
KENDELSE 
 

Afsagt den 12. oktober 2020 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller André Riel, Lyngby BK  
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Søndag den 4. oktober 2020 blev 3F Superligakampen Lyngby BK – SønderjyskE spillet på Lyngby Stadion. 
Kampen sluttede 2-2. 
 
Efterfølgende foretog kampens dommer, Jakob Kehlet, en indberetning af en Lyngby BK-spiller, for at have 
anvendt upassende og fornærmende sprogbrug til en modspiller i forbindelse med et frispark begået i det 90. 
min. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN: 
 
Dommer, Jakob Kehlet, indberettede følgende: 
 
at  der blev dømt frispark til SønderjyskE i kampens slutfase, 
 
at udviste ellers ikke var involveret i frisparket, 
 
at  udviste kom ud af det blå gestikulerende med armen og råbte ”rejs dig op din fucking homo”, 
 
at udviste dermed gjorde sig skyldig i at bruge upassende sprogbrug og blev udvist på baggrund 

heraf, 
 
at udviste på vej ud af banen siger: ”jeg er ligeglad, han ER fucking homo”. 
 
 
REDEGØRELSE FRA LYNGBY BK: 
Lyngby BK har været forelagt dommerens indberetning, og har fremsendt redegørelse fra spilleren, André Riel, 
og ligeledes har klubben sendt sine bemærkninger 
 
Redegørelse v/ spilleren André Riel: 
 
at  spilleren, André Riel, (herefter spilleren) vedkender at have gjort sig skyldig i upassende 

sprogbrug, 
 
at  spilleren er enig i, at det røde kort er helt korrekt,  
 
at spilleren vedkender, at han i situationen udtaler ”rejs dig op din fucking homo” mod SønderjyskEs 

spiller, 
 
at  spilleren beklager og undskylder udtalelsen, 
 
at  spilleren på det kraftigste afviser, at han udtalte sig yderligere på vej ud af banen, 
 
at spilleren ikke kan forstå hvordan dommer, Jakob Kehlet, kan have fået den opfattelse,  
 



at  spilleren, da han modtager der røde kort uden indvendinger straks forlader spillepladsen, 
 
at  dette understøttes at tv-billeder fra kampen, 
 
at spilleren mener, at han efter udvisningen fulgte dommerens anvisninger og modtog det røde kort 

uden kommentar, 
 
at spilleren er ked af sagen og den negative opmærksomhed den har fået i pressen, 
 
at  spilleren fortryder sit udsagn, som kom på baggrund af en hektisk afslutning, 
 
at  pulsen var høj og spilleren følte at det forudgående frispark var dømt forkert, 
 
at  SønderjyskE-spilleren overspillede situationen, 
 
at udsagnet på den baggrund røg ud af munden på ham, 
 
at spilleren fortryder og undskylder, 
 
at  spilleren helt generelt intet har imod homoseksuelle, homoseksualitet eller andre seksuelle 

orienteringer. 
 
 
Redegørelse v/ Lyngby BK: 
 
at Lyngby BK er enige i at forseelsen og det direkte røde kort er korrekt dømt, 
 
at  Lyngby BK understreget, at udfaldet er i strid med klubbens værdier, 
 
at  Lyngby BK tager kraftigt afstand fra spillerens udtalelser, 
 
at Lyngby BK har et adfærdskodeks, der er underskrevet at spillertruppen, som påbyder spillerne 

altid at optræde respektfuldt overfor modstanderne, 
 
at spilleren har forbrudt sig mod dette med sit udfald mod SønderjyskE-spilleren, 
 
at  Lyngby BK vil tage en opfølgende dialog med spilleren om konsekvenserne ved hans udfald i 

kampen, 
 
at  Lyngby BK støtter kampen mod homofobi i fodbold og kampen for homoseksuelles rettigheder 

generelt, 
 
at Lyngby BK’s cheftræner, Christian Nielsen, straks efter kampen på TV, tog offentlig afstand fra 

spillerens udtalelser, 
 
at træneren roste dommerens håndtering og fremhævede at det røde kort var korrekt.  
 
 
YDERLIGERE REDEGØRELSE FRA DOMMEREN:  
Disciplinærinstansen har indhentet en yderligere redegørelse fra dommer, Jakob Kehlet, i forbindelse med 
spillerens udtalelse på vej ud af banen. Dommer, Jakob Kehlet, havde følgende bemærkninger. 
 
 
at  da udviste gik forbi dommeren og modstanderen på vej ud af banen efter udvisningen, kom 

bemærkningen “jeg er ligeglad, han er en fucking homo”,  
 
at  udviste ikke var ophidset her ved denne udtalelse,  
 
at  bemærkningen derfor slet ikke på samme måde var aggressiv som første udtalelse der blev 

leveret med et hurtigt løb og aggressivt kropssprog.” 



