
KENDELSE 
 

Afsagt den 16. august 2018 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Divisionsforeningen – Opslag på Facebook 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Divisionsforeningen lagde forud for DBU Pokalfinalen mellem Silkeborg IF og Brøndby IF den 10. maj 2018 to 
videoer på DBU Pokalens facebookside, der viste de to holds vej til Pokalfinalen.  
 
I videoen med Brøndby IF’s vej til finalen blev der i 5 sekvenser vist billeder af affyring af romerlys blandt Brøndby 
IF’s fans.  
 
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift i henhold til DBUs love § 21.4, stk. 1 valgt at indlede 
en disciplinærsag mod Divisionsforeningen. 
 
  
REDEGØRLSE FRA DIVISIONSFORENINGEN 
 
Divisionsforeningen har fået mulighed for at redegøre for sagen og havde følgende bemærkninger: 
 
At Divisionsforeningen har ikke tilsigtet anprisning af Pyroteknik.  
 
At formålet med videoen, der blev udarbejdet af en samarbejdspartner, var at skabe øget opmærksomhed på 
Pokalfinalen 10. maj 2018, mellem Brøndby IF og Silkeborg IF. Videoen viste Brøndbys vej til finalen, indeholdende 
alle scoringer fra deres 4 kampe op til finalen i Pokalturneringen. 
 
At Divisionsforeningen havde gennemset videoen, inden den blev lagt på Facebook, men var beklageligt ikke 
opmærksomme på pyroteknikken i videoen ved gennemgangen. Det blev Divisionsforeningen gjort 
opmærksom på af 3. part og videoen blev straks derefter fjernet fra Facebook. Videoen var aktiv på Facebook 
i omegnen af 4 minutter. Vi kan desværre ikke redegøre for præcist hvor lang tid videoen var aktiv på Facebook, 
da historikken bliver slettet, sammen med opslaget. 
 
At Divisionsforeningen skal beklage fejlen, der skyldes uopmærksomhed hos/mangelfuld instruktion af en 
medarbejder. Fejlen blev rettet hurtigst muligt. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, 
og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har ifølge DBU’s love § 30.1, d) kompetence til, og forbeholder sig ret til, at 
behandle enhver sag, hvor en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand, eller en hertil knyttet 
enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har bragt spillet i miskredit. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at Divisionsforeningen ved at ligge en video på DBU Pokalens 
facebookside, der viser affyring af romerlys, offentligt har anprist brugen af pyroteknik, og derved anprist en 
overtrædelse af Divisionsforeningens cirkulære nr. 3 om ”Sikkerhed og orden på stadions”. 
 



Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at en sådan anprisning 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 advarsel 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, d), tildeles Divisionsforeningen en advarsel, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 1. 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 16. august 2018 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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