
KENDELSE 

Afsagt den 9. december 2021 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Karlslunde IF – BK Frem, afviklet 13. november 2021 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 13. november 2021 blev 3. divisionskampen Karlslunde IF – BK Frem spillet på Karlslunde Stadion. 
Kampen sluttede 2-2.   

Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt 
angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen. 

Af indberetningen fremgår det at kampen blev forsinket grundet affyring af konfetti og at der under kampen 
blev råbt homofobiske ytringer. 

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren indberettede følgende: 

At dommeren hermed skriver for at indberette hændelser fra kampen mellem Karlslunde IF og BK Frem. 

At i forbindelse med kampstart, da spillerne løb på banen, blev der skudt konfetti ind fra tilskuerne fra BK Frem, 
der stod bagved det ene mål. 

At dette lagde sig omkring straffesparksfeltet og mållinjen, så det var svært at se linjerne. 

At man derfor måtte bede om hjælp fra folk fra hjemmeholdet, der kom og fejede konfettien af banen. 

At dette også gjorde, at kampen kom cirka 4 minutter for sent i gang.  

At der indberettes yderligere hændelser fra kampen. 

At omkring det 35. minut overhører LD2 nogle tilråb mod dommerteamet fra nogle BK Frem-tilskuere, der står 
placeret bag dommeren. 

At LD2 informerer dommeren om dette i pausen på vej fra banen. 

At tilskuerne råbte ”fucking homo-dommer” og ”bøsse”, sandsynligvis rettet mod dommeren i forbindelse med 
en kendelse. 

At det bliver meddelt hjemmeholdet samt anføreren fra BK Frem i pausen. 

At i pausen får hjemmeholdet sagt over højtalersystemet at dette skal høre op hvis kampen skal fortsætte. 

At dommerteamet efterfølgende ikke overhører yderligere tilråb, og kampen fortsætter som normalt.  

 



REDEGØRELSE FRA KARLSLUNDE IF 

Karlslunde IF har været foreholdt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 

At indledningsvist skal det oplyses, at der i Karlslunde IF’s optik var rigtig mange tilskuere, og mange fra BK 
Frem. 

At der var en god og venskabelig stemning blandt holdenes supportere. 

At kampen blev afviklet på Karlslunde IF’s kunstgræsbane. 

At alle tilskuere blev holdt udenfor indhegningen af banen. 

At hele området var mærket af, således det ikke var muligt at passere området uden at blive konfronteret 
med en sikkerhedsvagt. 

At inden kampstart var alle frivillige og sikkerhedsvagter blevet briefet om håndtering af kampen. 

At Karlslunde IF fra start fokuserede på følgende. 

At skabe rammerne for en god og positiv oplevelse for alle omkring kampen. 

At speake omkring god tone og opførsel. 

At Karlslunde IF hele tiden havde sikkerhedsvagter gående rundt blandt publikum med henblik på at dæmpe 
eventuelle tiltag til dårlig opførsel. 

At have fokus på dommerne og spillerne, således de kunne føle sig sikre. 

At man blandt andet fulgte dem til og fra banen uden problemer. 

At idet kampen blev spillet på Karlslunde IF’s kunstgræsbane, havde man besluttet ikke at tage entre. 

At man dog havde sat en indgang op, således der alene var denne ene indgang, og alle der havde 
rygsække eller lignende med blev bedt om at tømme disse og lade eventuelle ikke-benyttede emballager 
ligge ved indgangen.  

At på det tidspunkt hvor spillerne og dommertrioen løb på banen, affyrede BK Frem-tilhængerne konfettien.  

At Karlslunde IF’s formand så dette, og straks kontaktede dommeren og sagde, at Karlslunde IF ville fjerne 
konfettien. 

At Karlslunde IF indenfor 1 minut havde sat 3 kontrollører i gang med at koste og løvrive. 

At et par minutter efter blev kampen sat i gang. 

At i denne situation opfatter Karlslunde IF sig selv som proaktive, da man selv starter kommunikationen med 
dommeren samt oprydningen og ikke afventede dommeren, som det ellers beskrives i dommerens 
indberetning.  

