KENDELSE
Afsagt den 20. oktober 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Fremad Amager – AB, afviklet 2. oktober 2016
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 2. oktober 2016 blev 1. divisionskampen Fremad Amager – AB spillet i Sundby Idrætspark. Kampen
sluttede 3-1 til AB.
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt
angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgår, at der i kampens 65, minut kom et racistisk tilråb mod en AB-spiller fra en tilskuer
blandt Fremad Amagers fanklub.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At i kampens 65. minut råbte en tilskuer meget tydeligt og klart følgende rettet mod en AB-spiller: "Gå hjem med
dig, din lille lorteneger!". Råbet kommer fra en tilskuer der står i blandt Fremad Amagers fanklub (modsat tribunen
i Sundby Idrætspark) og registreres af en af kampens linjedommere.
At Fremad Amager er orienteret om episoden og denne indberetning.
REDEGØRLSE FRA FREMAD AMAGER
Fremad Amager 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 Fremad Amager efter kampen blev oplyst om episoden omkring tilråb rettet mod AB’s spiller og har siden
erfaret, at tilråbet kom fra et medlem af en af klubbens fangrupper. Det har selvfølgelig gjort det noget
nemmere at klarlægge hvad der skete.
At tilråbet blev fortaget af en kvindelig fan, som selv er af anden etnisk baggrund end dansk - endda med
afrikanske rødder.
At efter hendes tilråb var der flere af de omkringstående der reagerede overfor hende, men efter signede skulle
hun bare svare: ”Det er sgu da ikke racisme eller noget - jeg er selv neger og vi må godt kalde hinanden neger”.
At Fremad Amager har brugt episoden til at starte en debat på klubbens flittigt brugte sociale medier. Her tager
Fremad Amager som klub selvfølgelig klar afstand til racisme i alle dens hæslige former, men ser med episoden
en mulighed for at kommunikere det tydeligt til omverdenen og samtidigt slå fast, at på Amager er man
rummelige.… her er "højt til loftet", men de regler der er – både de formelle og uformelle – de følges.
At i Fremad Amagers optik var dette et kikset forsøg på at en fan gerne ville være morsom og en reel straf
vanskeliggøres selvfølgelig af, at hun selv er af anden etnisk baggrund end dansk. Hendes etniske ophav gør,

at der er risiko for, at Fremad Amager kommer til at se noget tossede ud hvis man gør mere ud af det her, for
det skal helst ikke blive en mærkesag for nogen.
At Fremad Amager har taget afstand og klubbens fans er enige.
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 Fremad Amager havde ansvar for som arrangør/-hjemmehold, råbte
nedsættende og diskriminerende mod AB’s spiller.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en advarsel.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 1.1, tildeles Fremad Amager en advarsel jf.
DBUs Love, § 30.1 c) 1.
Afgørelsen er, jf. DBUs Love § 31.3 1) endelig.
Brøndby, den 20. oktober 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

