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SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Søndag den 26. august 2018 blev Superligakampen Vendsyssel FF – Brøndby IF spillet på Nord Energi Arena i 
Hjørring. Kampen sluttede 2-1 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 i løbet af kampen blev antændt gul røg og af flere omgange kastet 
genstande på banen, herunder en fodbold i forbindelse med et straffespark til Vendsyssel FF. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
  
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der i det 69. minut bliver afbrændt gul røg i forbindelse med Brøndby IF’s scoring til 2-0. 
 
At denne afbrænding ikke havde indflydelse på kampafviklingen. 
 
At der i det 76. minut blev kastet en orange lighter på banen. 
 
At kastet af lighteren ikke havde indflydelse på kampafviklingen. 
 
At der i det 76. minut blev kastet en ekstra bold på banden i forbindelse med udførelsen af Vendsyssel FF’s 
straffespark. 
 
At ekstrabolden kastes da Vendsyssel-spilleren har sparket straffesparket. 
 
At ekstrabolden først lander på banen efter bolden er gået i mål. 
 
At bolden ikke har indflydelse på straffesparksudførelsen. 
 
At hverken sparker eller målmanden generes af ekstrabolden. 
 
 
REDEGØRELSE FRA VENDSYSSEL FF 
 
Vendsyssel FF har været forbeholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger:  
 
At Vendsyssel FF’s sikkerhedschef formoder at bolden der blev kastet på banen ved straffesparkssituationen 
var blevet sparket ud på udebaneafsnittet under opvarmningen. 
 
At det gør det umuligt at hente bolden tilbage fra fanafsnittet uden at starte uhensigtsmæssige situationer. 
 



At den eneste chance Vendsyssel FF har for at minimere chancerne for, at det sker igen er at forhøje nettet og 
eventuelt lave nettet skrå, så det bliver sværere for fans at kaste bolden på banen. 
 
At der desværre ikke er noget der kan gøres i forhold til lighterkastet efter straffesparket da Vendsyssel FF’s 
netmasker overholder alle forskrifter angivet fra sidste sikkerhedscirkulære. 
 
At kontrollørerne var grundige i visitationen og alle udebanetilhængere blev visiteret uden undtagelse.  
 
At Vendsyssel FF påregnede forud for kampen, at der ville komme op til 1200 tilskuere i udebaneafsnittet, 
hvorfor der til kampen i udebaneafsnittet var påsat 19 kontrollører. 
 
At alle disse 19 kontrollører havde gennemgået et sikkerhedskursus for stadionkontrollører der er godkendt af 
administrator. 
 
At Brøndby IF havde 8 spottere og 10 egne kontrollører med til kampen. 
 
At adgangen til stadion, visitationen og indslusningen til stadion forløb uden problemer af nogen art. 
 
At der i løbet af kampen ikke opstod andre problemer end de tre indberettede tilfælde.  
 
At der er opsat fintmasket net mellem spillepladsen og udebaneafsnittet. 
 
At nettet er godkendt af administrator forud for sæsonstarten. 
 
At det er korrekt at der i det 69. minut blev antændt gul røg i udebaneafsnittet af en ukendt person. 
 
At der ikke fremkom en særlig kraftig røgudvikling. 
 
At det ikke er muligt at se på videooptagelserne at se, hvem der antændte røgen. 
 
At det er korrekt at der blev kastet en ekstra bold på banen af en ukendt person i forbindelse med udførelse 
af straffesparket til Vendsyssel FF. 
 
At bolden blev kastet i retning mod spilleren der skulle tage straffesparket. 
 
At det er konstateret på videooptagelser, at den pågældende bold lå i nettaget på målet og i forbindelse 
med et hjørnespark forud for straffesparket blev bolden slået fri af nettet af en Vendsyssel-spiller. 
 
At bolden derved røg op i Brøndby-afsnittet. 
 
At bolden imidlertid ikke blev returneret, men forblev i Brøndby-afsnittet indtil straffesprakssituationen. 
 
At der på stadions videooptagelser er konstateret, at en ung mørkhåret mand iført sort T-shirt var ham der 
kastede bolden.  
 
At den unge mand var placeret umiddelbart til venstre for capo-tårnet set fra banen. 
 
At det ikke har været muligt at identificere pågældende person. 
 
At det ikke har været muligt at konstatere kastet af en orange lighter på stadions videooptagelser. 
 
 
 
 
REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF 
 
Brøndby IF har været forbeholdt 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 har noteret stemmer overens med det Brøndby IF har 



observeret. 
 
At det skal nævnes at lighterkastet ikke blev observeret. 
 
At Brøndby IF tager skarpt afstand til affyring af pyrotekniske artikler. 
 
At det er Brøndby IF’s opfattelse, af de sikkerhedsmæssige forhold på stadionet var gode. 
 
At det bemærkes at nettet foran Brøndby IF’s afsnit måske ikke var tilstrækkeligt højt nok oppe når der er tale 
om en mobiltribune som også er høj. 
 
At nettet går helt ned til reklameskiltene. 
 
At det er bevist at det ikke er i områderne lige over reklamebanden hvor der bliver kastet fra, men derimod 
højere oppe, hvorfor det er vigtigt at nettet er placeret højere oppe. 
 
At Brøndby IF udover de 8 aftalte kontrollører også havde 2 ekstra med til at spotte på de øvrige afsnit samt at 
hjælpe Vendsyssel FF’s kontrollører. 
 
At Brøndby IF efter gennemgang af videomateriale har genkendt den person som kastede ekstrabolden 
under straffesparket. 
 
At Brøndby IF efterfølgende har tildelt ham karantæne og informeret Vendsyssel FF’s sikkerhedschef om at 
Brøndby IF har fuld ID på personen, og kan videregive disse oplysninger hvis Vendsyssel FF ønsker at tildele 
ham en afgift. 
 
At det er Brøndby IF’s opfattelse, at det lykkedes at afvikle kampen i en god og rolig atmosfære på trods af 
Brøndby IF’s fans afbrænding af pyroteknik og kast med bold og lighter. 
 
At Brøndby IF har modtaget videoklip fra TV og Vendsyssel FF’s overvågning og arbejder på at finde frem til de 
skyldige personer. 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, Lars W. Knudsen 
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 2018-2019 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 havde ansvaret for, i det specifikke 
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Vendsyssel FF, der under kampen antændte pyroteknik og kastede flere 
genstande. 
 
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, Vendsyssel FF og Brøndby 
IF’s redegørelser samt sikkerhedsobservatørrapporten, Brøndby IF objektivt udebaneansvar, jf. § 14.3 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 tredjegangstilfælde i relation til overtrædelse af 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2018/19, samt at dette er den 23.  
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, 



der kan tilregnes Brøndby IF. 
 
Instansen bemærker, at den ekstrabold der blev kastet på banen i forbindelse med straffesparket ifølge 
dommerens indberetning og sikkerhedsobservatørens rapport ikke havde indflydelse på udførelsen af sparket. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 25.000. 
 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles Brøndby IF en bøde på kr. 
25.000, 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 13. september 2018 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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