At i forhold til de homofobiske tilråb, reagerede Karlslunde IF på dette ved at meddele over højtaleranlægget, 
at det skulle høre op. 

At det heldigvis også stoppede. 

At der herudover var frivillige der gik rundt og forsøgte at dæmpe eventuelle episoder. 

At til sidst skal det oplyses, at BK Frems tilhængere efter kampen ryddede pænt op på det areal de havde 
stået ved udenfor hegnet til banen. 

At BK Frems tilhængere bragte meget positivt ind i kampen og de opførte sig meget fint. 

At Karlslunde If kun har anerkendende ord overfor disse traditionsbundne supportere. 

At ung som ældre, altid et smil og en positiv eller sjov bemærkninger. 



 

REDEGØRELSE FRA BK FREM 

BK Frem har været foreholdt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 

At Indledningsvist vil BK Frem understrege, at man tager afstand fra homofobi. BK frem arbejder hver dag for et 
mangfoldigt miljø i og omkring klubben, hvorfor tilråb af den beskrevne karakter medfører bortvisning og 
eksklusion fra klubbens fællesarealer. Hertil ønsker BK Frem hverken dommere, modstandere, egne spillere, 
officials eller andre skal mødes med sådanne tilråb. 

At i forhold til episoden, bemærker BK Frem, at det af den fremsendte mail fremgår, at BK Frems anfører i 
pausen, konfronteres med konkrete tilråb fra tilskuerne.  

At dette er ikke korrekt.  

At BK Frems anfører konfronteres med, at klubbens fans undervejs i kampen, angiveligt, skulle have ytrer sig 
homofobisk.  

At dette var et udsagn anføreren ikke kunne genkende.  

At BK Frem bemærker, at det er pudsigt, at dommeren involverer udeholdets spillere i sikkerhedsmæssige 
anliggender.  

At BK Frem bemærker, at LD2 løb op og ned ad en neutral side, hvor der primært var placeret tilskuere fra 
hjemmeholdet.  

At BK Frems fans tog under kampen ophold bag målet. 

At BK Frem bemærker endvidere, at linjedommeren stod med ryggen til tilskuerne.  

At BK Frem har set video af kampen.  

At Både Divisionsforeningens officielle stream og BK Frems VEO-optagelser (dog fra modsatte side).  

At BK Frem kan ikke på det foreliggende materiale høre tilråbene.  

At BK Frem bemærker, at dommeren fra minut 32 til minut 39 ikke har en kendelse, udover et meget klart 
målspark.  

At BK Frem er pr. mail blevet gjort opmærksom på, at tilråbene kom i forbindelse med en kendelse.  

At BK frem bemærker, at der fra minut 34 til minut 36 er et længere spilstop, som følge af behandling og ind- 
og udskiftning af BK Frems nr. 8.  

At BK Frem bemærker, at hvis dommerne hører tilråb af homofobisk eller racistisk karakter, er det hans opgave 
at stoppe kampen med det samme, orientere den stadion- og sikkerhedsansvarlige, sådan at det øjeblikkeligt 
kunne annonceres over højtalerne.  

At såfremt dommeren havde afbrudt spillet, havde det muliggjort en bortvisning og identifikation af 
vedkommende, sådan at klubtilhørsforhold kunne fastslås, med henblik på karantæne. 

At BK Frem bemærker, at UEFA har præciseret denne praksis for uønskede tilråb overfor forbundene.  

At BK Frem henviser til dommerens udtalelser vedrørende homofobiske tilråb i forbindelse med kampen 
mellem OB og FC København i april 2019 og dommerens ageren i forhold til dette.  

At afslutningsvist bemærker BK Frem at kampen, efter BK Frems opfattelse, ikke blev afviklet efter 
Divisionsforeningens cirkulære 17 af 2021. 

At der er flere forhold i cirkulærets §3 som efter BK Frems vurdering ikke blev overholdt. 

At det samlet er BK Frems vurdering, at de beskrevne tilråb ingen steder hører hjemme. 



At det dog ligeledes er BK Frems vurdering, at det er svært at sandsynliggøre, at tilråbene kommer fra en BK 
Frem-tilskuer. 

