KENDELSE
Afsagt den 3. juli 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
FC Midtjylland, Homofobiske sange

SAGEN
Søndag den 21. juni 2020 blev 3F Superligakampen FC Midtjylland – AGF spillet på MCH Arena i Herning.
Kampen sluttede 3-4 til AGF.
Under kampen kunne man høre FC Midtjyllands tilskuere synge ”Bøsserne i grønt o.s.v.””. Kampens dommere
bar grønt.
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift valgt at tage sagen op på baggrund af
videomateriale fra kampen der indeholder og viser episodens omfang.
Under sagens behandling er det derudover kommet frem, at en lignende episode af FC Midtjyllands tilskuere
udspillede sig i 3F Superligakampen mellem FC Midtjylland og OB søndag den 29. september 2019. Derfor har
Fodboldens Disciplinærinstans valgt at tage de to sager op, og behandle disse samlet i én sag.

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 banen fra FC Midtjyllands tilskuere, og havde følgende bemærkninger:
At under selve kampen mellem FC Midtjylland og AGF observerede hverken dommeren eller dommerteamet
tilråbene.
At der derfor ikke er lavet nogen indberetning af situationen efter kampen.
At det først er tirsdag den 23. juni 2020 at dommeren gennem online medier bliver bekendt med at tilråbene
har fundet sted.
REDEGØRELSE FRA FC MIDTJYLLAND
FC Midtjylland er blevet bedt om at redegøre for episoden vedrørende tilråbene mod AGF den 21. juni 2020
og har i samme forbindelse været forelagt dommerens redegørelse for situationen. FC Midtjylland havde
følgende bemærkninger:
At FC Midtjylland, i lighed med kampens dommerteam, ikke under kampen var opmærksomme på de
pågældende tilråb ved scoringen til 0-1.
At FC Midtjylland ligeledes er blevet bekendt med tilråbene fra en gruppe FC Midtjylland fans efterfølgende.
At FC Midtjylland efterfølgende har gennemgået videomateriale for at udpege synderne.
At det dog ikke ved mundaflæsning er muligt at konkludere hvem der deltog i råbene, og hvem der manede
til besindighed.
At det langt fra var alle der deltog i råbene.

At FC Midtjylland ikke kan give en kollektiv straf som også vil ramme uskyldige.
At FC Midtjylland derfor har kontaktet fanklubberne som er 100% enige med FC Midtjylland i, at der skal tages
afstand fra de pågældende tilråb.
At både FC Midtjylland og fanklubberne tydeligt har været ude at markere dette i pressen.
At FC Midtjylland derudover vil holde et møde med de uautoriserede fans som ifølge FC Midtjyllands
oplysninger er dem der har råbt.
At det er FC Midtjyllands opfattelse, at tilråbene ikke primært var rettet mod dommerne.
At det kan lyde underligt, men dommerne var i kampen klædt i grønt, hvilket også er Viborg FF’s farve.
At der er tradition for hilsner til hinandens fans når der byder sig en lejlighed.
At dette ikke gør det bedre og derfor blot tjener som en forklaring.
SUPPLERENDE REDEGØRELSER
På baggrund af ny viden under sagen, er Fodboldens Disciplinærinstans kommet i besiddelse af et klip fra 3F
Superligakampen mellem FC Midtjylland og OB den 29. september 2019, hvor FC Midtjyllands tilskuere kom
med tilråb af samme karakter som man så i kampen mellem FC Midtjylland og AGF den 21. juni 2020. På
denne baggrund har Fodboldens Disciplinærinstans fremsendt dokumentationen til kampens dommer og FC
Midtjylland, og bedt om redegørelser for situationen på baggrund af dokumentationen.
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 banen fra FC Midtjyllands tilskuere i kampen mod OB den 29. september 2019, og
havde følgende bemærkninger:
At hverken dommeren eller resten af dommerteamet, kan erindre den pågældende situation, men kan ud fra
det tilsendte sagtens høre, at der er tale om et homofobisk tilråb.
At dommeren som et supplement til dette kan sige, at ovenstående er et godt eksempel på, at man som
dommer nogle gange overser/overhører bannere/tilråb, hvorfor det kunne være ønskværdigt, at en
”kampdelegeret”, som UEFA anvender, forefindes på stadion.
At den kampdelegerede blandt andet har til opgave at se/høre disse ting.

REDEGØRELSE FRA FC MIDTJYLLAND
FC Midtjylland er blevet bedt om at redegøre for episoden vedrørende tilråbene mod OB i kampen den 29.
september 2019 og har i samme forbindelse været forelagt dommerens redegørelse for situationen. FC
Midtjylland havde følgende bemærkninger:
At FC Midtjylland overhovedet ikke har hørt det fremsendte videoklip.
At FC Midtjylland yderligere tænker, at det vil være voldsomt hvis samtlige Superligakampe nu skal
gennemgås flere år tilbage.
At selvom FC Midtjylland er 100% enige i at homofobiske tilråb ikke hører nogen steder hjemme, så er det
svært for FC Midtjylland at reagere på noget som ingen har observeret før nu.
At den eneste grund til at det bringes op nu er, at nogen har sat sig for at finde noget.
At det var relativt vagt og i øvrigt en meget kort sekvens.

At dette kunne tyde på at nogen hurtigt har manet til besindighed.
At der ikke skal herske tvivl om, at FC Midtjylland tager dette alvorligt.
At FC Midtjylland flere gange i de seneste dage har haft dialog med sine fans og understreget, at det
fremadrettet ikke vil blive tolereret.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Kim Garde Madsen, Stig Pedersen og Steven Lustü har
deltaget i sagens behandling.
Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har ikke 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.”
Det fremgår 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.”
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 videodokumentationen, dommernes redegørelser samt
FC Midtjyllands redegørelser, at FC Midtjylland er ansvarlige for de homofobiske tilråb der jf. DBU’s love §30.1 jf.
de Disciplinære bestemmelsers §3b kan straffes med bøde. Disciplinærinstansen vurderer at tilråbene var rettet
mod kampens dommere.
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at der i FC Midtjyllands tilfælde er tale om henholdsvis
førstegangstilfælde og andengangstilfælde af sager af den pågældende karakter.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 40.000.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til det ”Fælles Ordensreglement for Superligaen” nr. 5 jf. ”Cirkulære om Sikkerhed og Orden på
stadions” §5 og de ”Disciplinære bestemmelser” §3b jf. §3a, tildeles FC Midtjylland en bøde på kr. 40.000 jf.
DBU’s love §30.1 a) nr. 3.

Kendelsen kan skriftligt indbringes af FC Midtjylland for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter
afsendelsen af kendelsen, jf. DBU’s love §31.3, nr. 1.

Brøndby, den 3. juli 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

