KENDELSE
Afsagt den 6. januar 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Skive IK, Racistiske tilråb

SAGEN:
Fredag den 1. november 2019 blev NordicBet Ligakampen Skive IK – FC Roskilde spillet på Hancock Arena i
Skive. Kampen sluttede 3-1 til FC Roskilde.
Efterfølgende har FC Roskilde foretaget en indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgår det, at nogen blandt Skive IK’s fans kom med racistiske tilråb efter en FC Roskildespiller under kampen.

INDBERETNING FRA FC ROSKILDE:
FC Roskilde indberettede følgende:
At spilleren efter sin scoring modtog en advarsel for at hovere.
At spillerens egen forklaring, som andre spillere på holdet har bekræftet, er at der flere gange blev råbt
”perker” efter spilleren fra en bestemt person på stadion.
At dette også skete i øjeblikket efter scoringen og i forbindelse med jublen.
At spilleren ikke sagde noget til den pågældende person, men erkender, at kropssproget og jublen overfor
personen der kaldte spilleren ”perker” nok var i overkanten.
At man omvendt skal tænke på, at vi alle er mennesker.
REDEGØRELSE FRA DOMMERTEAMET:
Dommerteamet, ved hoveddommeren, er blevet bedt om at redegøre for episoden vedrørende de racistiske
tilråb rettet mod FC Roskilde-spilleren fra Skive IK’s tilskuerafsnit. Dommerteamet havde følgende
bemærkninger:
At det bekræftes, at spilleren i det 90. minut modtager en advarsel i forbindelse med scoringsjubel, hvor han
gør sig skyldig i en forseelse, hvor andre end dommer/linjedommer generes (usportslig optræden).
At dommerteamet i situationen har dialog gennem headsettet om scoringsjublen, og diskuterer om det er
usportsligt.
At hoveddommeren går FC Roskilde-spillerne i møde, og henvender sig direkte til spilleren, og beder ham
komme væk fra situationen.
At dette ikke sker, og scoringsjublen fortsætter og er gestikulerende ud mod hjemmepublikummet fra Skive.
At spilleren derefter tildeles en advarsel.
At dialogen i headsettet samt larmen fra Skive IK’s publikum er muligvis årsagen til, at ingen i dommerteamet

hører at der skulle være råbt racistiske ord mod spilleren.
REDEGØRELSE FRA SKIVE IK:
Skive IK er blevet bedt om at redegøre for episoden vedrørende de racistiske tilråb rettet mod FC Roskildespilleren fra Skive IK’s tilskuerafsnit. Skive IK havde følgende bemærkninger:
At Skive IK har spurgt rundt, og hørt om nogen har oplevet eller hørt det, som FC Roskilde beskriver i sin
indberetning.
At trænere og ledere fra Skive IK hverken har hørt eller været opmærksomme på, at der under kampen har
været racistiske tilråb.
At Skive IK’s spillere hørte masser af råb i løbet af kampen, men ikke kunne gengive præcist hvad der var
blevet råbt.
At Skive IK’s vagtværn under kampen hører en tilskuer der råber ”perker”.
At den pågældende person ikke er klar over det præcise tidspunkt i kampen det skete, eller i hvilken
forbindelse, blot at det var efter pausen.
At den pågældende vagt henvendte sig til personen, og bad manden om at forlade stadion i tilfælde af
gentagelse.
At trænerne og spillerne fra Skive IK oplevede, at spilleren optrådte provokerende og hoverende, men de er
ikke i stand til at gengive hvad der blev sagt fra spillerens side.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER:
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen og
Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
I 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 følgende af §3a ”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 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”
Fodboldens Disciplinærinstans 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” samt de
”Disciplinære bestemmelser”
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af FC Roskildes indberetning, dommerteamets og Skive
IK’s redegørelser, at der er sket overtrædelse af de disciplinære bestemmelser § 3b, jf. § 3 a og lovenes § 30.1,
da Skive IK’s fans i løbet af kom med tilråb af diskriminerende karakter mod FC Roskilde-spilleren.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 7.500.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions” §1.1 og de ”Disciplinære bestemmelser”
§3b jf. §3a, tildeles Skive IK en bøde på kr. 7.500 jf. DBU’s love §30.1 a) nr. 3.
Kendelsen kan skriftligt indbringes af Skive IK for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af
kendelsen, jf. DBU’s love §31.3, nr. 1
Brøndby, den 6. januar 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

