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F.C. København – Opslag på Twitter 

 

 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

 

F.C. København har i forbindelse med Champions League-kampen mod FC Porto tirsdag den 22. november 

2016 lagt et tweet med teksten: ”Varm velkomst til spillerbussen langs Øster Allé – tak for støtten og god kamp til 

alle” samt et videoklip på klubbens officielle Twitter-side. Af videoen fremgår fansenes omfattende brug af 

pyroteknik. 

 

Efterfølgende har Fodboldens disciplinærinstans af egen drift i henhold til DBUs Love § 21.4, stk. 1 valgt at indlede 

en disciplinærsag mod F.C. København. 

 

  

REDEGØRLSE FRA F.C. KØBENHAVN 

 

F.C. København har fået mulighed for at redegøre for sagen, og havde følgende bemærkninger: 

 

At F.C. København gerne vil oplyse tankerne bag begivenheden mv., men stiller sig uforstående over hvorfor 

DBU ønsker denne information. Først og fremmest er det i forbindelse med en kamp i UEFA’s turneringer og ikke 

Herre-DM, hvor Disciplinærinstansen har sit arbejdsområde jf. DBU’s Love. For det andet foregår den 

pågældende aktivitet på offentlig grund og ikke på stadion, hvorfor aktiviteten heller ikke sanktioneres af UEFA, 

der i øvrigt var bekendte med begivenheden. 

 

At F.C. København stiller sig meget uforstående overfor DBU’s, i F.C. Københavns optik, utidige indblanding. Men 

ikke desto mindre vil FC København gerne forklare tankerne bag deres dækning af begivenheden. UEFA og 

Politiet var begge bekendt med den modtagelse, spillerne ville få og ingen af disse havde hverken før, under 

eller efter udtrykt nogle bekymringer omkring det. 

 

At selve begivenheden blev arrangeret af klubbens fans. F.C. Københavns bidrag til begivenheden var at de 

ændrede deres normale busrute for at fansene bedre havde mulighed for at tage i mod spillerne, hvis bussen 

kom fra Øster Alle (normalt kører den via Gunnar Nu Hansens Plads). 

 

At det pågældende tweet er en del af klubbens normale praksis omkring kampe, hvor F.C. København løbende 

på deres medier viser, hvordan spillernes opladning til kampen er. 

 

At særligt omkring større kampe som i UEFA Champions League har FC København meget kommunikation til 

klubbens fans og andre fodboldinteresserede omkring holdet for at skabe opmærksomhed omkring kampen. 

 

At i det konkrete tilfælde handler det om en dokumentation af den modtagelse spillerne fik, da de ankom i bus 

til Telia Parken forud for kampen mod FC Porto langs Øster Alle uden for stadion cirka to timer før kampstart. 

 

At tweetet og videoen ikke har til formål at opfordre til brug af pyroteknik, men at bifalde det store engagement 

de fleste fremmødte fans har vist ved at møde op flere timer før kampstart for at tage i mod spillerne. 

 

At F.C. København ofte dokumenterer meget nært spillernes dag i forbindelse med de største kampe for at give 

klubbens fans og andre fodboldinteresserede et indblik i en for dem interessant verden, hvor man ofte ikke 

kommer med bag kulisserne. Således har F.C. København til samtlige UEFA Champions League-kampe i denne 



sæson haft kamera med i spillerbussen og filmet spillernes ankomst og dag op til kampen, da F.C. København i 

samarbejde med Viasat er ved at producere en dokumentarfilm om F.C. Københavns deltagelse i UEFA 

Champions League. 

At F.C. København gerne vil understrege, at klubben opfatter denne henvendelse som en populistisk 

(annonceret via Twitter) og utidig indblanding i F.C. Københavns anliggender. F.C. København anerkender ikke, 

at DBU har hjemmel for at blande sig i denne sag. 

At det ikke var et F.C. København-arrangement ej heller den officielle fanklubs. Det var mere en løs happening 

arrangeret af diverse uofficielle fraktioner. Da F.C. København blev bekendt med ønsket om at fans ville samles 

så tæt på Telia Parken for at sige velkommen til spillerbussen, så informerede F.C. København UEFA og Politiet 

om at de nok skulle forvente lidt mere trafik og støj på Øster Alle i de par minutter. Der var ingen indvendinger.  

At F.C. København ikke ved, om der er nogle fra det uofficielle fanmiljø der har været i kontakt med Politiet eller 

andre myndigheder, men F.C. København ved, at der er givet tilladelse til at flyve med drone i forhold til 

videooptagelsen. Dronen var fraktionen Sektion 12’s. 

Fodboldens Disciplinærinstans har den 2. december 2016 endvidere anmodet F.C. København fremlægge 

oplysninger om, hvorvidt der ved ansøgning til relevante myndigheder var søgt om tilladelse til affyring af 

pyroteknik i det omfang som fremgår af videoklippet.  

F.C. København har den 2. december 2016 svaret: 

At det ikke var et F.C. København-arrangement ej heller den officielle fanklubs. Det var mere en løs happening 

arrangeret af diverse uofficielle fraktioner. Da F.C. København blev bekendt med ønsket om at fans ville samles 

så tæt på Telia Parken for at sige velkommen til spillerbussen, så informerede F.C. København UEFA og Politiet 

om at de nok skulle forvente lidt mere trafik og støj på Øster Alle i de par minutter. Der var ingen indvendinger.  

At F.C. København ikke ved, om der er nogle fra det uofficielle fanmiljø der har været i kontakt med Politiet eller 

andre myndigheder, men F.C. København ved, at der er givet tilladelse til at flyve med drone i forhold til 

videooptagelsen. Dronen var fraktionen Sektion 12’s. 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og 

Kim Høg Madsen har deltaget i sagens behandling. 

Almindelige samfundsmæssige hensyn tilsiger, at afviklingen af fodboldkampe på stadion og i tilknytning til 

kampene udenfor stadions i Danmark sker i overensstemmelse med ordensmæssige forskrifter og gældende 

lovgivning. Dette må gælde for såvel kampe omfattet af DBU´s love § 3.1 og kampe som sker på baggrund af 

en licens udstedt af DBU, herunder deltagelse i Champions League.  

I Danmark er det alene tilladt af affyre fyrværkeri uden tilladelse fra relevante myndigheder i perioden fra den 

27. december til den 1. januar.

Der er ikke i forbindelse Fodboldens disciplinærinstans fremlagt dokumentation for, at den meget omfattende 

brug af pyroteknik den 22. november 2016 ved F.C. Københavns ankomst til stadion er sket efter tilladelse af 

relevante myndigheder.  

Fodboldens disciplinærinstans vurderer herefter, at F.C. København med klubbens opslag på Twitter offentligt 

har anprist en betydelig overtrædelse af gældende lovgivning af betydning for den samfundsmæssige orden, 

hvilket er illoyalt og bringer fodboldspillet i miskredit, jf. DBU’s Love § 30.1 d).  

Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det 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 DBU’s Love § 30.1 d) 3 tildeles F.C. København en bøde på kr. 10.000. 

Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens appelinstans inden 2 

uger efter modtagelsen. 

Brøndby, den 22. december 2016 

På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 


