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KENDELSE  
  

Afsagt den 25. februar 2022  
  

af  
  

Fodboldens Appelinstans  
  

i sag nr. 1/2022:  
  

Hvidovre IF’s appel af Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 12. januar 2022  
  
Appelinstansen bestod af Bloch Andersen (formand), Finn Lautrup og Jens Otto Johansen.    
  
KLAGEN  
 
Hvidovre IF har ved appelskrivelse af 26. januar 2022 indbragt Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 12. 
januar 2022 for Fodboldens Appelinstans for så vidt angår racistiske tilråb. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har ved kendelse af 12. januar 2022 tildelt Hvidovre IF en bøde på 37.500 
kroner for tilskueruroligheder og racistiske tilråb under en kamp i Sydbank Pokalen den 10. december 2021 
mellem Hvidovre IF og SønderjyskE på Pro Ventilation Stadion i Hvidovre. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 12. januar 2022:  
 

’Med henvisning til cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 1.1 og § 15.1 samt de disciplinære 
bestemmelser § 4b, jf. § 4a, tildeles Hvidovre IF en bøde på kr. 37.500, 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.’  
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Det fremgår af de disciplinære bestemmelsers § 4b, at ’såfremt tilskuere med tydeligt klubtilhørsfor-
hold 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 vurderer, på baggrund af videomaterialet og klubbernes redegørel-
ser, at det var tilskuere med tydeligt klubtilhørsforhold til Hvidovre IF, der kom med racistiske tilråb 
i strid med de disciplinære bestemmelsers § 4b, jf. § 4a, under kampen.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Hvidovre IF’s tilfælde er den første indberetning 
instansens sanktionerer i relation til overtrædelse af de Disciplinære bestemmelser.  
… 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af Hvidovre IF’s og SønderjyskE’s redegørel-
ser, at Hvidovre IF ikke har levet op til § 1.1 og § 15.1 i cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, 
da de tilskuere Hvidovre IF havde ansvaret for under kampen kom med racistiske tilråb og angreb 
vagter og SønderjyskE’s fans.  
… 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på 
den baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 37.500.’  

 
--- 

 
Hvidovre IF har i appelskrivelsen af 26. januar 2022 blandt andet anført, at der ikke er bevis for, at tilråbene 
kom fra tilskuere med tydeligt tilhørsforhold til Hvidovre IF. Hvidovre IF har desuden anført, at der til kampen 
mod SønderjyskE var et stort antal tilskuere, der normalt ikke er til stede ved Hvidovre IF’s kampe. 
 
Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Fodboldens Appelinstans. 
 
Fodboldens Appelinstans har været i besiddelse af en videosekvens fra kampen omkring det 104. minut i for-
bindelse med behandlingen af sagen. 
 
Da det af medieomtale har fremgået, at SønderjyskE’s træner skulle have reageret på tilråbene, har Fodboldens 
Appelinstans anmodet SønderjyskE om en redegørelse. SønderjyskE har oplyst, at de racistiske tilråb kom fra 
Hvidovre IF’s hovedtribune omkring hjemmeholdets fanafsnit. Der er imidlertid ingen fra SønderjyskE, der 
har set den person, der råbte. På den baggrund kan SønderjyskE ikke oplyse, om personen havde et tydeligt 
klubtilhørsforhold til Hvidovre IF i form af et Hvidovre IF-logo eller lignende.  
  

--- 
 
Hvidovre IF har nedlagt påstand om frifindelse, så klubben ikke idømmes en bøde for racistiske tilråb. 
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APPELINSTANSENS BEMÆRKNINGER  
 
Fodboldens Appelinstans bemærker, at det af videomaterialet kan konstateres, at der var racistiske tilråb om-
kring kampens 104. minut.  
 
Fodboldens Appelinstans bemærker desuden, at de racistiske tilråb kom i forbindelse med, at en SønderjyskE-
spiller med anden etnisk baggrund fik en advarsel. 
 
Endvidere bemærker Fodboldens Appelinstans, at kampens dommer ikke har hørt de racistiske tilråb. 
 
Fodboldens Appelinstans bemærker, at det er et krav for at kunne straffe Hvidovre IF, at tilråbene kom fra en 
person med et tydeligt tilhørsforhold til klubben. Et sådant tydeligt tilhørsforhold kan for eksempel markeres 
med tøj, bannere, slagsange mv., ligesom placering i en gruppe af sådanne personer kan danne baggrund for 
antagelsen af et tydeligt klubtilhørsforhold. I den foreliggende situation er personen ikke udpeget, og vedkom-
mende har angiveligt befundet sig blandt en større tilskuerskare, der normalt ikke findes på Hvidovre Stadion.  
 
Fodboldens Appelinstans finder, at der ikke er det fornødne bevis for at tilråbene kom fra en person med 
tydeligt klubtilhørsforhold til Hvidovre IF. 
 
På den baggrund frifindes Hvidovre IF for forholdet vedrørende racistiske tilråb i kendelsen af 12. januar 2022 
fra Fodboldens Disciplinærinstans. 
 
Fodboldens Appelinstans finder efter praksis, at bøden vedrørende racistiske tilråd i den foreliggende sag iso-
leret set ville have udgjort 12.500 kr. 
  

DERFOR BESTEMMES:  
 
Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 12. januar 2022 ændres, således at Hvidovre IF frifindes for an-
svar for racistiske tilråb, og at bøden nedsættes til 25.000 kroner. 
 
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 


