KENDELSE
Afsagt den 12. april 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
OB, Homofobiske sange

SAGEN
Søndag den 7. april 2019 blev Superligakampen OB – FC København spillet på Nature Energy Park i Odense.
Kampen sluttede 1-0 til FC København.
Under kampen kunne man flere gange høre fans placeret på OB’s fanafsnit synge ”FC København-spilleren
er homo, FC København-spilleren er homo”. Tilråbene startede før FC Københavns scoring til 1-0 og
eskalerede efterfølgende.
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift valgt at tage sagen op på baggrund af
videomateriale fra kampen, der indeholder og viser episodernes omfang.

REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren er blevet bedt om at redegøre for hvorvidt han eller dommerteamet under kampen har noteret
sig de tilråb der skete mod FC København-spilleren, og havde følgende bemærkninger:
At dommerteamet først blev opmærksomme på, at der tilsyneladende har været tilråb rettet mod FC
København-spilleren, da de blev forbeholdt medieomtalen dagen efter kampen.
At dommeren efterfølgende har spurgt hvert enkelt medlem af dommerteamet om det er noget der er
blevet hørt under kampen.
At dommeren desværre har måtte konstatere, at hverken han som dommer eller andre fra dommerteamet
har hørt ordlyden af de tilråb der var mod FC København-spilleren under kampen.

REDEGØRELSE FRA OB
OB er blevet bedt om at redegøre for episoden vedrørende tilråbene rettet mod FC København-spilleren fra
OB's fanafsnit, og havde følgende bemærkninger:
At FC København-spilleren efter kampen mellem OB og FC København på Nature Energy Park udtalte, at
han var blevet mødt med sange af homofobisk karakter fra den ene endetribune kaldet ”Richard Møller
Nielsen Tribunen”.
At OB oplevede, at en lille gruppe på 4-6 personer inden FC Københavns scoring deltog i smædesange mod
FC København-spilleren.
At det i forbindelse med FC Københavns scoring eskalerede på baggrund af FC København-spillerens
gestikuleren mod publikum, hvorefter det vurderes, at mellem 20-30 personer deltog i sangene.
At OB erkender, at det er sket, og at OB beklager dette.

At det ikke er foreneligt med OB’s værdier, hvor der er plads til alle uanset etnicitet, religion og seksualitet.
At OB på denne baggrund straks tog afstand fra tilråbene på samme aften som kampen blev spillet.
At det igen blev understreget om mandagen på OB’s hjemmeside.
At der efterfølgende blev afholdt et møde mellem OB og den officielle fanklub, De Stribede.
At De Stribede gjorde det klart, at det ikke var fans fra deres afdeling på tribunen, der havde råbt efter FC
København-spilleren.
At der efter mødet blev sendt et fælles statement ud.
At der efter OB’s vurdering er tale om en lille gruppe personer uden tilknytning til den officielle fanklub der
sang homofobiske slagord.
At OB’s sikkerhedschef efterfølgende har kigget på videomateriale fra kampen sammen med den
kommercielle chef for at identificere de pågældende personer.
At det ikke har været muligt at udpege de pågældende personer.
At OB endnu engang vil understrege, at de tager stærkt afstand fra disse tilråb.
At der er blevet præciseret i OB’s ordensreglement, at slagsange af sådan karakter kan medføre bortvisning
og karantæne.
At OB, i forsøg på at komme lignede sager til livs i fremtiden, vil øge fokus på hvordan OB’s fans opfører sig på
tribunerne i både ude- og hjemmekampe.
At dette vil ske gennem øget kommunikation omkring forventet opførsel som OB-fan, øget tilstedeværelse på
tribunerne blandt OB’s fans med flere servicevagter samt ved ansættelsen af yderligere en SLO.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen og Lars W. Knudsen har deltaget i sagens
behandling.
Jesper Hansen og Steven Lustü har ikke deltaget i sagens behandling.
Af DBU’s love fremgår det af formålsbestemmelsen i § 1.6 at ”DBU udøver sit virke uden urimelig
forskelsbehandling i relation til alder, køn, etnisk oprindelse, politik, religiøsitet og seksualitet.”
Af de Disciplinære bestemmelser fremgår det af § 3a, at ”Offentlige udtalelser af krænkende, nedsættende
eller diskriminerende karakter omhandlende et andet menneskes race, etniske oprindelse, hudfarve, sprog,
religion, seksuelle præference eller tilhørsforhold til en minoritetsgruppe kan straffes under henvisning til lovenes
§ 30.1.”
Det fremgår endvidere af de Disciplinære bestemmelsers § 3b, at ”Såfremt tilskuere med tydeligt
klubtilhørsforhold fremkommer med tilråb, fremviser bannere med slogans, ord eller tegninger med et indhold
som nævnt i § 3a, kan den pågældende klub straffes med bøde under henvisning til lovenes § 30.1.”
Endelig fremgår det af Cirkulære om Sikkerhed og Orden på Stadions § 5, at ”Det påhviler klubberne i
Superligaen at håndhæve det fælles ordensreglement, som er tiltrådt af samtlige klubber i Superligaen.”
Af det Fælles Ordensreglement for Superligaen fremgår det af nr. 5 at ”Racistiske, homofobiske og andre
nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.”
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til

tilskueradfærd individuelt i henhold til reglerne i de ”Disciplinære bestemmelser” samt ”Cirkulære om Sikkerhed
og Orden på Stadions”.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at de pågældende sange er af krænkende, nedsættende eller
diskriminerende karakter omhandlende et andet menneskes seksuelle præference.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det var tilskuere med tydeligt klubtilhørsforhold til OB og som OB
havde ansvaret for, som sang de pågældende sange. OB kan derfor straffes med bøde, jf. Disciplinære
bestemmelser § 3b.
Fodboldens Disciplinærinstans pålægger på denne baggrund OB objektivt ansvar, jf. § 14.2 i ”Cirkulære om
Sikkerhed og orden på stadions”, for den udviste tilskueradfærd.
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker vedrørende sanktionsfastsættelsen, at der i OB’s tilfælde er tale om
et førstegangstilfælde af sager af den pågældende karakter samt at FC København-spilleren med sin
gestikuleren mod OB’s fans umiddelbart efter FC Københavns scoring på en uhensigtsmæssig måde kan
have medvirket til at eskalere sagens omfang.
Fodboldens Disciplinærinstans har på den baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 25.000.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Disciplinære bestemmelser” § 3b jf. § 3a, tildeles OB en bøde på kr. 25.000, jf. DBU’s love §
30.1 a) nr. 3.
Kendelsen kan skriftligt indbringes af OB for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af
kendelsen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1
Brøndby, den 12. april 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

