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af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Brøndby IF, Homofobiske sange 
 
 
 
SAGEN 
 
Mandag den 8. april 2019 blev Superligakampen FC Nordsjælland – Brøndby IF spillet på Right to Dream Park i 
Farum. Kampen sluttede 1-1. 
 
Efter kampen kunne man høre fans, placeret på det af FC Nordsjælland tildelte udebaneafsnit til Brøndby IF, 
synge ”Viktor Fischer han er gay allez allez”. 
 
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift valgt at tage sagen op på baggrund af 
videomateriale og TV-billeder optaget efter kampen, der indeholder og viser episodens omfang. 
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMER MADS-KRISTOFFER KRISTOFFERSEN 
Dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen er blevet bedt om at redegøre for hvorvidt han eller dommerteamet efter 
kampen har noteret sig de tilråb der skete mod FC København-spilleren Viktor Fischer, og havde følgende 
bemærkninger: 
 
At dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen har været i kontakt med sine linjedommere, 4. dommeren samt 
dommerudvikleren. 
 
At ingen af de ovennævnte har bemærket de tilråb, som er beskrevet i dagspressen.  
 
 
REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF 
Brøndby IF er blevet bedt om at redegøre for episoden vedrørende tilråbene rettet mod Viktor Fischer fra det 
af FC Nordsjælland tildelte udebaneafsnit til Brøndby IF, og havde følgende bemærkninger: 
 
At stadion godt 10 minutter efter kampens afslutning var blevet tømt for tilskuere med undtagelse af en 
gruppe fans i udebaneafsnittet. 
 
At de fans der var blevet tilbage så småt var begyndt at forlade stadion, men på vej ud begynder enkelte at 
synge en sang som de andre fans tilslutter sig og synger med på i omkring et minut. 
 
At det der bliver sunget er ”Viktor Fischer er gay”. 
 
At dette skete som optakt til den kommende rundes derby.  
 
At Brøndby IF, da de bliver gjort bekendte med episoden i minutterne efter den har fundet sted, straks 
udarbejder en artikel på sin hjemmeside og på Twitter hvor Brøndby IF som klub tager afstand fra episoden. 
 
At det fremgår af publiceringstidspunktet at der kun går 30 minutter fra episoden har fundet sted til Brøndby IF 
har fået bekræftet episoden og publiceret sin kraftige afstandtagen. 
 
At Brøndby IF’s næstformand efterfølgende går ud i diverse medier og tager kraftig afstand fra episoden. 
 



At Brøndby IF ligeledes indgår i en aktiv dialog med Divisionsforeningen og de øvrige Superliga-klubber om en 
fælles anti-homofobi udmelding i forbindelse med den kommende runde i Superligaen. 
 
At Brøndby IF i dagene efter episoden ligeledes har indgået i en tæt dialog med klubbens officielle 
fangrupper og aktive fans om hvordan Brøndby IF som klub står for og opfordrer til diversitet og rummelighed. 
 
At den pågældende sang og lignende sange er et historisk levn som i årtier har levet på tribunerne i dansk 
fodbold og til det danske landsholds kampe i ind- og udland. 
 
At forskellige fodboldspillere og fangrupper har været mål for disse typer af sange. 
 
At denne slags sange er blevet sunget igennem de sidste årtier på de danske stadions uden at det har vakt 
genlyd i fanmiljøet, i medierne eller blandt politikere. 
 
At med den store fokus på homofobi der opstod i kølvandet på kampen mellem OB og FC København, så vil 
Brøndby IF fortsætte dialogen med sine fans om inkluderende og rummelig adfærd, samt opfordre til at alle 
aktører i dansk fodbold og andre idrætsgrene gør det samme, så den positive fankultur i fællesskab kan 
fremmes. 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen og 
Steven Lustü har deltaget i sagens behandling. 
 
Af DBU’s love fremgår det af formålsbestemmelsen i § 1.6, at ”DBU udøver sit virke uden urimelig 
forskelsbehandling i relation til alder, køn, etnisk oprindelse, politik, religiøsitet og seksualitet.” 
 
Af de Disciplinære bestemmelser fremgår det af § 3a, at ”Offentlige udtalelser af krænkende, nedsættende 
eller diskriminerende karakter omhandlende et andet menneskes race, etniske oprindelse, hudfarve, sprog, 
religion, seksuelle præference eller tilhørsforhold til en minoritetsgruppe kan straffes under henvisning til lovenes 
§30.1.” 
 
Det fremgår endvidere af de Disciplinære bestemmelsers § 3b, at ”Såfremt tilskuere med tydeligt 
klubtilhørsforhold fremkommer med tilråb, fremviser bannere med slogans, ord eller tegninger med et indhold 
som nævnt i § 3a, kan den pågældende klub straffes med bøde under henvisning til lovenes § 30.1” 
 
Endelig fremgår det af Cirkulære om Sikkerhed og Orden på Stadions §5, at ”Det påhviler klubberne i 
Superligaen at håndhæve det fælles ordensreglement, som er tiltrådt af samtlige klubber i Superligaen.” 
 
Af det Fælles Ordensreglement for Superligaen fremgår det af nr. 5 at ”Racistiske, homofobiske og andre 
nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.” 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til 
tilskueradfærd individuelt i henhold til reglerne i de ”Disciplinære bestemmelser” samt ”Cirkulære om Sikkerhed 
og Orden på Stadions”. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at de pågældende sange er af krænkende, nedsættende eller 
diskriminerende karakter omhandlende et andet menneskes seksuelle præference. 
 
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 finder endvidere, at det var tilskuere med tydeligt klubtilhørsforhold til Brøndby IF 
og som Brøndby IF havde ansvaret for, som sang de pågældende sange. Brøndby IF kan derfor straffes med 
bøde, jf. Disciplinære bestemmelser § 3b. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans pålægger på denne baggrund Brøndby IF objektivt udebaneansvar, jf. § 14.3 i 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, for den udviste tilskueradfærd. 



 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at der i Brøndby IF’s tilfælde er tale om et førstegangstilfælde af sager 
af den pågældende karakter, ligesom det er taget i betragtning, at forseelsen skete efter kampen og at den 
person, som ytringerne var rettet imod, ikke var personligt til stede. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har på den baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 25.000. 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 

Med henvisning til ”Disciplinære bestemmelser” § 3b jf. § 3a, tildeles Brøndby IF en bøde på kr. 25.000, jf. DBU’s 
love § 30.1 a) nr. 3.  
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af Brøndby IF for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af 
kendelsen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1 
 
 

Brøndby, den 12. april 2019 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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