
KENDELSE 
 

Afsagt den 17. november 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Nordsjælland - Brøndby IF, afviklet 16. oktober 2016 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 16. oktober 2016 blev ALKA Superligakampen FC Nordsjælland - Brøndby IF spillet på Right to Dream 
Park i Farum. Kampen sluttede 1-1. 
 
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt 
kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at der to gange under kampen blev antændt pyroteknik blandt Brøndby IF’s 
fans og en gang blev der kastet en lighter på banen fra Brøndbys fanafsnit. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der i kampens 65. minut blev antændt tre romerlys i Brøndby IF’s fanafsnit. 
 
At der i kampens 85. minut blev antændt et romerlys i Brøndbys fanafsnit. 
 
At der i kampens 90. minut blev kastet én lighter på banen fra Brøndby IF’s fanafsnit. 
 
  
REDEGØRLSE FRA FC NORDSJÆLLAND 
 
FC Nordsjælland 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 der til kampen var solgt 1.297 billetter til B-tribunen som var Brøndby IF’s afsnit. Ud af dette antal solgte billetter 
mødte 1268 op til kampen. 
 
At billetterne var solgt online via FC Nordsjællands hjemmeside eller via billethus på kampdagen foran tribunen. 
 
At portene til stadion åbnede 1,5 time før kampstart altså kl. 14.30 – til en mindre kamp åbnes portene normalvis 
1 time før kampstart. 
 
At der var 5 indgange åbne til Brøndby-afsnittet. Hver indgang var bemandet med en kontrollør til visitation 
samt en kontrollør til at scanne billetter. 
 
At ud over dette skiftede de visiterende vagter position hvert 10. minut, således der ikke i køen kunne tages 
højde for hvem man helst ønskede sig visiteret af. 
 
At der ligeledes var bygget sluser op til hver indgang med mobil hegn. 
 
At der ydermere var både kvindeligt og mandligt personale til at visiterer de gæstende fans. 



 
At der ingen pyroteknik blev fundet i visitationen inden gæsterne kom på stadion. 
 
At selve afviklingen af sikkerhedssituationen under kampen forløb roligt ud over de nævnte pyrotekniske 
genstande, som dommeren har bemærket og indberettet. 
 
At ud fra FC Nordsjællands videomateriale var dem, som anvendte pyroteknikken under kampen maskeret og 
derfor ikke mulige at identificere. Nordsjællands Politi så videomaterialet med det samme og vurderede, at disse 
klip ikke kunne bruges til identifikation af personerne som afbrændte pyroteknikken. 
  
At ud fra FC Nordsjællands sikkerhedslog blev der kl. 17.21 afbrændt tre romerlys og et blink på Brøndby-afsnittet 
og igen kl. 17.42 et enkelt romerlys afbrændt. 
 
At inden stadion blev åbnet blev hele tribunen gennemsøgt samt alle toiletter og boder undersøgt for at sikre, 
at der ikke var placeret pyroteknik inden stadionåbning. Der er ud over det etableret et dobbelthegn på 
bagsiden af B-tribunen, således at det ikke er muligt at kaste hen over stadionhegnet, samt stadionhegnet 
tidligere på året er forhøjet efter ønske fra Nordsjællands Politi. 
 
At FC Nordsjælland havde allokeret 21 kontrollører til Brøndby IF’s stemningsafsnit og Brøndby IF kom selv med 
otte kontrollører/spottere. 
 
 
REDEGØRLSE FRA BRØNDBY IF 
 
Brøndby IF 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 Brøndby IF kan erkende de nævnte punkter som oplyst af dommeren, på nær kast af lighter, hvilket ikke blev 
observeret af nogen af de tilstedeværende vagter. 
  
At Brøndby IF havde i samarbejde med FC Nordsjælland haft et tæt og godt samarbejde omkring de 
sikkerhedsforanstaltninger, der var op til kampen. Dette samarbejde og dialogen på forhånd er beregnet til at 
kunne gøre arbejdet omkring kampen så smidigt og detaljeret så muligt. Dertil er det i høj grad med til at man 
på forhånd kan lave aftaler og give besked omkring fans, sikkerhedsforanstaltninger og lignende ting. Disse 
punkter er så igen med til at give fans, vagter/kontrollører og arrangører de bedste forudsætninger for at få 
afviklet et godt arrangement. 
  
At Brøndby IF havde sendt otte kontrollører med til kampen, som assistance for hjemmeholdet. Brøndby IF ønsker 
at støtte og assistere arrangøren i deres sikkerhedsarbejde på bedste vis, hvorfor klubben sendte et større antal 
afsted end man er forpligtet til. Brøndby IF’s kontrollører havde til opgave at spotte udenfor stadion og inde på 
tribunen at bakke op omkring FC Nordsjællands sikkerhedsplan, så kampen kunne afvikles i god ro og orden. 
Dette lykkedes, på nær de nævnte hændelser, til fulde.  
  
At udover de nævnte nødblus var der god stemning og der var ingen yderligere episoder af nævneværdig 
karakter. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Kim Høg Madsen 
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 2016-2017 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 
vil anse enhver afbrænding af pyroteknik inde på stadion, uden forudgående tilladelse, for en overtrædelse af 
cirkulæret. 



 
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere Brøndby IF havde ansvaret for, i det specifikke 
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af FC Nordsjælland, der to gange i løbet af kampen antændte pyroteknik og 
i kampens 90. minut kastede en lighter på banen. 
 
Fodboldens disciplinærinstans finder, ud fra de trufne foranstaltninger før kampen, herunder stadions indretning 
som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit forbeholdt udeholdet Brøndby IF’s tilskuere og at 
tilskuerafsnittet var sikret på en sådan måde, at det ikke uden videre var muligt for udefrakommende tilskuere, 
at tiltvinge sig adgang til dette tilskuerafsnit.  
 
Fodboldens disciplinærinstans pålægger på denne baggrund Brøndby IF objektivt udebaneansvar, jf. § 14.1 i 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, for de af dommeren indberettede episoder fra 
udebaneafsnittet. 
 
Instansen bemærker, at der i Brøndby IF’s tilfælde er tale om et fjerdegangstilfælde i relation til overtrædelse 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2016/17, samt at der inden for de seneste 
12 måneder er afsagt yderligere 11 kendelser vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes Brøndby 
IF. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund 
har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 40.000. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, tildeles Brøndby IF en bøde på kr. 
40.000, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3.      
 
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens appelinstans inden 2 
uger efter modtagelsen af kendelsen. 
 
 

Brøndby, den 17. november 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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