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SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Lørdag den 5. juni 2021 blev U19 Divisionen-kampen Næstved - Næsby spillet på Næstved IF Fodbold 
Idrætsanlæg. Kampen sluttede 0-2 til Næsby. 
 
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens dommer foretaget indberetning vedrørende 
Næsby-spilleren. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At Næsby-spilleren i kampens 56. minut fik et direkte rødt kort for at bruge fornærmende, hånende eller 
upassende sprog eller tegn. 
 
At Næsby-spilleren anvendte fornærmende, hånende og upassende sprogbrug ved højlydt, at kalde en 
Næstved spiller for "Svans". 
 
At dommeren skønnede ordet ”svans” i kategorien homofobisk udtryk. 
 
At Næsby-spilleren efter kampen henvendte til dommeren, hvor han oplyste, at han ikke vidste, at ordet kunne 
tolkes i denne kategori.  
 
At det skyldes måske hans unge alder eller at ungdommen er lidt for "fresh" i deres daglige sprog.  
 
At det bare ikke går på en fodboldbane, hvor sproget kan være konfliktoptrappende. 
 
 
REDEGØRELSE FRA NÆSBY 
 
Næsby har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for situationen og havde 
følgende bemærkninger: 
 
At både spilleren og klubben erkender, at der er blevet brugt upassende og et homofobisk udtryk. 
 
At Næsby Boldklub oplevede situationen således: 
 
At der blev dømt frispark til Næstved. 
 
At andre spillere end Næsby-spilleren brokkede sig til dommeren og der opstod lidt diskussion på banen iblandt 
spillere indbyrdes og dommeren. 
 
At Næsby-spilleren fik sagt i retning af ”Bare lad det være drenge, de er bare nogle svanser” til sine 
medspillere. 



 
At dommeren ikke reagerede de første 2-3 minutter på episoden. 
 
At dommeren muligvis ikke hørte Andreas sige dette?  
 
At det først var efter at Næstved-spillere gjorde dommeren opmærksom på hændelsen at han reagerede. 
 
At Næsby Boldklub har haft en snak med spilleren omkring situationen og har allerede lært af det. 
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER: 
 
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens 
Disciplinærinstans’ vegne. 
 
Disciplinærinstansen bemærker, at det følger af Fodboldlovens §12 at ”En spiller, reserve eller udskiftet spiller skal 
udvises, hvis han bruger fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn.”  
 
Det følger desuden af DBU’s Adfærdskodeks, at formålet med adfærdskodekset er ”at fremme fairplay, inklusion 
og gensidig respekt mellem mennesker og at holde fodbolden fri for usportslig og uetisk adfærd”.  
 
Desuden følger det at DBU’s Adfærdskodeks pkt. 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 
krænkende 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 anden grund”. 
 
Af DBU’s Adfærdskodeks’ afsnit om ”DBU’s etiske grundregler for fodboldspillere”, fremgår desuden at spillerne 
skal vise respekt for sine med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne gennem sin opførsel, 
sine handlinger, udtryk og udtalelser samt sit ordvalg. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder derfor, at Næsby-spilleren med sit ordvalg har overtrådt både 
Fodboldlovens §12 og DBU’s Adfærdskodeks.  
 
Herudover fremgår det 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.”  
 
Videre fremgår det 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 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 
 

Med henvisning til Fodboldlovens §12, DBU’s Adfærdskodeks og de Disciplinære bestemmelsers §4a og 4c 
tildeles Andreas Nørgaard Pedersen en tillægsstraf på 36 karantænepoint, svarende til 2 spilledages 
karantæne, jf.DBU’s Love, § 30.1, nr. 11 jf. §30.1, a). 
 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 



 
 
 

Den 8. juni 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 


