
 

 
 

KENDELSE 
 

Afsagt den 24. november 2015 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Roskilde – AC Horsens, afviklet 6. november 2015 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Fredag den 6. november 2015 blev Bet25 Ligakampen FC Roskilde – AC Horsens spillet i 
Roskilde Idrætspark. Kampen sluttede 1-0 til AC Horsens. 
 
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er 
instrueret i for så vidt kampe i Herre-DM og Pokalturneringen, foretaget indberetning fra 
kampen.  
 
Af indberetningen fremgik, at AC Horsens’ fans i kampens 82. minut råbte racistiske tilråb 
mod en FC Roskilde-spiller. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At dommeren blev af linjedommeren gjort opmærksom på, at en lille gruppe tilrejsende 
Horsens-fans i det 82. minut rettede racistiske tilråb mod en Roskilde-spiller. 
 
At ordlyden skulle have lydt: "Du er og bliver et sort svin!", og efter kampen var der også 
optræk til tumult, da en Roskildespiller søgte over for at konfrontere føromtalte personer. 
 
At dommeren ikke selv hørte tilråbene under kampen, og ingen af spillerne reagerede 
synligt i dommerens eller linjedommernes retning. Derfor føler dommerkvartetten alligevel 
pligt til at informere om hændelsen, da racisme på ingen måder hører hjemme hverken på 
eller udenfor banen. 
 
 
REDEGØRLSE FRA FC ROSKILDE 
 
FC Roskilde 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 Roskilde kan bekræfte den indberettede hændelse. 
 
At FC Roskilde kort før kampstart modtog ca. 20 tilskuere fra AC Horsens i bus, herimellem 
en gruppe unge på 5-6 personer med bannere. FC Roskilde havde en samtale med 
gruppen om, hvor bannere måtte hænges, således at det ikke dækkede for sponsorskilte 
etc. I gruppen var der især én person, der tiltrak sig opmærksom ved en lidt provokerende 
adfærd. En skinhead type, som FC Roskildes folk udtrykte det. Denne person råbte efter 
både dommer, linjedommer og FC Roskilde spillere, bl.a. racistiske udtryk. For at dæmme 
lidt op for det blev der posteret en gruppe autoriserede kontrollører ved hegnsadskillelsen 
mod hjemmebaneafsnittet, og denne gruppe skulle følge AC Horsens fangruppering til 
udgangen i udebaneafsnittet efter kampen. En anden gruppe autoriserede kontrollører 



 

tog opstilling på den anden side af hegnsadskillelsen på hjemmebaneafsnittet. 
 
At da kampen blev fløjtet af, gik en FC Roskilde-spiller mod udebaneafsnittet og begyndte 
at tale til den førnævnte gruppering af AC Horsens-fans. Han fortalte dem, at det er meget 
dårlig stil af komme med racistiske tilråb. Det resulterede i yderligere racistiske tilråb mod 
spilleren, der derefter valgte at gå tilbage til omklædningen. 
 
At dette udløste en reaktion fra en mindre gruppe FC Roskilde-fans, der kom løbende mod 
hegnet og ville blande sig. Da FC Roskildes officielle fanklub (FCRFC) så, at der kunne være 
optræk til uroligheder, kom nogle stykker derfra hen og tog opstilling sammen med de 
autoriserede kontrollører for at lægge en dæmper på situationen. Derefter stilnede 
episoden af, og de øvrige spillere kom ud og hilste på deres respektive fans. 
 
At da kampen i sig selv ikke var betragtet som en højrisikokamp, er aftalen med lokalt politi, 
at FC Roskilde kun henvender sig til dem, såfremt der modtages efterretninger, der giver 
anledning til dette. Det havde FC Roskilde ikke modtaget i dette tilfælde – tværtimod lød 
meldingen fra AC Horsens på maksimalt 25 tilskuere derfra og ingen risk-fans. Derfor havde 
FC Roskilde ikke bedt om spottere fra udeholdet. FC Roskilde stillede selv med ti 
autoriserede og otte ikke-autoriserede kontrollører til kampen. I den givne sag er det svært 
at se, hvordan den slags hændelser kan undgås fremover. 
 
 
REDEGØRELSE FRA AC HORSENS 
 
AC Horsens har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at 
redegøre for episoden, og havde følgende bemærkninger: 
 
At to dage før kampstart var der kontakt til FC Roskilde hvor man udvekslede forventede 
tilskuertal, ligeledes blev FC Roskilde gjort opmærksom på at der ikke ville komme spotter 
fra AC Horsens, grundet det lave tilskuertal (AC Horsens 20 Supporter). 
 
At AC Horsens har fået følgende forklaring på hvad der skete fra en AC Horsens-supporter: 
 

4-5 unge gutter står ved ”hegnet” på stadion og jeg står ”trappen” ca. 10-20 meter fra 
og står der kun for at holde lidt øje med dem. 
Gutterne opfører sig ikke vildt pænt, set ud fra mit synspunkt, da de f.eks. har lidt bøvl 
med kontrollørerne omkring et medbragt flag de sætter op foran bandereklamen. Jeg 
blander mig og får dem til at flytte flaget. 
De råber en del til Roskilde spillerne og ikke alt er lige pænt, men hører intet der kan 
fortolkes som racistiske udtryk og ukvemsordene er de gængse man ofte hører på 
Stadion.  
Straks efter kampen bliver fløjtet af løber en Roskilde-spiller ud til de unge gutter, forfulgt 
af et par andre Roskilde spillere, som forsøger at holde ham tilbage og han råber 
truende til den ene af AC fansene, samtidigt går han tættere på og spytter ham midt i 
ansigtet. 
På vejen ud taler jeg med fyren, som jeg kender godt i forvejen og forsøger at udfritte 
ham omkring, der blev råbt racistiske tilråb og han indrømmer, de råbte mindre pæne 
ting, men på intet tidspunkt racistiske tilråb. 

 
At AC Horsens ikke kan tro, at AC-Supporterne vil råbe racistiske ting til nogle spillere, da 
AC Horsens selv har spillere med anden etnisk baggrund. Det kunne jo være, at det var 
møntet på dommeren - det har man jo oplevet før. 
 
   
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Kim Høg Madsen, Jesper Hansen, Stig 
Pedersen 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” samt de ”Disciplinære bestemmelser”.  
 
Disciplinærinstansen vurderer, at det var de tilskuere AC Horsens havde ansvar for, som 



 

råbte nedsættende og diskriminerende tilråb mod en Roskilde-spiller. 
 
Instansen bemærker, at der i AC Horsens’ tilfælde er tale om et førstegangs tilfælde i 
relation til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, 
samt at instansen i sæsonen 2014/15 ikke behandlede indberetninger vedrørende 
overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes AC Horsens. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde 
og på den baggrund har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 7.500. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 9 og ”Disciplinære 
bestemmelser”, § 3b, tildeles AC Horsens en bøde på kr. 7.500, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3.      
 
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for DBU’s 
appeludvalg inden 2 uger efter modtagelsen. 
 
 

Brøndby, den 24. november 2015 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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