
KENDELSE 
 

Afsagt den 7. september 2020 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, BK Frem 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Tirsdag den 1. september 2020 blev Sydbank Pokalkampen Brønshøj BK – BK Frem spillet på Tingbjerg Idrætspark 
i Brønshøj. Kampen sluttede 2-1 til Brønshøj. 
 
Efterfølgende foretog kampens dommer en indberetning af en BK Frem-spiller, for at have anvendt upassende 
og fornærmende sprogbrug til en modspiller, da spillerne var på vej over til dommeren for at modtage deres 
advarsler. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN: 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At  BK Frems Målmand begår et straffespark i kampens 95. minut, mens kampens stilling er 1-1, 
 
at en gruppe BK Frem-spillere udtrykte utilfredshed med kendelsen, men faldt hurtigt til ro, 
 
at  spillernes adfærd var indenfor rimelighedens grænse, givet kampens stilling og tidspunkt, 
 
at en Brønshøj BK-spiller bevægede sig ind i gruppen af Frem-spillere og provokerede dem, da der 

var ved at falde ro på situationen, 
 
at en BK Frem-spiller puffede til Brønshøj-spilleren, 
 
at der derfor opstod en massekonfrontation,   
 
at pågældende Brønshøj BK-spiller og BK Frem-spiller anses for at være hovedansvarlige for 

massekonfrontationens opståen, 
 
at de to pågældende spillere fra hvert hold skal modtage en advarsel, 
 
at  de to spillere blev kaldt over til dommeren, for at modtage deres advarsler, da der igen var faldt 

ro på situationen, 
 
at  en anden BK Frem-spiller siger ”du får den i røven og munden din fucking svans” til modspilleren, 

da spillerne er på vej over til dommeren for at modtage deres advarsler, 
 
at han samtidig gestikulerede ovenstående sætning med at tage hånden til munden, 
 
at spilleren der udtalte ovenstående, var aggressiv i sin attitude og stod få meter fra dommeren og 

modspilleren der afventede sin advarsel, 
 
at udtalelsen betragtes som homofobisk og spilleren blev udvist for upassende sprogbrug. 
 
 



REDEGØRELSE FRA BK FREM: 
BK Frem, v/ Sportsudvalgsmedlemmet, har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende 
bemærkninger: 
 
At  omhandlende spillere har en helt anden udlægning af situationen, som, i BK Frem’s verden, blev 

kørt op over hele kampen, grundet dommerens manglende evne til at lille en linje for kampen, 
 
at  BK Frem ikke har nedlagt protest over udvisningen, da deres primære fokus er på 2, division,  
 
at sportsudvalgsmedlemmet selv var til stede og i øvrigt drøftede situationen med en 

modstanderofficial, der var enig i den slingre kurs dommeren havde skabt 
 
at  da BK Frem-målmanden begår straffe, ryger stemningen i kog hos flere spillere, 
 
at  dette må være forståeligt, i sådan en afgørende situation i overtiden, hvor modstander holdet 

får deres 2. straffespark inden for kort tid, 
 
at den udviste Brønshøj-spiller, spørger dommeren om ikke BK Frem’s målmand skal have gult kort  
 
at  Brønshøjspilleren provokerede Frem-spillerne, 
 
at  den udviste BK Frem-spiller svarer ”så hvad med da Rasmus bliver bollet i røven”  
 
at det er en henvisning til det tydelige frispark til BK Frem-målmanden, hvor en Brønshøj BK-spiller 

nærmest med en ”bolle bevægelse” flyttede målmanden så han ikke kunne gribe bolden, 
 
at dommeren ikke valgte at dømme dette frispark, 
 
at  det er dét, de to spillere drøftede, 
 
at  det var en dialog mellem de 2 spillere der ikke var møntet på anden en den hændelse der ikke 

blev dømt, 
 
at  begge spillere desuden er enige om, at BK Frem-målmanden burde have fået et frispark, 
 
at der ikke er tvivl om, at ordvalget ikke var klogt, 
 
at der røg mange finker fra panden i den situation, 
 
at  det grundlæggende var dommerens mangel på konduite, 
 
at det er årsagen til, at begge spillere nu har karantæne i de meget vigtige turneringskampe der 

venter, 
 
at  der ikke er homo/racistiske spiller i BK Frem, 
 
at  BK Frem klart tager afstand for dette, 
 
at de to involverede spilleres klare indtryk er, at dommeren overreagerede.  
  
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER: 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü Lars W. 
Knudsen og Kim Garde Madsen har deltaget i sagens behandling. 
 
Det følger af Fodboldlovens §12 at ”En spiller, reserve eller udskiftet spiller skal udvises, hvis han bruger 
fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn.” 
 
Det følger endvidere af DBU’s Adfærdskodeks, at formålet med adfærdskodekset er ”at fremme fairplay, 



inklusion og gensidig respekt mellem mennesker og at holde fodbolden fri for usportslig og uetisk adfærd”.  
 
Desuden følger det at DBU’s Adfærdskodeks pkt. 2.10.1, at det ikke er tilladt, at ”fornærme værdigheden eller 
integriteten af et land, privatperson eller gruppe af mennesker gennem foragtende, diskriminerende eller 
krænkende ord eller handlinger på grund af race, hudfarve, etnicitet, nationalitet, social oprindelse, køn, 
handicap, sprog, religion, politiske overbevisning mv., rigdom, fødsel eller anden status, seksuel orientering eller 
enhver anden grund”. 
 
Af DBU’s Adfærdskodeks’ afsnit om ”DBU’s etiske grundregler for fodboldspillere”, fremgår desuden at spillerne 
skal ”Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne gennem din opførsel, 
dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg”. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder derfor, at BK Frem-spilleren med sine ordvalg mod modspilleren har 
overtrådt både Fodboldlovens §12 og DBU’s Adfærdskodeks. 
 
Herudover fremgår det af de Disciplinære bestemmelsers §4a at ”offentlige udtalelser, der kan fornærme 
værdigheden eller integriteten af et land, en privatperson eller en gruppe af mennesker gennem foragtende, 
diskriminerende eller krænkende ord eller handlinger på grund af race, hudfarve, etnicitet, nationalitet, social 
oprindelse, køn, handicap, sprog, religion, politisk overbevisning m.v., rigdom, fødsel eller anden status, seksuel 
orientering eller enhver anden grund, kan straffes under henvisning til lovenes § 30.1.” 
 
Videre fremgår det af de Disciplinære bestemmelsers §4c, at ”såfremt klubbens officials eller klubbens spillere 
fremkommer med udtalelser eller handlinger som nævnt i §§4a og 4b, betragtes dette som en skærpende 
omstændighed ved sanktionsfastsættelsen”. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har ud fra dommerens indberetning vurderet strafværdigheden af episoden, og 
har, på den baggrund, ved sanktionsfastsættelsen lagt til grund, at der er blevet sagt ”du får den i røven og i 
munden din fucking svans”, og derfor fastsat sanktionen til en tillægsstraf på to spilledages karantæne, svarende 
til 36 karantænepoint. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til Fodboldlovens §12, DBU’s Adfærdskodeks og de Disciplinære bestemmelsers §4a og §4c 
tildeles BK Frem-spilleren en tillægsstraf på 2 karantænedage, svarende til 36 karantænepoint, jf. DBU’s Love 
§30.1, nr. 11 jf. §30.1, a).  
 
Kendelsen er jf. DBU’s Love § 30.7 endelig. 
 
 

Brøndby, den 7. oktober 2020 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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