
KENDELSE 
 

Afsagt den 27. april 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC København – Esbjerg fB, afviklet 28. februar 2016 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 28. februar 2016 blev ALKA Superligakampen FC København – Esbjerg fB spillet i Telia Parken i 
København. Kampen sluttede 2-1 til FC København. 
 
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt 
kampe i Herre-DM og Pokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.  
 
Af indberetningen fremgik det, at der under kampen blev kastet fem-seks gummi-”hoppebolde” efter den ene 
linjedommer. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der fra FC Københavns fan-afsnit i det 77. minut blev kastet fem-seks små gummi-"hoppebolde" efter 
linjedommeren. 
 
At det ikke førte ikke til stop i spillet. Ingen øvrige bemærkninger. 
 
 
REDEGØRLSE FRA FC KØBENHAVN 
 
FC København har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen og havde følgende bemærkninger: 
 
At sikkerhedschefen har tjekket med alle, der har været ved området, og ingen kan genkende, at der skulle 
være smidt noget. Dog har sikkerhedschefen efterfølgende fået oplyst, at der var noget på TV, hvor det blev 
vist, at der lå noget i området. 
 
At FC København har været i dialog med klubbens fans, og de er meget uforstående over for hændelsen og 
beklager meget, at der skulle være en enkelt, der ikke forstår at det ikke er god opførsel. De har lovet at oplyse 
om det på tribunen. De mener det er meget skidt opførsel i det hele taget og ikke mindst over for dommeren 
og for klubben, så håber aldrig det sker igen. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade, Stig Pedersen, Kim Høg Madsen, Jesper Hansen og Steven Lustü har 
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”. 
 



Forud for sæsonen 2015/2016 udsendte Fodboldens disciplinærinstans en cirkulæreskrivelse 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.  
 
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at FC København ikke har levet op til punkt 1 i ”Cirkulære om Sikkerhed 
og orden op stadions”, da der blev kastet en gummi-”hoppebolde” efter den ene linjedommer. 
 
Instansen bemærker, at der i FC Københavns tilfælde er tale om et femtegangs tilfælde i relation til ”Cirkulære 
om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, samt at instansen i sæsonen 2014/15 
behandlede 10 indberetninger vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes FC København. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund 
har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 25.000. 
 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 1, tildeles FC København en bøde på 
kr. 25.000, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3.      
 
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for DBU’s appeludvalg inden 2 uger 
efter modtagelsen. 
 
 
 

Brøndby, den 27. april 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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