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af 
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SAGEN 
 
Søndag den 22. april 2018 blev ALKA Superligakampen AaB – FC Midtjylland spillet på Aalborg Portland Park i 
Aalborg. Kampen sluttede 3-3. 
 
Efter kampen udspiller der sig en episode, hvor en AaB-spiller, i forbindelse med, at dommerkvartetten siger tak 
for kampen til spillere og trænere fra de to hold, siger blandt andet ”Er du racist eller hvad?” til dommeren.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans har i henhold til de Disciplinære Bestemmelsers §1i, 1), b., valgt at behandle 
episoden af egen drift, idet dommerkvartetten ikke hørte spillerens spørgsmål. 
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 
 
Dommeren havde efter kampen følgende bemærkning: 
 
At efter kampen indvilliger jeg i et interview. Jeg blev her gjort opmærksom på en udtalelse fra en spiller, hvor 
spilleren havde sagt til mig: "Er du racist", hvilket hverken jeg eller dommerkvartetten havde hørt. 
 
 
REDEGØRELSE FRA AaB 
 
AaB har været foreholdt tv-optagelser af episoden og fået mulighed for at redegøre for episoden, og havde 
følgende bemærkninger: 
 
At både AaB som klub og spilleren som spiller har allerede om aftenen den 22. april tydeligt taget afstand for 
udtalelsen og offentliggjort en utvetydig undskyldning og forklaring.  
 
At spilleren opsøgte allerede i minutterne efter kampen dommernes omklædningsrum, hvor han kom med en 
uforbeholden undskyldning 
 
At dommeren har nævnt, at han ikke hørte udtalelsen fra spilleren, hvorfor der kan stilles spørgsmålstegn ved 
selve kommentarens direkthed 
 
At spilleren fortryder som nævnt i ovenstående officielle udmelding sit ordvalg sagt i frustration over en klar og 
fatal dommerfejl på et afgørende tidspunkt; det var nærmere ment som: ”hvor er det dårligt dømt”-agtigt 
 
At vi anerkender, at spillerens bemærkning under ingen omstændigheder er acceptabel, og den undskylder vi 
uforbeholdent som klub. Vi har håndteret sagen internt med samtaler med spilleren, og vi har som tidligere 
påpeget officielt markeret vores holdning. 
 
At vi mener, at det bør være af formildende karakter, at spilleren hurtigt har erkendt sit fejltrin og straks undskyldt 
over for dommeren. 
 
At man kan anfægte bemærkningens direkthed bør også proportionelt tages i betragtning. 
 



At vi mener, at konklusionen bør være, at spilleren allerede har fået sin ”straf” i det offentlige rum, hvorfor der 
ikke bør besluttes yderligere konsekvens fra Fodboldens Disciplinærinstans’ side. 
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen 
og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har ifølge DBU’s love § 30.1, a) kompetence til, og forbeholder sig ret til, at 
behandle enhver sag relateret til reglerne i ”Etisk kodeks” og ifølge DBU’s love § 30.1 c) sager, hvor der er udvist 
usportslig, illoyal og usømmelig adfærd.  
 
Etisk kodeks’ grundregel nummer 1 siger: ”Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne, 
lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg!”. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at spilleren ved sit spørgsmål anklager dommeren for at være racist.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder derfor, at spilleren ved sin adfærd efter kampen har overtrådt Etisk kodeks, 
herunder særligt etisk grundregel nummer 1. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder endvidere, at spilleren ved sin adfærd efter kampen har udvist usportslig, 
illoyal og usømmelig adfærd. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til to spilledages karantæne.  
 
Uanset spilleren har erkendt sit fejltrin, er der ved strafværdigheden som en skærpende omstændighed lagt 
vægt på, at en udtalelse med beskyldninger om racisme må anses for en udtalelse på linje med egentlige 
racistiske ytringer, som Fodboldens Disciplinærinstans ser med meget stor alvorlighed på.  
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
 
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a) og c), tildeles spilleren to spilledages karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, 
nr. 11. 
 
Denne kendelse er endelig jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 
 

Brøndby, den 27. april 2018 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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