
KENDELSE 
 

Afsagt den 4. januar 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

AaB – FC København, afviklet 28. november 2021 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 28. november 2021 blev 3F Superligakampen mellem AaB og FC København spillet på Aalborg 
Portland Park i Aalborg. Kampen sluttede 1-3 til FC København. 
 
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 der blev affyret pyroteknik fra begge holds fans samt kastet med genstande 
fra AaB’s fanafsnit.  
  
Fodboldens Disciplinærinstans er blevet opmærksom på, at der på en video fra kampen kan høres, at der fra 
AaB’s fanafsnit blev råbt homofobiske tilråb mod en eller flere af FC Københavns spillere. Derfor har Fodboldens 
Disciplinærinstans af egen drift ligeledes indhentet redegørelser fra klubber vedr. dette forhold. 
 
  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har indberettet følgende: 
 
At der fra AaB’s fanafsnit var følgende i kampen. 
 
At der ved indløb var cirka 20 stk. pyroteknik. 
 
At der i kampens første minut var 2 stk. pyroteknik. 
 
At der i kampens 15. minut ved 0-1 scoringen blev kastet adskillige fadøl ind på banen mod FC Københavns 
spillere. 
 
At der i kampens 18. minut var 2 stk. pyroteknik. 
 
At der i kampens 31. minut ved 1-2 scoringen blev kastet flere hotdogs ind på banen mod FC Københavns 
spillere. 
 
At der i kampens 51. minut var cirka 30 stk. pyroteknik. 
 
At der i kampens 63. minut blev kastet adskillige fadøl på banen mod FC Københavns spillere. 
 
At der i kampens 86. minut blev kastet adskillige fadøl på banen mod FC Københavns spillere, og særligt mod 
FC Københavns målmand. 
 
At der i kampens 92. minut blev kastet adskillige fadøl på banen mod FC Københavns spillere, og særligt mod 
FC Københavns målmand. 
 
At der i kampens 94. minut blev kastet adskillige fadøl på banen mod FC Københavns spillere, og særligt mod 
FC Københavns målmand.  



 
At der fra FC Københavns fanafsnit var følgende. 
 
At der ved indløb var cirka 5 stk. pyroteknik. 
 
At der i kampens 34. minut var 1 stk. pyroteknik. 
 
 
HOMOFOBISKE TILRÅB: 
 
Fodboldens Disciplinærinstans er blevet gjort opmærksom på, via en videooptagelse fra kampen, at en eller 
flere AaB fans kom med homofobiske tilråb under kampen mod FC Københavns spillere. Fodboldens 
Disciplinærinstans har i den forbindelse adspurgt dommerteamet om episoden, og disse havde intet hørt. 
Derfor har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift ligeledes startet en sag mod AaB for dette forhold og i 
den forbindelse anmodet AaB og FC København om en redegørelse for dette.  
 
 
REDEGØRELSE FRA AAB 
 
AaB har været forelagt dommerens indberetning og den pågældende video med homofobisk tilråb, og 
havde følgende bemærkninger: 
 
At AaB kan bekræfte, at det som dommeren har observeret og indberettet, er i overensstemmelse med det 
som AaB’s kontrollørkorps har observeret og rapporteret. 
 
At der trods grundig visitation fra kontrollører alligevel blev indsmuglet og antændt pyrotekniske artikler i AaB’s 
fanafsnit. 
 
At der trods grundig visitation fra kontrollører i samarbejde med de medrejsende kontrollører også blev 
indsmuglet og antændt pyrotekniske artikler i FC Københavns fanafsnit. 
 
At AaB tager stærkt afstand fra homofobiske tilråb. 
 
At det ikke har været muligt at identificere den eller de personer, der råbte i homofobiske vendinger mod FC 
Københavns spillere. 
 
At AaB tager afstand fra genstande kastet på banen. 
 
At AaB flere gange i løbet af opgøret oplyste om, at det ikke er lovligt hverken at kaste genstande eller affyre 
pyrotekniske artikler. 
 
At FC Københavns målmand i det 86. minut vælger at samle kampbolden op og gå målrettet ned for at 
sparke bolden efter AaB’s fans på Vesttribunen, hvor han rammer en 13-årig tilskuer i hovedet. 
 
At AaB efterfølgende har erfaret, at drengen var stærkt rystet over oplevelsen og lider af hovedpine fra 
sparket, men ved endnu ikke om familien vil forfølge sagen. 
 
At AaB fremover vil have fokus rettet mod en kampoplevelse uden gener som disse. 
 
At AaB beklager ovenstående forløb. 
 
 
REDEGØRELSE FRA FC KØBENHAVN 
 
FC København har været forelagt dommerens indberetning og den pågældende video med homofobisk 
tilråb, og havde følgende bemærkninger: 
 
At FC København ikke har yderligere at tilføje omkring romerlys fra FC Københavns afsnit. 
 
At FC København kan bekræfte antallet. 



 
At en FC København spiller har bekræftet episoden som var vedhæftet som video. 
 
At spilleren hører tilråbet ”bøsserøv” og ser at der bliver kastet hotdogs og øl efter FC København-spillerne. 
 
At spilleren selv råber noget i stil med ”hey, stop det!” retur.  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har 
deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Jesper Hansen, Steven Lustü 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 og de 
Disciplinære bestemmelser. 
 
I 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 følgende af §4a ”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 af de Disciplinære bestemmelsers §4b, at ”såfremt tilskuere med tydeligt klubtilhørsforhold 
fremkommer med tilråb, fremviser bannere med slogans, ord eller tegninger med et indhold som nævnt i §4a, 
kan den pågældende klub straffes med bøde under henvisning til lovenes §30.1” 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, på baggrund af videomaterialet og klubbernes redegørelser, at det var 
tilskuere med tydeligt klubtilhørsforhold til AaB der kom med homofobiske tilråb, i strid med de Disciplinære 
bestemmelsers §4b jf. 4a, under kampen.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i AaB’s tilfælde er den første indberetning instansens 
sanktionerer i relation til overtrædelse af de Disciplinære bestemmelser. 
 
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 brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen og AaB’s redegørelse, at AaB 
ikke har levet op til § 1.1 og §15.1 i Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions da de fans AaB havde 
ansvaret for under kampen affyrede pyroteknik og kastede med flere genstande mod FC Københavns spillere.  
  
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i AaB’s tilfælde er den sjette indberetning instansen 
sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af Cirkulære om Sikkerhed og orden 
på stadions, der kan tilregnes AaB. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 100.000. 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 



 
Med henvisning til cirkulære om sikkerhed og orden på stadion § 17.1, tildeles AaB en bøde på 100.000 kroner, 
jf. DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af AaB for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af 
kendelsen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 4. januar 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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