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KENDELSE 
 

Afsagt den 5. september 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Helsingør – Lyngby Boldklub, afviklet 24. august 2022 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Onsdag den 24. august 2022 blev kampen Sydbank Pokalen mellem FC Helsingør og Lyngby Boldklub spillet på 
Helsingør Stadion. Kampen sluttede 2-0. 
 
Kampens dommer har efterfølgende foretaget indberetning fra kampen i overensstemmelse med de retnings-
linjer dommerne er instrueret i for så vidt, angår kampe i Herre-DM og Herre-LP. 
 
  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har indberettet følgende: 
 
At der i kampens 58. minut var homofobiske tilråb fra tilskuere med tydeligt tilhørsforhold til Lyngby Boldklub, 
 
At det blev observeret af både kampens dommer og den ene linjedommer, 
 
At der fra disse tilskuere i Lyngbys tilskuerafsnit blev råbt ’bøssekarl’, ’svans’ og ’svenskerbøsse’ 
 
At kampens dommer tog kontakt til FC Helsingørs sikkerhedschef med henblik på at få disse tilråb stoppet, 
 
At det kort efter blev annonceret i højtalerne på Helsingør Stadion, og at der herefter ikke var yderligere tilråb. 
 
 
REDEGØRELSE FRA FC HELSINGØR 
 
FC Helsingør har været forelagt dommerens indberetning. 
 
FC Helsingør har oplyst, at der var homofobiske tilråb fra Lyngby Boldklubs fans, og at FC Helsingør blev gjort 
opmærksom på det af kampens dommer. 
 
FC Helsingør har desuden oplyst, at klubben i højtalerne oplyste, at homofobiske tilråb ikke er tilladt, og at der 
ikke kom flere tilråb fra Lyngby Boldklubs fans af denne karakter. 
 
Endvidere har FC Helsingør oplyst, at FC Helsingør og spottere fra Lyngby Boldklub under kampen forsøgte, at 
identificere de tilskuere fra Lyngby Boldklub, der kom med de homofobiske tilråb, men at det ikke lykkedes. 
 
 
REDEGØRELSE FRA LYNGBY BOLDKLUB 
 
Lyngby Boldklub har været forelagt dommerens indberetning 
 
Lyngby Boldklub har oplyst, at klubben har undersøgt sagen, og at flere øjenvidneberetninger samt klubbens 
away-vagter har bekræftet, at der var homofobiske tilråb fra Lyngby Boldklubs fanafsnit. Lyngby Boldklub har 
derfor bekræftet, at tilråbene kom fra personer med tydelig sympati for Lyngby Boldklub. 
 



015-22/23 

2 
 

Lyngby Boldklub har desuden oplyst, at klubben tager kraftigt afstand fra homofobiske tilråb, og at sådanne 
tilråb ikke er i tråd med klubbens værdier. 
 
Endvidere har Lyngby Boldklub oplyst, at klubben har udpeget mindst én af de tilskuere, der stod bag tilrå-
bene, og at klubben i er i gang med at få bekræftet personens identitet med henblik på en sanktion. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, Niels Erik Søn-
dergård, Steven Lustü og Kim Garde Madsen har deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til 
tilskueradfærd individuelt i henhold til reglerne i DBU’s disciplinære bestemmelser. 
 
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 følger af § 4a i de disciplinære bestemmelser, 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, han-
dicap, sprog, religion, politisk overbevisning m.v., rigdom, fødsel eller anden status, seksuel orientering eller en-
hver anden grund, kan straffes under henvisning til DBU’s loves § 30.1. 
 
Det følger videre af § 4b i de disciplinære bestemmelser, at hvis tilskuere med tydeligt klubtilhørsforhold frem-
kommer 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 loves § 30.1. 
 
På baggrund af dommerens indberetning samt redegørelserne fra FC Helsingør og Lyngby Boldklub vurderer 
Fodboldens Disciplinær, at der var homofobiske tilråb, og at de kom fra tilskuere med tydeligt tilhørsforhold til 
Lyngby Boldklub. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer således, at der er tale om en overtrædelse af § 4b, jf. § 4a i de discipli-
nære bestemmelser. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Lyngby Boldklubs tilfælde den første indberetning instansen 
sanktionerer i relation til overtrædelse af de disciplinære bestemmelser inden for de seneste 12 måneder. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af denne episode og har på den baggrund fast-
sat sanktionen til en bøde på 25.000 kroner. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Lyngby Boldklub tildeles en bøde på 25.000 kroner i medfør af de disciplinære bestemmelser § 4b, jf. § 4a, jf. 
DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a) 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af Lyngby Boldklub for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendel-
sen af kendelsen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 5. september 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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