
 

 
 

KENDELSE 
 

Afsagt den 24. september 2015 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

BK Avarta – B 1908, afviklet 9. august 2015 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 9. august 2015 blev KanalSport Divisionskampen BK Avarta – B 1908 spillet på 
Espelundens Idrætsanlæg i Rødovre. Kampen sluttede 3-1 til BK Avarta. 
 
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er 
instrueret i for så vidt kampe i Herre-DM og Pokalturneringen, foretaget indberetning fra 
kampen.  
 
Af indberetningen fremgik, at en B 1908-spiller under kampen gjorde dommeren 
opmærksom på, at han blev udsat for racistiske tilråd fra en tilskuer bag det ene mål. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At efter ca. 70 minutters spil gør B1908's nr. 2, dommeren opmærksom på, at der er en 
gruppe tilskuere bag B1908's mål, som kommer med racistiske tilråb til ham. Dommeren 
løber derefter ud til træneren for BK Avarta og oplyser ham om sagen, og beder ham om 
at få nogen til at tage hånd om situationen. 
 
At det skal understreges, at dommertrioen ikke hører disse racistiske tilråb. Den nærmeste 
linjedommer oplyser, at han undervejs i kampen bemærker en gruppe tilskuere bag målet, 
som kommer med tilråb, men at han ikke hører præcist, hvad der bliver råbt. 
 
At B1908's holdleder efter kampen kommer og oplyser dommeren at de ønsker at 
indberette episoden. De gjorde dommeren opmærksom på, at der var blevet råbt "abe" 
og "abehår". 
 
At en sikkerhedsrepræsentant fra BK Avarta ligeledes kom efter kampen og oplyste, at 
han, efter dommerens henvendelse til BK Avartas træner, i al ubemærkethed havde stillet 
sig bag de pågældende tilskuere, og at der ingen racistiske ytringer havde været, mens 
han havde været der. 
 
 
REDEGØRLSE FRA BK AVARTA 
 
BK Avarta har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre 
for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen og havde 
følgende bemærkninger: 
 
At BK Avarta generelt er enige i det forløb beskrevet af dommeren omkring 
hændelsesforløbet. 
 
At da informationen kom til BK Avartas træner, blev der straks sendt en kontrollør ned i 



 

området, hvor de pågældende tilskuere befandt sig. Denne meldte tilbage efter kampen, 
at der ikke blev sagt eller råbt noget mens han var i området. 
  
At det skal noteres, at BK Avartas kontrollører ikke kendte de pågældende tilskuere, ikke 
havde set dem før og de var ikke til stede under klubbens seneste kamp mod HIK, hvor 
kontrollørerne selvfølgelig var ekstra opmærksomme, såfremt disse personer kom igen. 
  
At på BK Avartas evaluering efter kampen blev hændelsen diskuteret. Der er to 
kontrollører, der under hele kampen går rundt om banen for at være synlige. Det er BK 
Avartas vurdering, at de har forsøgt med en præventiv synlig indsats der lever op til DBU’s 
sikkerhedskrav til stadions. 
  
At BK Avarta selvfølgelig fordømmer denne uacceptable opførsel og havde klubbens 
kontrollør bemærket noget, ville det have haft alvorlige konsekvenser for de pågældende 
personer. 
  
At BK Avarta gerne vil rose dommertrio samt B1908 for afvikling af kampen – ikke mindst 
den resterende del af kampen – trods denne uacceptable episode. 
 
 
REDEGØRELSE FRA B 1908 
 
B 1908 har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for 
episoden, og havde følgende bemærkninger: 
 
At B1908 kan bekræfte indholdet af dommerens indberetning af episoden vedrørende de 
racistiske tilråb fra en gruppe tilskuere bag B1908´s mål i 2. halvleg mod B1908-spilleren. 
 
At der blev råbt "abe", "abehår" og grint af spilleren. Efter spillerens henvendelse til 
dommeren faldt der ikke flere tilråb mod ham. 
 
At flere Avarta-spillere også henvendte sig til de nævnte tilskuere, og bad dem stoppe 
deres tilråb. 
 
At spilleren var meget rystet efter kampen og det påvirker ham stadig. 
 
 
   
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Kim Høg Madsen, Jesper Hansen, Stig 
Pedersen 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” samt de ”Disciplinære bestemmelser”.  
 
Disciplinærinstansen vurderer, at de tilskuere BK Avarta havde ansvar for som arrangør/-
hjemmehold, råbte nedsættende og diskriminerende tilråb mod spilleren. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde 
og på den baggrund har fastsat sanktionen til en advarsel. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 1, tildeles BK 
Avarta en advarsel jf. DBUs Love, § 30.1 c) 1. 
 



 

Afgørelsen er, jf. DBUs Love § 31.3 1) endelig. 
 
 
 

Brøndby, den 24. september 2015 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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