ønskede at deltage i som supportere for Brøndby IF. Det er videre Brøndby IF’s opfat-
telse, at kampen bar præg af en stemning af en afskedskamp. 
 
Brøndby IF har desuden oplyst, at klubben havde et antal kontrollører og SLO’er med til kampen mod Viborg 
FF. 
 
Endvidere har Brøndby IF oplyst, at det i samarbejde med Viborg FF har været muligt at identificere adskillige 
personer, der antændte pyroteknik, var maskerede mv., og at disse personer har fået eller vil få karantæne. 
 
Endelig har Brøndby IF oplyst, at klubben er ærgerlig over, at der var pyroteknik fra Brøndby IF’s tilskuerafsnit, 
og at klubben tager afstand fra brug af ulovlige pyrotekniske artikler. 
 
 
SUPPLERENDE REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har anmodet Brøndby IF om en supplerende redegørelse om episoderne ved 
indgangen til Brøndby IF’s tilskuerafsnit, hvor personer med tilhørsforhold til Brøndby IF angreb vagter og poli-
tiet. Videomateriale fra indgangen til Brøndby IF’s tilskuerafsnit er blevet tilsendt Brøndby IF, jf. nedenfor. 
 
Brøndby IF har oplyst, at klubben kan genkende det overordnede billede af episoderne, der fandt sted ved 
indgangen til Brøndby IF’s tilskuerafsnit, hvor der ad to omgange var tilskuere, der befriede to andre tilskuere, 
der havde medbragt pyroteknik. Brøndby IF har oplyst, at klubben havde medbragt SLO team og kontrollører, 
der var med til at lægge en dæmper på tingene og bidrage til løsninger. Brøndby IF har til dette oplyst, at 
klubben tager særdeles skarp afstand til dette, og det er Brøndby IF’s opfattelse, at det på ingen måde er 
identisk med værdier og holdninger, som Brøndby IF og klubbens fans repræsenterer. 
 
Brøndby IF har desuden oplyst, at klubben har identificeret 30 personer fra episoderne ved indgangen og på 
selve tilskuerafsnittet. Brøndby IF har i den forbindelse oplyst, at klubben opfatter dette særdeles alvorligt, og vil 
sætte ind med alle midler for at komme efter de indblandede personer, så de kan blive tildelt karantæne, og 
så oplysninger om disse personer kan videregives til politiet.  
 
 
VIDEOMATERIALE OG BILLEDER 
 
Fodboldens Disciplinærinstans er bekendt med tv-billeder fra kampen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har desuden modtaget video- og billedmateriale fra Viborg FF fra indgangen til 
Brøndby IF’s tilskuerafsnit og fra selve tilskuerafsnittet. 
 
Viborg FF har oplyst, at video- og billedmateriale også er sendt til Brøndby IF. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Jakob Berger Nielsen (næstformand), Niels Erik Søndergård, 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 i henhold til reglerne i Divisionsforeningens cirkulære nr. 22 af 2022 om sikkerhed og orden på 
stadion. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har tidligere udsendt skriftlige retningslinjer til klubberne i Herre-DM med en rede-
gørelse for, hvordan Fodboldens Disciplinærinstans ville behandle blandt andet overtrædelser af cirkulære om 
sikkerhed og orden på stadions.  
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Fodboldens Disciplinærinstans har desuden øget fokus på kast med genstande mod og på banen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af indberetningen fra kampens dommer samt redegø-
relse fra Viborg FF, at Viborg FF har objektivt ansvar for, at der blev antændt pyroteknik under kampen, jf. § 
19.1, jf. §§ 3 og 4 og § 19.2 i cirkulære om sikkerhed og orden.  
  
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Viborg FF’s tilfælde er den 3. indberetning instansen sanktio-
nerer indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og orden på stadi-
ons, der kan tilregnes Viborg FF. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den bag-
grund fastsat sanktionen til en bøde på 5.000 kroner. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 
Viborg FF tildeles en bøde på 5.000 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). 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 4. oktober 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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