
KENDELSE 
 

Afsagt den 29. april 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

assistenttræner, KFUM BK, Roskilde 
 
 
 
SAGEN 
 
Lørdag den 23. april 2022 blev 3. divisionskampen mellem KFUM BK, Roskilde og Herlev IF spillet på Lillevang 
Idrætscenter i Roskilde. Kampen sluttede 2-3 til Herlev IF.  
 
Under kampen modtog KFUM BK, Roskildes assistenttræner et direkte rødt kort. 
 
Dommeren har efterfølgende indberettet situationen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har været i besiddelse af videomateriale fra situationen. 
 
 
INDBERETNING FRA KAMPENS DOMMER 
 
Dommeren har foretaget følgende indberetning: 
 
At der gennem kampen havde været mange og vedvarende protester, 
 
At den ene linjedommer i det 89. minut hørte, at der blev råbt ’Hold kæft, din svans,’ 
 
At dommeren takserede det som homofobisk, og derfor ville tildele et direkte rødt for dette, 
 
At KFUM BK, Roskildes assistenttræner gik væk fra stedet, da dommeren ville tildele ham rødt kort, 
 
At KFUM BK, Roskildes assistenttræner ikke ville oplyse sit navn, da dommeren spurgte om det, 
 
At dommeren herefter henvendte sig til andre officials på KFUM BK, Roskildes bænk for at få navnet på assistent-
træneren oplyst, og  
 
At ingen fra KFUM BK, Roskildes bænk i første omgang heller ikke ville oplyse navnet på assistenttræneren, men 
at det blev oplyst umiddelbart herefter. 
 
 
REDEGØRELSE FRA KFUM BK, ROSKILDE 
 
KFUM BK, Roskilde har været forelagt dommerens indberetning samt videomateriale fra situationen 
 
KFUM BK, Roskilde har oplyst, at KFUM BK, Roskilde på ingen måde vil acceptere, at der bliver råbt homofobiske 
eller racistiske tilråb. 
 
KFUM BK, Roskilde har desuden oplyst, at assistenttræneren ikke kan huske, at han skulle have råbt ’svans’ under 
kampen. Efter at have set videomaterialet, har assistenttræneren imidlertid erkendt, at han har brugt ordet 
’svans’. KFUM BK, Roskilde har også oplyst, at assistenttræneren ikke er homofobisk, og at han alene blev pro-
vokeret af modstanderholdets spillere i en højintensiv kamp. 
 



Endvidere har KFUM BK, Roskilde oplyst, at assistenttræneren beklager sprogbruget. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Steven Lustü, Stig Pedersen, Kim Garde 
Madsen og Niels Erik Søndergård har deltaget i sagens behandling. 
 
Disciplinærinstansen bemærker, at det følger af fodboldlovens §12, at en official kan udvises, hvis han bruger 
fornærmende, hånende eller upassende sprog eller udfører en tilsvarende handling. 
 
Det følger af DBU’s adfærdskodeks, at formålet med adfærdskodekset er at fremme fairplay, inklusion og gen-
sidig respekt mellem mennesker og at holde fodbolden fri for usportslig og uetisk adfærd.  
 
Det følger desuden af DBU’s adfærdskodeks punkt 2.10.1, at det ikke er tilladt at fornærme værdigheden eller 
integriteten af et land, privatperson eller gruppe af mennesker gennem foragtende, diskriminerende eller kræn-
kende ord eller handlinger på grund af race, hudfarve, etnicitet, nationalitet, social oprindelse, køn, handicap, 
sprog, religion, politiske overbevisning mv., rigdom, fødsel eller anden status, seksuel orientering eller enhver an-
den grund. 
 
Det fremgår af de disciplinære bestemmelsers § 4a, 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, 
handicap, sprog, religion, politisk overbevisning m.v., rigdom, fødsel eller anden status, seksuel orientering eller 
enhver anden grund, kan straffes under henvisning til lovenes § 30.1.  
 
Det fremgår videre af de disciplinære bestemmelsers § 4c, at såfremt klubbens officials eller klubbens spillere 
fremkommer med udtalelser eller handlinger som nævnt i §§4a og 4b, betragtes dette som en skærpende 
omstændighed ved sanktionsfastsættelsen.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det tydeligt fremgår af videomaterialet, at der blev råbt ’Hvad er 
der med dig, mand, din svans’ 
 
På baggrund af dommerens indberetning og videomaterialet finder Fodboldens Disciplinærinstans, at KFUM BK, 
Roskildes assistenttræner med sit ordvalg har overtrådt DBU’s adfærdskodeks punkt 2.10.1 samt de disciplinære 
bestemmelser § 4a, jf. § 4c. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoderne og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til en tillægsstraf på 36 karantænepoint, svarende til 2 spilledages karantæne. 
 
 

***** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
KFUM BK, Roskildes assistenttræner tildeles en tillægsstraf på 36 karantænepoint, svarende til 2 spilledages ka-
rantæne i medfør af DBU’s adfærdskodeks punkt 2.10.1 og de disciplinære bestemmelsers § 4a, jf. § 4c, jf. DBU’s 
love §30.1 a).  
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7. 
 

 
Brøndby, den 29. april 2022 

  
Fodboldens Disciplinærinstans 

 
Jens Hjortskov, formand 
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