
KENDELSE 
 

Afsagt den 24. september 2021 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Esbjerg fB, Racistiske tilråb 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Fredag den 10. september 2021 blev 1. Divisionskampen Esbjerg fB og Hobro IK spillet på Blue Water Arena. 
Kampen sluttede 2-1 til Esbjerg fB. 
 
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 Esbjerg fB’s fans under kampen havde racistiske tilråb mod dommerteamet. 
 
Esbjerg fB har efterfølgende været foreholdt dommerens indberetning, og har på opfordring fra Fodboldens 
Disciplinærinstans har indsendt en redegørelse. 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At  dommeren, fra Esbjerg fB’s sikkerhedschef, blev gjort opmærksom på, at der var blevet råbt 

racistiske tilråb imod dommerteamet, da de går ind til pause. 
 
At  der fra Esbjerg fB-fans, blev råbt abelyde til dommerteamet, da de forlader banen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA ESBJERG fB 
 
Esbjerg fB har været foreholdt dommerens indberetning, og havde, ved sikkerhedschefen, følgende 
bemærkninger: 
 
At  der fra afsnittet over spillerindgangen blev udtrykt abelyde fra en person. 
 
At  samme person desuden råbte ”perkersvin”, da dommerteamet forlod banen. 
 
At  personen blev udpeget af to, uafhængigt af hinanden, Stewards, og tilbageholdt. 
 
At  politiet blev tilkaldt til stedet med henblik på optagelse af rapport. 
 
At  Esbjerg fB’s sikkerhedschef tog kontakt til dommerne og gjorde dem bekendt med sagen, efter 

kampen. 
 
At  det blev aftalt at dommerteamet skulle fremsende info på dommerne til sikkerhedschefen, til 

videre formidling til sagsbehandler hos politiet. 
 
At  Esbjerg fB vil underrette vedkommende om, at han har karantæne i forbindelse med afvikling af 

holdets kampe samt træningskampe på hjemme- og udebane. 
 
 



FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER: 
 
Jens Hjortskov (formand) Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen og Steven Lustü har 
deltaget i sagens behandling. 
 
Stig Pedersen og Kim Garde Madsen 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 (Sikkerhedscirkulæret) § 14.2, at ”den 
arrangerende klub er objektivt ansvarlig over for DBU og Divisionsforeningen for uacceptabel adfærd og 
skadegørende handlinger fra tilskuere og fans, der kan relateres til klubben, uanset hvor på stadion denne 
adfærd måtte opstå”. 
 
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 Sikkerhedscirkulæret samt de Disciplinære bestemmelser. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har på baggrund af dommerindberetningen og Esbjerg fB’s redegørelse vurderet 
at Esbjerg fB fans ved pausetid, har råbt ”perker” og abelyde mod dommerteamet. Fodboldens 
Disciplinærinstans finder derfor, at der er sket overtrædelse af Sikkerhedscirkulæret § 14.2 samt de Disciplinære 
bestemmelsers § 4b, jf. § 4a. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 12.500,-. 
 
 

**** 
 

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 Esbjerg fB en bøde på kr. 12.500,-  jf. DBU’s love §30.1 a) nr. 3.  
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af Esbjerg fB for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af 
kendelsen, jf. DBU’s love §31.3, nr. 1 

 
Brøndby, den 24. september 2021 

 
Fodboldens Disciplinærinstans 

 
Jens Hjortskov, formand 
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