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KENDELSE  
  

Afsagt den 25. februar 2022  
  

af  
  

Fodboldens Appelinstans  
  

i Sag nr. 6/2021:  
  

Boldklubben Frems appel af Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 9. december 2021  
  
Appelinstansen bestod af Bloch Andersen (formand), Finn Lautrup og Jens Otto Johansen.    
  
KLAGEN  
 
Boldklubben Frem har ved appelskrivelse af 22. december 2021 indbragt Fodboldens Disciplinærinstans’ ken-
delse af 9. december 2021 for Fodboldens Appelinstans.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans har ved kendelse af 9. december 2021 tildelt Boldklubben Frem en bøde på 
6.250 kroner for homofobiske tilråb mod dommeren i 3. divisionskampen lørdag den 13. november 2021 mel-
lem Karlslunde IF og Boldklubben Frem på Karlslunde Stadion. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 9. december 2021:  
 

’Med henvisning til de disciplinære bestemmelsers § 4b jf. § 4a, tildeles BK Frem en bøde på kr. 
6.250, jf. DBU’s love § 30.1 a), nr. 3.’ 

 
Fodboldens Disciplinærinstans har begrundet kendelsen med følgende: 
 

’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, ned-
sættende eller diskriminerende karakter omhandlende et andet menneskes race, etniske oprindelse, 
hudfarve, sprog, religion, seksuelle præference eller tilhørsforhold til en minoritetsgruppe kan straf-
fes under henvisning til lovenes § 30.1.’  
 



2 
 
 

 

 

Det fremgår af de Disciplinære bestemmelsers § 4b, at ’såfremt tilskuere med tydeligt klubtilhørs-
forhold 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 finder det godtgjort, vurderet på baggrund af dommerindberetnin-
gen og den supplerende redegørelse fra dommerteamet, at det var tilskuere med tydeligt klubtilhørs-
forhold til BK Frem der kom med homofobiske tilråb, i strid med de Disciplinære bestemmelsers § 
4b, jf. § 4a, under kampen.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i BK Frems tilfælde er den første indberetning in-
stansen sanktionerer i relation til overtrædelse af de Disciplinære bestemmelser.’ 

 
Det fremgår af Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse, at dommeren har indberettet, at den ene linjedommer 
(LD2) omkring det 35. minut hørte, at nogle tilskuere fra Boldklubben Frem råbte ’fucking homo-dommer’ og 
’bøsse’. Linjedommeren oplyste dette til dommeren i pausen. 
 
Det fremgår desuden af dommerens indberetning til Fodboldens Disciplinærinstans, at dommeren har oplyst 
Karlslunde IF samt anføreren for Boldklubben Frem om de homofobiske tilråb. Ifølge dommerens indberetning 
medførte dette, at Karlslunde IF i pausen meddelte over højtaleranlægget, at tilråb skulle stoppe, idet kampen 
ellers ville blive afbrudt. 
 
Det fremgår videre af kendelsen fra Fodboldens Disciplinærinstans, at linjedommeren ’idet han hørte tilråbet, 
vendte sig om, og kunne konstatere, at personerne der råbte det pågældende, stod lige bag LD2 iført BK Frem 
halstørklæde samt en BK Frem trøje/t-shirt.’ 
 
Endvidere fremgår det af kendelsen, at Karlslunde IF i klubbens redegørelse til Fodboldens Disciplinærinstans 
har anført, at klubben reagerede på de homofobiske tilråb ved at meddele det over højtaleranlægget, og at de 
herefter stoppede. Karlslunde IF har desuden i klubbens redegørelse anført, at der var vagter, som gik rundt og 
dæmpede eventuelle episoder. 
 

--- 
 
Boldklubben Frem har i appelskrivelsen af 22. december 2021 blandt andet anført, at der ikke er bevis for, at 
det var tilskuere fra Boldklubben Frem, der under kampen skulle være kommet med krænkende og nedsættende 
kommentarer om kampens dommer.  
 
Det er desuden Boldklubben Frems opfattelse, at Fodboldens Disciplinærinstans alene har lagt linjedommerens 
udsagn til grund, og at det ikke underbygges af andre forhold.  
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Endvidere er det Boldklubben Frems opfattelse, at de homofobiske tilråb ikke kan høres på videoen fra kam-
pen, ligesom ingen andre, herunder Karlslunde IF, har hørt tilråbene. Det er også Boldklubben Frems opfat-
telse, at Boldklubben Frems tilskuere stod bag det ene mål, og derfor kunne den ene linjedommer ikke have 
hørt nogle tilråb af den karakter. 
 
Endelig er det Boldklubben Frems opfattelse, at kampens dommer skulle have stoppet kampen, da de homo-
fobiske tilråb blev hørt af linjedommeren. Det er Boldklubben Frems opfattelse, at det er i strid med en protokol 
fra FIFA, at kampen ikke blev afbrudt. 
 
Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Fodboldens Appelinstans. 
 
Fodboldens Appelinstans har været i besiddelse af video fra kampen i forbindelse med behandlingen af sagen. 
 
Kampens dommer har på anmodning fra Fodboldens Appelinstans bekræftet, at linjedommeren (LD2) hørte 
de homofobiske tilråb, og at de kom fra tilskuere med tilhørsforhold til Boldklubben Frem, der stod på dén 
langside, hvor linjedommeren (LD2) befandt sig. Dommeren har desuden oplyst, at den linjedommerobserva-
tør, der var til stede på Karlslunde Stadion, hørte Karlslunde IF i pausen meddele over højtaleranlægget, at 
tilskuerne skulle bevare en ordentlig tone, hvis kampen skulle fortsætte. 
  

--- 
 
Boldklubben Frem har nedlagt påstand om frifindelse, så klubben ikke idømmes en bøde på 6.250 kroner. 
   
 
APPELINSTANSENS BEMÆRKNINGER  
 
Fodboldens Appelinstans bemærker, at dommeren har indberettet, at der var homofobiske tilråb under kampen. 
 
Fodboldens Appelinstans bemærker videre, at dommerens indberetning understøttes af, at det i pausen over 
højtaleranlægget på Karlslunde Stadion blev meddelt, at sådanne tilråb skulle ophøre, hvis kampen skulle fort-
sætte. 
 
Fodboldens Appelinstans lægger på baggrund af dommerens indberetning til grund, at de homofobiske tilråb 
kom fra tilskuere med tydeligt tilhørsforhold til Boldklubben Frem, jf. Divisionsforeningens disciplinære be-
stemmelser § 4b, jf. § 4a. 
 
Fodboldens Appelinstans bemærker herved, at der ikke er grund til at betvivle indberetningens rigtighed, selv 
om den ikke er understøttet af andet umiddelbart bevismateriale. 
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Fodboldens Appelinstans finder således, at det af Boldklubben Frem anførte ikke kan føre til et andet resultat. 
Fodboldens Appelinstans bemærker, at FIFA’s regler, hvorefter en kamp skal afbrydes, hvis der er homofobi-
ske tilråb, ikke er gældende for kampen. 
 
På den baggrund stadfæster Fodboldens Appelinstans kendelsen af 9. december 2021 fra Fodboldens Discipli-
nærinstans. 
  

DERFOR BESTEMMES:  
 
Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 9. december 2021 stadfæstes. 
 
Appelinstansens afgørelse kan i medfør af DBU’s love § 32.1, jf. DIF’s love § 24, stk. 1, indbringes for 
DIF’s Appelinstans inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. 
 
  

Brøndby, den 25. februar 2021  
 
 

Bloch Andersen (formand) 
 
 

Finn Lautrup     Jens Otto Johansen 


