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Afsagt den 15. december 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Helsingør – Brøndby IF, afviklet 22. oktober 2017 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 22. oktober 2017 blev ALKA Superligakampen FC Helsingør – Brøndby IF spillet på Helsingør Stadion. 
Kampen sluttede 1-0 til Brøndby IF. 
 
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt 
angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at der tre gange i løbet af kampen blev antændt pyroteknik i Brøndby IF’s 
fanafsnit, og at der ved en enkelt lejlighed blev kastet pyroteknik på banen. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der fra Brøndbys fans blev antændt pyroteknik i det 6., 40. og 92. minut (et eller et par stykker ved hver 
lejlighed). 
 
At der i det 57. minut, blev kastet pyroteknik/blink på banen, hvor kampen var afbrudt i 45 sekunder. Der blev 
annonceret over højtalerne, at der ikke måtte kastes pyroteknik på banen, hvilket der heller ikke blev gjort resten 
af kampen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA FC HELSINGØR 
 
FC Helsingør 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 FC Helsingør havde samlet 26 kontrollører tilknyttet Brøndby IF´s udebaneafsnit, for at sikre en optimal afvikling 
af kampen. Der foregik grundig visitation af samtlige tilskuere, og alt var gjort for at sikre en optimal afvikling af 
kampen.  
 
At da pyroteknik blev kastet på banen afventede kontrollørerne at dette brænder ud før det blev fjernet fra 
banen. Dette blev gjort præcist efter sikkerhedsforskrifterne af hensyn til den enkelte kontrollørs sikkerhed. 
 
At derudover kan FC Helsingør konstatere, at kampen blev afviklet i god ro og orden. 
 
 
REDEGØRELSE 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 bekræfte, at det som dommeren observerede, i store træk stemmer overens med det der 



ved selvsyn blev observeret. 
 
At Brøndby IF tager skarpt afstand til affyring af pyrotekniske artikler, der desværre blev set til kampen. 
 
At Brøndby IF skal desuden henlede opmærksomheden på ”Krav til danske fodboldstadioner” fra 2016, hvori 
der bl.a. er følgende krav til opsætning af net omkring udebaneafsnittet (punkt 23 side 5): 
 

Finmasket net  
Der skal være opsat et finmasket net omkring udebaneafsnittet, med masker der maksimalt og optimalt 
måler 5 x 5 cm. Nettet skal opsættes således, at det sikrer mod, at der kastes genstande fra udebaneafsnittet 
ind på banen. Nettet skal være brandsikkert og det anbefales, at det fastgøres til tribune og tag. Nettet 
anbefales i øvrigt at være i farven grøn.  
 
Den arrangerende klub er ansvarlig for opsætningen af det finmaskede net, som skal godkendes af 
administrator inden hver sæsonstart. 

 
At det er Brøndby IF’s opfattelse, at det net som var opsat foran udebaneafsnittet ikke lever op til ovenstående 
krav. Overkanten af det opsatte net var ca. 3-4 meter over banen, hvilket på ingen måde sikrer aktørerne på 
og omkring banen mod eventuelle kast af genstande. Brøndby IF anerkender at kastet af genstanden i det 57. 
minut kom fra Brøndby IF’s udebaneafsnit, men som det fremgår af TV-billeder, så er den kastede genstand 
noget større end 5 cm, så genstanden må være kastet over nettet, hvilket der også var rig mulighed for, da 
hovedparten af tilskuerne i udebaneafsnittet var placeret mere end 3-4 meter over banehøjden. Brøndby IF 
mener således ikke, at klubben kan sanktioneres for kast af genstanden på banen, da det er FC Helsingørs 
ansvar, som arrangerende klub, at sikre at stadionkravene er opfyldt. 
 
At Brøndby IF yderligere kan oplyse, at Brøndby IF stillede med flere kontrollører end der kræves i forhold til de 
gældende regler, idet Brøndby IF frivilligt stillede med 12 kontrollører mod krævet 8 kontrollører til denne kamp, 
da Brøndby IF grundet Helsingør Stadions indretning vurderede, at der var et behov for yderligere kontrollører. 
 
At Brøndby IF ligeledes skal henlede opmærksomheden mod, at der i udebaneafsnittet var skrevet 
graffiti/beskeder på skilte, hegn og containere, bl.a. ”HADER BRØNDBY BØSSER”, ”FCK”, ”KBH”, ”FUCK BIF”, 
”FCKBH” og ”FCK URBAN CREW HADER BIF”, hvilket ikke kan anses for at være good hosting over for Brøndby IF’s 
fans. Disse beskeder er ikke med til at fremme en god og rolig afvikling af kampen med tanke på den rivalisering 
der er mellem Brøndby IF’s og F.C. Københavns fans. 
 
At på trods af, at Brøndby IF’s fans kunne se og læse disse beskeder, så er det Brøndby IF’s opfattelse, at det 
lykkedes at afvikle kampen i en god og rolig atmosfære grundet den gode dialog der før og under kampen var 
mellem Brøndby IF’s fans og Brøndby IF’s medbragte kontrollører og SLO’ere.    
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og 
Stephan Schors 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 2017/18 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 
har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere Brøndby IF ansvaret for, i det specifikke 
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af FC Helsingør, der tre gange i løbet kampen antændte pyroteknik og en 
enkelt gang kastede pyroteknik på banen, hvilket betød kampen måtte afbrydes. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at Divisionsforeningen har oplyst, at FC Helsingør i sæsonen 2017/18 
har dispensation for krav nummer i 23 i ”Krav til danske fodboldstadioner”. 
 



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 baggrund af dommerindberetningen, FC Helsingørs og Brøndby 
IF’s redegørelser samt sikkerhedsobservatørens rapport Brøndby IF objektivt udebaneansvar, jf. § 14.1 i 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, for de af dommeren indberettede episoder fra 
udebaneafsnittet. Den omstændighed, at FC Helsingør har fået dispensation for krav nummer i 23 i ”Krav til 
danske fodboldstadioner” om opsætning af net omkring udebaneafsnittet, ændrer ikke ved, at der foreligger 
en overtrædelse af Cirkulæret. 
 
Instansen bemærker, at der i Brøndby IF’s tilfælde er tale om et niendegangstilfælde i relation til overtrædelse 
af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er den 16. 
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, 
der kan tilregnes Brøndby IF. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 50.000. 
 
 

**** 
 
 

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. 
50.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen 
af kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 15. december 2017 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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