 
 
 
YERLIGERE REDEGØRELSE FRA LYNGBY BK 
Disciplinærinstansen har ligeledes indhentet yderligere redegørelse fra Lyngby BK, der havde følgende 
bemærkninger:  
 
at  André Riels fremstilling bakkes op af Nicolai Geertsen, der var første holdkammerat ved 

situationen, 
 
at  Nicolai Geertsen oplyser, at han hørte André Riel råbe “Rejs dig op din fucking homo” 
 
at Nicolai Geertsen herefter straks henstillede André Riel, at det skal man ikke sige, 
 
at  Nicolai Geertsen i øvrigt bakker op om det røde kort og at han i situationen fortalte dette til 

André Riel. 
 
at  Nicolai Geertsen oplevede André Riel gå fra spillepladsen herefter uden yderligere protester, 
 
at  Nicolai Geertsen ikke hørte André Riels supplerende kommentar som angivet på trods af kort 

afstand og ingen tilskuere,  
 
at  Nicolai Geertsen hørte ordene “Jeg er ligeglad”, 
 
at  Nicolai Geertsen føler sig sikker på, at der intet fulgte herefter, 
 
at  tv-billeder understøtter dette, 
 
at  man kan se Nicolai Geertsen tage hånd om André Riel og hjælpe med at afmontere 

situationen, 
 
at  ovenstående i øvrigt bakkes op af andre ansatte, der befandt sig tæt på situationen, og heller 

ikke hørte udsagnet, 
 
at  Lyngby Boldklub ikke har grund til at betvivle forklaringen fra André Riel, der har været åben, 

angrende og samarbejdsvillig i nærværende redegørelse, 
 
at  det for Lyngby Boldklub principielt er lige meget om André Riel har udtalt sig 1 eller 2 gange i 

situationen, da sagen er alvorlig nok i sig selv og derfor bør behandles på samme vis og med 
samme grad af alvorlighed. 

 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER: 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Garde Madsen har 
deltaget i sagens behandling. 
 
Jesper Hansen og Lars W. Knudsen deltog ikke i sagens behandling 
 
Disciplinærinstansen bemærker at det følger af Fodboldlovens §12 at ”En spiller, reserve eller udskiftet spiller skal 
udvises, hvis han bruger fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn.” 
 
Det følger endvidere af DBU’s Adfærdskodeks, at formålet med adfærdskodekset er ”at fremme fairplay, 
inklusion og gensidig respekt mellem mennesker og at holde fodbolden fri for usportslig og uetisk adfærd”.  
 
Desuden følger det at DBU’s Adfærdskodeks pkt. 2.10.1, at det ikke er tilladt, at ”fornærme værdigheden eller 
integriteten af et land, privatperson eller gruppe af mennesker gennem foragtende, diskriminerende eller 
krænkende ord eller handlinger på grund af race, hudfarve, etnicitet, nationalitet, social oprindelse, køn, 
handicap, sprog, religion, politiske overbevisning mv., rigdom, fødsel eller anden status, seksuel orientering eller 
enhver anden grund”. 
 



Af DBU’s Adfærdskodeks’ afsnit om ”DBU’s etiske grundregler for fodboldspillere”, fremgår desuden at spillerne 
skal ”Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne gennem din opførsel, 
dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg”. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder derfor, at Lyngby BK-spilleren med sine ordvalg mod modspilleren har 
overtrådt både Fodboldlovens §12 og DBU’s Adfærdskodeks. 
 
Herudover fremgår det af de Disciplinære bestemmelsers §4a at ”offentlige udtalelser, der kan fornærme 
værdigheden eller integriteten af et land, en privatperson eller en gruppe af mennesker gennem foragtende, 
diskriminerende eller krænkende ord eller handlinger på grund af race, hudfarve, etnicitet, nationalitet, social 
oprindelse, køn, handicap, sprog, religion, politisk overbevisning m.v., rigdom, fødsel eller anden status, seksuel 
orientering eller enhver anden grund, kan straffes under henvisning til lovenes § 30.1.” 
 
Videre fremgår det af de Disciplinære bestemmelsers §4c, at ”såfremt klubbens officials eller klubbens spillere 
fremkommer med udtalelser eller handlinger som nævnt i §§4a og 4b, betragtes dette som en skærpende 
omstændighed ved sanktionsfastsættelsen”. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har ud fra dommerens indberetning vurderet strafværdigheden af episoden, og 
har, på den baggrund, ved sanktionsfastsættelsen lagt til grund, at der er blevet sagt ”rejs dig op, din fucking 
homo” samt, at spilleren på vej ud har udtalt ”jeg er ligeglad, han ER fucking homo” . Disciplinærinstansen har 
derfor fastsat sanktionen til en tillægsstraf på 52 karantænepoint, svarende til tre spilledages karantæne. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til Fodboldlovens §12, DBU’s Adfærdskodeks og de Disciplinære Bestemmelsers §4a og §4c 
tildeles Lyngby BK-spilleren en tillægsstraf på 52 karantænepoint, svarende til tre spilledages karantæne, jf. 
DBU’s Love §30.1, nr. 11 jf. §30.1, a).  
 
Kendelsen er jf. DBU’s Love § 30.7 endelig. 
 
 

Brøndby, den 12. oktober 2020 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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