At BK Frems vurdering baserer sig på, at LD2 løb op og ned ad en langside, hvor primært hjemmeholdets og 
neutrale tilskuere tog plads. 

At udeholdets fans var placeret bag målet. 

At vurderingen baserer sig på gennemgangen af video, hvor dommeren ikke har en kendelse umiddelbart før 
eller efter det 35. minut. 

At det fremgår af dommerens redegørelse, at tilråbene faldt i forbindelse med en kendelse. 

At endvidere baseres vurderingen på, at der hverken af BK Frems eget videomateriale eller 
Divisionsforeningens officielle stream fremgår tilråb. 

At derudover er det BK Frems vurdering, at dommeren ikke håndterer situationen om mulige tilråb korrekt. 

At det er BK Frems vurdering at spillet burde være blevet afbrudt, sådan at det kunne annonceres over 
højtalerne at sådanne tilråb skal stoppe. 

At en afbrydelse af spillet også havde muliggjort en bortvisning og identifikation af tilskueren, sådan at 
tilskuerens tilhørsforhold med sikkerhed kunne fastslås. 

At sidst er det BK Frems vurdering, at kampen blev afviklet under forhold, hvor der ikke kunne skabes den 
fornødne sikkerhed for spillere, dommere og officials jf. Divisionsforeningens cirkulære 17. 

At BK Frem vurderer, at det er særligt beklageligt, når der efterfølgende indledes disciplinærsager som disse, 
at de grundlæggende forhold for afvikling ikke levede op til de beskrevne standarder.  

At afslutningsvis bemærker BK Frem, at det er en meget alvorlig sag. 

At BK Frem på ingen måde anfægter, at LD2 har hørt tilråbene. 

At den fremsatte påstand dog kan have vidtgående konsekvenser for BK Frems brand og fans, i anseelse 
såvel som økonomisk. 

At BK Frem derfor appellerer til at LD2 uddyber, hvorfor han med så stor sikkerhed, som i fremsendte mail, kan 
fastslå at der med sikkerhed er tale om en tilskuer fra BK Frem, ovenstående forhold og håndtering taget i 
betragtning. 

At bedste fald kan uddybelse føre til identifikation og karantæne, i værste fald kan en manglende uddybning 
fremstå injurierende overfor BK Frem og klubbens tilskuere.  

 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Kim Garde 
Madsen, Lars W. Knudsen og Steven Lustü har 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”. 

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”.  

I ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions” §1.1 fremgår det at ”I Herre-DM og i de afsluttende runder i 
Herre-LP har den arrangerende klub ansvaret for, at kampene afvikles i god ro og orden, uden at spillere, officials 
og tilskuere forulempes, lider overlast eller bringes i fare og uden, at der sker skade på bygninger og løsøre.” 



Ydermere fremgår det af §14.1 at ”Det er den arrangerende klubs ansvar at anvende stadions fysiske indretning 
og bemanding, jf. §3, til at bidrage til en rolig, forsvarlig og ordentlig afvikling af kampene. (1. division, 2. division, 
3. division og Herre-LP)” 

Fodboldens Disciplinærinstans har på baggrund af dommerindberetningen, Karlslunde IF’s og BK Frems 
redegørelser vurderet, at der er sket overtrædelse af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions” §1.1 og 
§14.1, da BK Frems tilskuere affyrede konfetti der forsinkede kampstarten med 4 minutter.  

Idet der ikke af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions” fremgår objektivt udebaneansvar for 3. division, 
er Karlslunde IF som kamparrangør objektivt ansvarlig for det pågældende forhold jf. ”Cirkulære om sikkerhed 
og orden på stadions” §1.1 og §14.1.  

Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Karlslunde IF’s tilfælde er den anden indberetning instansen 
sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på 
stadions” der kan tilregnes Karlslunde IF. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde, og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en advarsel. 

 

KENDELSE 

 

Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions” §1.1 og §14.1 tildeles Karlslunde IF en advarsel 
jf. DBU’s love §30.1 a) nr. 1.  

Kendelsen er endelig jf. DBU’s Love §30.7. 

 

Brøndby, den 9. december 2021 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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