
KENDELSE 
 

Afsagt den 31. maj 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Jammerbugt FC, tilråb fra tilskuere 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 1. maj 2022 blev NordicBet-ligakampen mellem Jammerbugt FC og HB Køge spillet på Sparekassen 
Danmark Arena i Pandrup. Kampen sluttede 0-3. 
 
Kampens dommer har efterfølgende i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i, for så 
vidt angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen. 
 
 
INDBERETNING FRA KAMPENS DOMMER 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At da dommertrioen forlod banen i forbindelse med pausen, råbte en tilskuer ’I er racister’ så højt at hele sta-
dion kunne høre det,  
 
At samme tilskuer gentog dette i anden halvleg og efter slutfløjt, 
 
At tilråbene kom i forbindelse med dommerkendelser mod Jammerbugt FC’s spillere, der har anden etnisk her-
komst end dansk, 
 
At dommerne efter kampen underrettede både Jammerbugt FC’s cheftræner og sikkerhedschef om tilrå-
bene, og 
 
At det er dommernes opfattelse, at tilråb om, at de skulle være racistiske, er en krænkelse af dommernes fag-
lige integritet. 
 
REDEGØRELSE FRA JAMMERBUGT FC 
 
Jammerbugt FC har været foreholdt dommerens indberetning. 
 
Jammerbugt FC har oplyst, at det er klubbens opfattelse, at der blev råbt ’racister’, og ikke ’I er racister’. 
 
Jammerbugt FC har desuden oplyst, at klubben er uforstående over for, at der kan være tale om overtræ-
delse af nogle regler, og at Fodboldens Disciplinærinstans bør ’vælge sine kampe med omhu’. 
 
Endvidere har Jammerbugt FC omtalt en række dommerkendelser under kampen.  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER: 
 
Jens Hjortskov (formand) Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen og Steven Lustü har deltaget i sagens 
behandling. 
 
Stig Pedersen, Kim Garde Madsen og Niels Erik Søndergård har ikke deltaget i sagens behandling. 



 
Det fremgår af DBU’s love § 1.6, at DBU udøver sit virke uden urimelig forskelsbehandling i relation til alder, køn, 
etnisk oprindelse, politik, religiøsitet og seksualitet. 
 
Det fremgår af desuden af Divisionsforeningens cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 15.2, at den 
arrangerende klub er objektivt ansvarlig over for DBU og Divisionsforeningen for uacceptabel adfærd og ska-
degørende handlinger fra tilskuere og fans, der kan relateres til klubben, uanset hvor på stadion denne ad-
færd måtte opstå. 
 
Endvidere fremgår det af de disciplinære bestemmelser § 4a, at offentlige udtalelser af krænkende, nedsæt-
tende 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 
DBU’s love § 30.1. Af de disciplinære bestemmelser § 4b fremgår det videre, at hvis tilskuere med tydeligt klub-
tilhørsforhold 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 DBU’s love § 30.1.’ 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til og forbeholder sig ret til at behandle enhver sag relateret til 
tilskueradfærd individuelt i henhold til reglerne i Divisionsforeningens cirkulære om sikkerhed og orden på stadi-
ons samt de disciplinære bestemmelser. 
 
På baggrund af indberetningen fra dommeren og Jammerbugt FC’s redegørelse vurderer Fodboldens Discipli-
nærinstans, at en tilskuer tre gange under kampen har råbt ’racister’ mod dommerteamet. Fodboldens Disci-
plinærinstans har lagt til grund, at der var tale om en tilskuer med tydeligt klubtilhørsforhold til Jammerbugt FC, 
der kom med tilråbene. Fodboldens Disciplinærinstans finder derfor, at der er sket overtrædelse af cirkulære 
om sikkerhed og orden på stadions § 15.2 samt de disciplinære bestemmelsers § 4b, jf. § 4a. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en advarsel. 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 

Jammerbugt FC tildeles en advarsel i medfør af Divisionsforeningens cirkulære om sikkerhed og orden på sta-
dions § 18.1 og de disciplinære bestemmelsers § 4b jf. § 4a, jf. DBU’s love § 30.1 a), nr. 3.  
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7. 

 
Brøndby, den 31. maj 2022 

 
Fodboldens Disciplinærinstans 

 
Jens Hjortskov, formand 
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