KENDELSE
Afsagt den 19. april 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Hvidovre IF – Brabrand IF, afviklet 20. marts 2016
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 20. marts 2016 blev KanalSport Divisionskampen Hvidovre IF – Brabrand IF spillet på Kæmpernes
Arena i Hvidovre. Kampen sluttede 1-1.
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 dommeren to gange under kampen blev udsat for racistiske tilråb af en Hvidovre
IF-tilskuer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At både dommeren og linjedommeren oplever, at der bliver råbt sorte svin to gange i løbet af de første 15
minutter direkte møntet på dommeren.
At det første gang er efter ca. fem minutter, hvor det er tydeligt at høre for os både dommeren og
linjedommeren, og anden gang er det kun linjedommeren der registrere det.
At der anden gang bliver tilføjet "Skrid hjem hvor du kommer fra". Linjedommeren siger, at han kan høre, at
andre tilskuere reagere på det, og det er nok forklaringen på, at der ikke kommer flere tilråb.
REDEGØRLSE FRA HVIDOVRE IF
Hvidovre IF 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 Hvidovre IF har gennemgået indberettede episode med alle implicerede, spillere, ledere, fanklub, samt
klubbens sikkerhedsfolk.
At Hvidovre IF på det skarpeste tager afstand fra den slags adfærd
At det kan bekræftes, at der bliver råbt som anført. De fleste har dog kun hørt det én gang. I lige præcis hvilken
situation det råbes, er ingen helt sikre på, ligesom det er umuligt at sige præcist, hvor der bliver råbt fra, bortset
fra det helt sikkert kommer fra tribunen.
At Hvidovre IF’s sikkerhedschef sætter efterfølgende to folk op bag ved tilskuerne, hvis der skulle blive råbt igen,
hvilket der så ikke gør.
At bestyrelsen i Hvidovre IF’s fanklub efterfølgende har indskærpet over for deres medlemmer, at det er
fuldstændig uacceptabelt at komme med den slags tilråb over for alle aktører i - og omkring en fodboldkamp.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Kim Høg Madsen, Jesper Hansen, Stig Pedersen
og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Disciplinærinstansen 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”.
Instansen vurderer, at de tilskuere Hvidovre IF havde ansvar for som arrangør/-hjemmehold, råbte nedsættende
og diskriminerende tilråb mod dommeren.
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 Hvidovre IF en advarsel jf.
DBUs Love, § 30.1 c) 1.
Afgørelsen er, jf. DBUs Love § 31.3 1) endelig.
Brøndby, den 19. april 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

