
KENDELSE 
 

Afsagt den 25. august 2021 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Vejle Boldklub-Brøndby IF, afviklet 1. august 2021 
 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 1. august 2021 blev 3F Superligakampen mellem Vejle Boldklub og Brøndby IF spillet på Vejle 
Stadion. Kampen sluttede 2-2. 
 
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 6 romerlys fra udebaneafsnittet. 
  
Vejle Boldklub og Brøndby IF har efterfølgende været foreholdt dommeren indberetning, og på opfordring fra 
Fodboldens Disciplinærinstans har begge klubber sendt en redegørelse. 
 
  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har indberettede følgende: 
 
at  der blev affyret 6 stk. pyroteknik fra udebaneafsnittet, 
 
at det var 5 stk. i forbindelse med scoring til 0-1 efter 3 minutter, 
 
at det var 1. stk. i det cirka 55. minut, og 
 
at affyringen af pyroteknik ikke havde indvirkning på kampen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA VEJLE BOLDKLUB 
 
Vejle Boldklub har været foreholdt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
at Vejle Boldklub kan bekræfte, at der blev brugt pyroteknik af Brøndby IF’s fans, 
 
at det naturligvis var en overtrædelse af ordensreglementet, 
 
at det bør tages med i den samlede bedømmelse, at det var første kamp siden corona, 
 
at Brøndby IF’s fans var på udebane, 
 
at  fansene før, under og efter kampen lavede en god stemning og opførte sig som man gerne vil 

have udebanefans gør, 
 
at der før kampen var en grundig visitation, og 
 
at der før, under og efter kampen var en god dialog med Brøndby IF`s sikkerhedschef og spottere. 



 
REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF 
 
Brøndby IF har været foreholdt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
at Brøndby IF kan bekræfte, at det indberettede er forekommet, 
 
at Brøndby IF forud for kampen havde arbejdet meget tæt sammen med både Vejle Boldklub og 

politiet i forhold til at kunne skabe de sikreste rammer for afviklingen af denne kamp, 
 
at det var den første udekamp for Brøndby IF’s fans i over 1½ år grundet COVID-19 pandemien, 

hvorfor spændingsniveauet var højere end normalt, 
 
at Brøndby IF på grund af det højere spændingsniveau medbragte et ekstra antal kontrollører og 

3 stk. SLO’er til at assistere med at få afviklet kampen på den bedst mulige måde vis rent 
sikkerhedsmæssigt, 

 
at flere fans blev identificeret i forbindelse med affyring af pyrotekniske artikler, 
 
at det lykkedes under kampen at få fat i en person, der vil blive tildelt karantæne og en afgift, 
 
at Brøndby IF er ærgerlige over disse hændelser og tager afstand fra brug af ulovlige pyrotekniske 

artikler, og 
 
at Brøndby IF undersøger overvågning og vil søge at udfinde yderligere personer, så disse kan 

drages til ansvar. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har 
deltaget i sagens behandling.  
 
Steven Lustü, Jesper Hansen 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 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 havde 
ansvaret for, og som Brøndby IF var blevet tildelt af Vejle Boldklub, der under kampen antændte pyrotekniske 
artikler. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans pålægger på baggrund af dommerindberetningen, Vejle Boldklubs 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 2.  indberetning instansen 
sanktionerer indenfor 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. 20.000. 
 

**** 
 



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. 20.000, 
jf. DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen 
af kendelsen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 25. august 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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