KENDELSE
Afsagt den 17. april 2019
af

Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
FC Helsingør/Træner

SAGEN
Søndag, den 14. april 2019, blev kampen i 1. division mellem Helsingør og Fredericia spillet på
Helsingør Stadion. Kampen sluttede 0-0.
Lige efter kampens afslutning råber FC Helsingørs træner ”bøssekamp”, hvorefter kampens
dommer meddeler træneren om, at denne vil blive indberettet til Fodboldens Disciplinærinstans
for brug af diskriminerende ytringer.

INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberetter følgende:

At

FC Helsingørs træner umiddelbart (et par sekunder) efter slutfløjtet udbryder
”Bøssekamp”

At

linjedommeren hører dette

At

dommeren herefter meddeler træneren, at han vil blive indberettet til Fodboldens
Disciplinærinstans for brug af diskriminerende ytringer

REDEGØRELSE FRA FC HELSINGØR
FC Helsingør har været forelagt dommer dommerens indberetning og er fremkommet med
følgende bemærkninger:

At

trænerteamet efter afslutningsfløjt har en intern diskussion, hvor cheftræneren omtaler
kampen som en, citat: ”bøssekamp”. Dette sker i umiddelbar nærhed af et medlem af
dommerteamet, der overhører samtalen.

At

den pågældende samtale fandt sted uden for omkringstående fans og mediers hørevidde.

At

der var tale om en intern og privat kommentar mellem ansatte i FC Helsingørs trænerteam,
der ikke var rettet til/mod dommeren og/eller hans team, ligesom det heller ikke foregik
foran repræsentanter for presse eller medier, eller i et åbent forum.

At

kommentaren falder i et øjebliks affekt over kampens forløb.

At

FC Helsingør og cheftræner efterfølgende internt har afholdt møde om, hvad der er
acceptabel kommunikation og sprogbrug i forbindelse med kampafvikling, samt internt i
spillertruppen.

At

træneren konfronteret med indberetningen omgående pointerede, at han var meget ked
af det hændte, og at hans kommentar var ”en finke af panden”, som selvfølgelig ikke
repræsenterer hans holdning til homoseksuelle, eller på nogen måde er repræsentativ for
trænerteamets holdning til homoseksuelle.

At

FC Helsingør på ingen måde accepterer, billiger eller negligerer homofobi, racisme eller
diskrimination i forbindelse med klubbens virke, og at FC Helsingør i ugen op til
Fredericiakampen var i tæt dialog med Pan Fodbold om forskellige tiltag man kunne
iværksætte i forbindelse med kampe i Helsingør-regi, for at vise klubbens støtte til kampen
mod homofobi. Denne dialog fortsætter.

FODBOLDENS DISCIPLINLRINSTANS’ BEMÆRKNINGER:
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Jesper Hansen og Steven
Lustü har deltaget i sagens behandling
Stig Pedersen har ikke deltaget i sagens behandling
Det følger af DBU’s De Etiske Grundreglers pkt. 1, at bl.a. en træner skal vise respekt for spillere,
dommere, andre trænere, ledere og tilskuere gennem sin opførsel, handlinger, udtryk, udtalelser
og ordlyd.
Ligeledes følger det af De Etiske Grundreglers pkt. 3, at en træner også bærer et ansvar for at
beskytte mod og tage aktiv afstand fra racisme, diskrimination, vold og korruption.
De Etiske Grundregler er en del af DBU’s samlede Etisk Kodeks (samlede adfærdskodeks), for
hvilket overtrædelser kan sanktioneres af Fodboldens Disciplinærinstans i medfør af DBU’s Loves §
30.1, litra a.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at betegnelsen ”bøssekamp”, der i den konkrete
sammenhæng må anses for at være klart negativt ladet, ikke er foreneligt med de pligter og
handlenormer, bl.a. trænere er pålagt i medfør af De Etiske Grundregler. Det gælder også, selvom
anvendelsen af ordet ”bøsse” ikke er rettet mod en eller flere bestemte personer.
Fodboldens Disciplinærinstans finder herefter, at cheftræneren for Helsingør, bærer et særligt
ansvar for i ord og handling at tage aktiv afstand fra bl.a. anvendelse af ord med homofobisk
antydning, har overtrådt De Etiske Grundregler og dermed DBU’s adfærdskodeks som sådan.
På denne baggrund og efter omstændighederne, hvortil bemærkes at træneren ikke tidligere har
været sanktioneret for lignende ytringer, har Fodboldens Disciplinærinstans fastsat sanktionen til
en advarsel, jf. DBU’s Loves § 30.1, nr. 1.

****

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE

Med henvisning til De Etiske Grundreglers pkt. 1 og pkt. 3 tildeles træneren en advarsel, jf. DBU’s
love, § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a).
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Den 17. april 2019,
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

