
KENDELSE 
 

Afsagt den 17. november 2021 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Silkeborg IF – FC København, afviklet 7. november 2021 
 
 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 7. november 2021 blev 3F Superligakampen mellem Silkeborg IF og FC København spillet på JYSK 
Park i Silkeborg. Kampen sluttede 0-0.  
 
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 FC Københavns fans. 
 
  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har indberettet følgende: 
 
At i kampens 75. minut blev der afbrændt 1 romerlys i FC Københavns fanafsnit. 
 
At afbrændingen ikke havde indflydelse på kampens afvikling. 
 
 
REDEGØRELSE FRA SILKEBORG IF 
 
Silkeborg IF har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
At ved indgangen til FC Københavns udebaneafsnit, var der etableret et slusesystem, hvor tilskuerne først skulle 
gennem FC Københavns away tjek ind. 
 
At tilskuerne herfra enkeltvist blev vist hen til en af kontrollørerne, der foretog visitation af hver enkelt person, og 
herfra videre til billetscanning. 
 
At Silkeborg IF på overvågningen kan se, at der ikke var trængsel, og at visitationerne blev foretaget grundigt 
fra evt. hovedbeklædning til fodtøj. 
 
At det dog alligevel har været muligt for én person a få smuglet et romerlys med ind. 
 
At efter afbrændingen, der foregik med personen stående oppe på kanten af capo-tårnet, er overvågningen 
gennemgået, og her kan det ses, at en gruppe hjælpes ad med at holde et stort flag over nogle personer, 
hvorfor der dukker en mand i mørk t-shirt frem maskeret med en tætsiddende hvid maske. 
 
At han forsvinder herefter i mængden for kort tid efter at klatre op på capo-tårnet, hvor han antænder lyset 
og holder det i udstrakt hånd indtil det er udbrændt. 
 
At han herefter forsvandt op i mængden af fans og det ikke var muligt at finde frem til ham. 
 



At det var en tydeligt planlagt aktion fra personens side og gruppen omkring ham. 
 
At ifølge politiet og FC Københavns sikkerhedschef, som befandt sig i KST, ville det ikke være muligt at 
identificere personen tilstrækkeligt til at det kunne medføre en efterfølgende domsfældelse.  
 
 
 
REDEGØRELSE FRA FC KØBENHAVN 
 
FC København har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
At FC København som udgangspunkt tager afstand til hændelsen. 
 
At FC Københavns sikkerhedschef op til kampen havde været i telefonisk kontakt med Silkeborg IF’s 
sikkerhedschef. 
 
At begge sikkerhedschefer var til stede i sikkerhedsrummet under kampafviklingen. 
 
At spottere fra Københavns Politi ligeledes var til stede. 
 
At i udebaneafsnittet, hvor adgangskontrol blev foretaget af Silkeborg IF’s egne kontrollører, havde FC 
København to kontrollører til at varetage FC København AWAY, ligesom der var yderligere fire kontrollører med 
spotterfunktion. 
 
At gerningsmanden ikke kunne udpeges eller genkendes pga. maskering. 
 
At gerningsmanden ikke kunne udpeges på overvågningen.  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har 
deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Jesper Hansen, 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 
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, FC København var 
blevet tildelt af Silkeborg IF, der under kampen antændte et stk. pyroteknik. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans pålægger på baggrund af dommerindberetningen, Silkeborg IF’s og FC 
Københavns redegørelser, FC København objektivt udebaneansvar, jf. § 15.3 i Cirkulære om sikkerhed og orden 
på stadions, for den af dommeren indberettede episode fra udebaneafsnittet. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i FC Københavns tilfælde er den niende indberetning instansen 
sanktionerer inden for de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af Cirkulære om Sikkerhed og orden på 
stadions, der kan tilregnes FC København. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 10.000. 
 

**** 
 



Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion § 17.1, tildeles FC København en bøde på kr. 
10.000, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af FC København for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen 
af kendelsen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 17. november 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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