
KENDELSE 
 

Afsagt den 10. juni 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Hobro IK – Brøndby IF, afviklet 26. maj 2016 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Torsdag den 26. maj 2016 blev Superligakampen Hobro IK – Brøndby IF spillet på DS Arena i Hobro. Kampen 
sluttede 2-0 til Brøndby IF. 
 
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 fra Brøndby IF’s fanafsnit  
 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der i 1. minut blev antændt gul og blå røg i Brøndby IF’s afsnit. 
 
At der i 8. minut blev antændt romerlys i Brøndby IF’s afsnit. 
 
At der i 78. minut blev antændt kanonslag uden for stadion. 
 
At der i 85. minut blev antændt romerlys i Brøndby IF’s afsnit. 
 
At der i 94. minut blev antændt romerlys i Brøndby IF’s afsnit. 
 
At spillerne eller dommerne ikke blev generet af pyroteknikken, og kampen blev ikke midlertidig afbrudt. 
 
 
REDEGØRLSE FRA HOBRO IK 
 
Hobro IK 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 inden stadion åbnede blev hele udebaneafsnittet sweepet for pyro og kasteskyts, uden at finde noget. 
 
At til kampen var def i alt 43 kontrollører på arbejde, herfra 20 i udebaneafsnittet. Der var 572 Brøndby IF-fans, 
som alle var igennem visitation, flere af dem var også af deres fodtøj m.m. inden de fik adgang til tribunen. Der 
blev fundet pyroteknik og noget joint under visitationen, Vestegnens politi skrev en sag på pyroteknikken, og 
herefter blev personen bortvist fra stadion. I sagen om fund af joint under visitationen skrev Nordjyllands politi en 
sag på dette, og herefter blev personen bortvist. 
 
At personen med pyroteknik på tribunen ved scoringen til 0-1 kl. 20.06 ifølge kst-log og i 8. minut ifølge 
indberetningen fra dommeren, blev ud fra videoovervågningen positiv genkendt og taget da han forlod 
stadion. Vestegnens politi skrev en sag på ham. 



At ved kanonslaget i 78. minut har Hobro IK ingen video, da det foregik uden for stadion (ude i skoven). Dette 
er uden for klubbens beføjelser. 
 
At i de to andre episoder med pyroteknik var det ikke muligt at lave en positiv id på personerne, da de 
tildækkede deres ansigter. 
 
At under kampen var der to uafhængige episoder med personer, der blev taget i gang med at sniffe hvid pulver 
i toiletbygningen. De blev overgivet til Nordjyllands politi og herefter bortvist. 
 
 
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 der i forbindelse med kampen på forhånd var skærpet sikkerhed i udebaneafsnittet. Der var i forbindelse 
med ønsker fra Brøndby IF sket en del forbedringer i forhold til indretningen af udebaneafsnittet, og der var 
under det indledende forløb og igen under kampen en god dialog med Hobro IK omkring afviklingen af 
kampen. 
 
At derudover havde der været en grundig og gennemgående dialog med Brøndby IF’s fans, hvorunder de 
forskellige sikkerhedsforanstaltninger blev gennemgået med de medrejsende fans.  
 
At kampen på forhånd var særdeles vigtig for Brøndby IF, idet klubben stadig havde mulighed for at nå 
tredjepladsen i Superligaen. Der var derfor stor spænding omkring kampen, og der blev forventet mange 
tilskuere i udebaneafsnittet. Grundet betydningen af kampen havde Brøndby IF medbragt fire kontrollører, som 
assistance til Hobro IK. Dette primært for at medvirke til en god og sikker afvikling af kampen, men også for 
samtidig, at kunne assistere Hobro IK på bedste vis. 
  
At der således på forhånd var truffet aftaler om og arbejdet med alle aspekter af kampen, og foretaget alle de 
foranstaltninger og forberedelser, der umiddelbart blev fundet muligt. 
 
At på selve afviklingsdagen blev der foretaget en god og grundig visitation i udebaneafsnittet, samtidig med 
at der var placeret kontrollører fra begge klubber i og omkring udebaneafsnittet, så der kunne trædes ind med 
det samme, hvis der opstod udfordringer.  Afviklingen var godt arrangeret af Hobro IK og de fulgte den i forvejen 
lagte plan, hvilket fungerede godt. 
 
At Brøndby IF dertil havde medbragt sin fankoordinator, der fra sin plads først ved indgangspartiet og siden på 
tribunen, fungerede som et bindeled mellem vagter og fans.  Der blev lavet en god dialog mellem de 
tilstedeværende fans, fankoordinator og kontrollører, hvilket bidragede til en god afvikling overordnet set. 
 
At i løbet af kampen kan Brøndby IF anerkende dommerens indberetningspunkter med undtagelse af 
indberetning omkring brug af kanonslag udenfor stadion, hvilket Brøndby IF ikke mener at skulle tage ansvaret 
for, idet Brøndby IF på ingen måde har mulighed for hverken at vide hvem der er tale om, eller om det på anden 
vis kan tilknyttes fodboldkampen. 
 
At på baggrund af kontrollørernes gode arbejde, blev der udfundet et antal personer der både i indgangen og 
på tribunen overtrådte det gældende ordensreglement. Alle blev noteret og efterfølgende bortvist fra stadion. 
Brøndby IF har efterfølgende tildelt tre personer karantæne fra at komme til kampe med Brøndby IF som 
deltager. 
 
At udover det nævnte pyroteknik, så forløb kampen i en positiv ånd og uden episoder af nævneværdig 
karakter. 
 
At på baggrund af det ovennævnte, så er det vanskeligt at se hvordan Brøndby IF skulle have foretaget sig 
yderligere for at sikre en god og sikker afvikling af kampen. Brøndby IF er meget bevidste omkring arbejdet med 
fans og opførsel på de forskellige udebaneafsnit, og kan kun tage afstand fra de nævnte episoder. Men 
samtidig finder Brøndby IF det svært at se, hvordan Brøndby IF som udehold kunne have gjort yderligere for at 
forhindre overtrædelser i afsnittet på anden vis end det foretagne. Dog vil Brøndby IF naturligvis arbejde videre 
med arbejdet, og fortsat udvikle konceptet omkring afviklingen i samarbejde med hjemmeholdet, så den slags 



overtrædelser kan forhindres og kampene kan afvikles som en festlig begivenhed. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, 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 2015/2016 udsendte Fodboldens disciplinærinstans skriftlige retninger 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 fyrværkeri inde på stadion 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 Hobro IK, der fire gange i løbet af kampen antændte pyroteknik inden på 
stadion. 
 
Fodboldens disciplinærinstans finder, ud af de trufne foranstaltninger før kampen, herunder stadions indretning 
som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit forbeholdt specifikt 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. punkt 9 i 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden op stadions”, for de af dommeren indberettede episoder fra 
udebaneafsnittet.  
 
Instansen bemærker, at der i Brøndby IF’s tilfælde er tale om et 12. gangs tilfælde i relation til ”Cirkulære om 
Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, samt at instansen i sæsonen 2014/15 behandlede 
15 indberetninger 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. 20.000. 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 9, tildeles Brøndby IF en bøde på kr. 
20.000, 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 10. juni 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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