KENDELSE
Afsagt den 18. december 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Vejle Boldklub, Diskriminerende tilråb

SAGEN
Lørdag den 5. december 2020 blev 3F Superligakampen Vejle Boldklub – FC Midtjylland spillet på Vejle
Stadion. Kampen sluttede 0-2 til FC Midtjylland.
Efterfølgende har kampens dommer i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så
vidt, angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgår det, at en person i Vejle Boldklubs VIP-afsnit under kampen råbte et
diskriminerende udsagn mod en FC Midtjylland-spiller.

INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At en person fra Vejle Boldklubs VIP-afsnit under kampen råbte ”Din russiske luder” efter en FC Midtjyllandspiller.
At det pågældende udsagn blev hørt af spilleren som meddelte det til dommeren under kampen.
At dommeren ikke selv hørte råbet, men den ene linjedommer kunne bekræfte at det var blevet råbt.
At Vejle Boldklubs sikkerhedschef også kunne bekræfte det.
At Vejle Boldklubs sikkerhedschef vidste præcis hvem på tribunen som havde råbt ordene.

REDEGØRELSE FRA VEJLE BOLDKLUB
Vejle Boldklub har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden fra
Vejle Boldklubs VIP-afsnit. Vejle Boldklub havde følgende bemærkninger:
At Vejle Boldklub kan bekræfte, at der var en episode med et enkelt tilråb i kampen mod FC Midtjylland.
At under afviklingen af kampens sidste 45 minutter kom der et råb fra en tilskuer.
At tilråbet hverken var passende eller hører nogen steder hjemme.
At Vejle Boldklubs sikkerhedschef med det samme identificerede vedkommende.
At vedkommende nu er et givet et års karantæne fra Vejle Stadion.
At Vejle Boldklubs direktør umiddelbart efter kontaktede FC Midtjylland og beklagede episoden overfor både
klub og spiller.

At Vejle Boldklub på det kraftigste tager afstand fra den slags ytringer.
At Vejle Boldklub mener, at man har håndteret sagen som en sådan skal håndteres.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER:
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Kim Garde Madsen 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.”
Af de Disciplinære bestemmelser fremgår følgende af §4a ”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 §4b, at ”såfremt tilskuere med tydeligt klubtilhørsforhold
fremkommer med tilråb, fremviser bannere med slogans, ord eller tegninger med et indhold som nævnt i §4a,
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 har på baggrund af dommerindberetningen og Vejle Boldklubs redegørelse
vurderet at der er sket overtrædelse af de Disciplinære bestemmelsers § 4b, jf. § 4a og lovenes § 30.1, da en
person i Vejle Boldklubs VIP-afsnit under kampen råbte et diskriminerende udsagn mod FC Midtjylland-spilleren.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 15.000.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions” §1.1 og de Disciplinære bestemmelsers §4b
jf. §4a, tildeles Vejle Boldklub en bøde på kr. 15.000 jf. DBU’s love §30.1 a) nr. 3.
Kendelsen kan skriftligt indbringes af Vejle Boldklub for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter
afsendelsen af kendelsen, jf. DBU’s love §31.3, nr. 1.
Brøndby, den 18. december 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

