
KENDELSE 
 

Afsagt den 18. april 2020 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Odense BK – Brøndby IF, afviklet 16. februar 2020 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Søndag den 16. februar 2020 blev 3F Superligakampen OB – Brøndby IF spillet på Nature Energy Park i Odense. 
Kampen sluttede 0-2 til Brøndby IF. 
 
Efterfølgende har dommeren, foretaget indberetning fra kampen i overensstemmelse med de retningslinjer 
dommerne er instrueret i for så vidt, angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at Brøndby IF’s fans indenfor de første 8 min. antændte 5 pyrotekniske artikler 
og at der ved 10. min blev fundet en genstand på banen tæt ved 4. dommeren. Ligeledes fremgår det af 
indberetningen at OB’s fans har kastet genstande på banen ved det 90. min.  
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
Dommeren indberettede følgende: 
 
at  Brøndby IF’s fans antændte to romerlys samt afbrændt en raket ved spillernes indløb på 

banen, 
 
at  Brøndby IF’s fans antændte to yderligere pyrotekniske artikler i det 8. min., i form af romerlys og 

røg, 
 
at  der efter 10 min. blev fundet og fjernet en metalpløk på banen, tæt beliggende ved 4. 

dommeren, 
 
at  denne metalpløk formentlig hidrørte fra de reklamebannere der var placeret på banen forud 

for kampstart,  
 
at metalpløkken i værste fald kunne have forvoldt skade på en liggende/glidende spiller, 
 
at OB’s fans i det 90. min kastede en Underber-flaske ind mod banen, 
 
at  denne flaske ramte Brøndby IF’s målmand i hovedet, 
 
at kampen blev standset i ca. 1 min. på baggrund af dette, 
 
at 4. dommeren blev af kampens dommer, bedt om at sikre at OB fik annonceret forbuddet mod 

kastgenstande via stadionhøjtalerne, 
 
at  OB ikke havde placeret en kontaktperson i nærheden af 4. dommeren, således det ikke var 

muligt at formidle meddelelsen videre. 
 
 
REDEGØRELSE FRA OB 
OB har været foreholdt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
at dommerens indberetning vedr. pyroteknikken bekræftes, 



 
at der under indgangsvisitationen, som indebærer visitering af hele kroppen (dog ikke skridtet), 

alle lommer og tasker, bliver der på trods af meget grundig visitation ikke fundet noget 
pyroteknik. 

 
at der på trods af maskering var muligt at udpege en af gerningsmændene,  
 
at han blev tilbageholdt efter kampen af politiet,  
 
at han vil modtage en national karantæne og en afgift for pyroteknik og maskering, 
 
at  det er korrekt at der blev fundet en metalpløk inde på banen i det 10. min., 
 
at OB fremover vil benytte sig af en ny procedure for fastgørelse af reklamebannere, således det 

ikke kan se igen, 
 
at der var tale om en menneskelig fejl og denne fejl ikke kommer til at ske med den nye 

procedure, 
 
at  det er korrekt, at OB’s fans kastede en lille flaske Underberg  
 
at  kampen blev stoppet i ca. 1 min., da Brøndby IF’s målmand blev ramt i hovedet af 

pågældende flaske, 
 
at det desværre er korrekt, at OB ikke havde en kontaktperson da episoden indtræf  
 
at OB altid plejer at have en kontaktperson stående til rådighed under hele kampen  
 
at der i stedet for en kontaktperson, var en vagt som videreformidlede beskeden til OB’s 

sikkerhedschef, der straks gik i speakerrummet, 
 
at der kun var få sekunder tilbage af kampen, hvorfor stadionspeakeren ikke nåede at annoncere 

beskeden. 
 
 
 
REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF 
Brøndby IF har været foreholdt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
at det bekræftes, hvad dommeren har indberettet vedr. det pyrotekniske  
 
at Brøndby IF tager skarpt afstand til affyring af pyrotekniske artikler,  
 
at  der op til kampen har været et godt samarbejde med hjemmeholdet  
 
at   under kampen blev der sikret gode oplysninger omkring adskillige personer der affyrede  

pyrotekniske artikler og udøvede hærværk.  
 
at  det lykkedes at få fat i en af disse personer og de resterende vil blive søgt udfundet via den  

efterfølgende efterforskning, 
 
at det er Brøndby IF’s opfattelse, at de sikkerhedsmæssige forhold på stadionet var gode.  

 
at  der var forud for kampen en god dialog  
 
at  Brøndby IF, til kampen medbragte, et større hold kontrollører, i et forsøg på at yde den 

maksimale støtte og assistance til hjemmeholdet.  
 
 



 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Garde 
Madsen har deltaget i sagens behandling. 
 
Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har ikke 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”. 
 
Senest 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 bl.a. kastegenstande. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen og OB’s redegørelse, at OB 
ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”. Desuden vurderer Instansen, at OB 
ikke, tilstrækkeligt, har sørget for at kampen kunne afvikles på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, jf. §§ 3.1 
litra b og 15.1 i samme cirkulære. 
  
Instansen bemærker, at det i OB’s tilfælde er den 3.  indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 
måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, der kan tilregnes OB. 
 
Desuden bemærker Fodboldens Disciplinærinstans, at det er en skærpende omstændighed, at kampen blev 
afbrudt i ca. 1 min. på baggrund af kast med en Underberg-flaske. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har ved vurdering af stafværdigheden foruden ovenstående tillagt det vægt, at 
OB ikke havde en placeret den kutymemæssig praksis om en tilgængelig kontaktperson for dommerkvartteten.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 35.000. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles OB en bøde på kr. 35.000, 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 18. april 2020 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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