
KENDELSE 
     

Afsagt den 03. januar 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Brøndby IF – AGF, afviklet 09. november 2018 

      
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Fredag den 09. november 2018 blev Superligakampen Brøndby IF – AGF spillet på Brøndby Stadion. Kampen 
sluttede 2-0 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 i løbet af kampen blev affyret pyroteknik af begge holds fangrupper.  
      
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
      
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der ved kampens start blev affyret 1 stk. pyroteknik af AGF’s fans. 
 
At der i kampens 18. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik af Brøndby IF’s fans. 
 
At der i kampens 19. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik af AGF’s fans. 
 
At der i kampens 69. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik af Brøndby IF’s fans. 
 
At pyroteknikken ikke kom på banen hvorfor de ikke førte til midlertidig afbrydelse af kampen. 
 
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 selv har 
observeret. 
 
At Brøndby IF tager skarpt afstand til affyring af pyrotekniske midler mens det noteres at mængden ikke er så 
kraftig som tidligere. 
 
At det er Brøndby IF’s opfattelse at de sikkerhedsmæssige forhold på stadion var optimale og at samarbejdet 
med AGF’s sikkerhedschef og kontrollører fungerede optimalt. 
 
At det er Brøndby IF’s opfattelse at det lykkedes at afvikle kampen uden nogle problemer på trods af at 
Brøndby IF’s fans på et tidspunkt forsøgte at tiltvinge sig adgang til AGF’s fanafsnit. 
 



At der var et tydeligt godt samarbejde mellem Brøndby IF’s og AGF’s kontrollører. 
 
At dialogen mellem kontrollørerne og fans var med til at tingene ikke udviklede sig yderligere. 
 
 
REDEGØRELSE FRA AGF     
AGF 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 det er korrekt at der på de nævnte tidspunkter bliver antændt pyroteknik. 
 
At der i forbindelse med indløb bliver antændt et romerlys inde i mængden af fans. 
 
At det desværre ikke er muligt at udpege den pågældende. 
 
At AGF i det 19. minut får annulleret en scoring hvorefter der antændes et blitzlys som efterfølgende smides på 
jorden. 
 
At de fans der står omkring episoden selv forsøger at slukke lyset. 
 
At der op til kampen har været godt samarbejde mellem klubberne og politiet. 
 
At AGF blev taget godt imod da de ankom til Brøndby Stadions udebaneafsnit. 
 
At der var en god og grundig visitation i udebaneafsnittet. 
 
 
 
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 AGF havde ansvaret for, i det specifikke 
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Brøndby IF, der under kampen antændte pyroteknik. 
 
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 AGF’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, Brøndby IF’s og AGF’s 
redegørelser, AGF 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 AGF’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 7.  
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, 
der kan tilregnes AGF. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de 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 ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles AGF en bøde på kr. 10.000, 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 03. januar 2019 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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