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SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Fredag den 10. december 2021 blev Sydbank Pokalkampen mellem Hvidovre IF og SønderjsykE spillet på PRO 
VENTILATION ARENA i Hvidovre. SønderjyskE vandt kampen efter straffesparkskonkurrence.   
 
Efterfølgende er Fodboldens Disciplinærinstans, via medieomtale og indhentede TV-optagelser, blevet bekendt 
med at én eller flere Hvidovre IF-fans under kampen kom med racistiske tilråb mod en eller flere SønderjyskE-
spillere. Derudover er Fodboldens Disciplinærinstans via samme kilder blevet bekendt med, at Hvidovre IF’s fans 
forsøgte at angribe SønderjyskE’s fans, og i den forbindelse, endte de pågældende Hvidovre IF-fans i tumult og 
slåskamp med sikkerhedsvagterne.  
 
På baggrund af medieomtalen og TV-optagelserne har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift startet en 
sag mod Hvidovre IF. 
 
  
REDEGØRELSE FRA HVIDOVRE IF 
 
Hvidovre IF har været forelagt dokumentation fra kampen der viser den tilskueradfærd som Fodboldens 
Disciplinærinstans er blevet bekendt med. Hvidovre IF havde følgende bemærkninger: 
 
At Hvidovre IF hermed skal bekræfte at de to episoder omkring uhensigtsmæssig tilskueradfærd og mulige 
racistiske tilråb fandt sted under pokalkampen den 10. december. 
 
At på det kraftigste tager afstand til hændelserne under kampen og specielt det racistiske tilråb mod en 
SønderjyskE-spiller som ingen steder hører hjemme på Hvidovre Stadion, som Hvidovre IF’s sportschef i øvrigt 
også har udtalt til medierne efter kampen.  
 
At Hvidovre IF det seneste halve år har suppleret sine egne sikkerhedsfolk med et professionelt vagtselskab der 
også benyttes i andre klubber i Hovedstadsområdet. 
 
At til kampen mod SønderjyskE var, udover Hvidovre IF’s egne 8 vagter, ligeledes de 6 meget professionelle 
vagter placeret omkring SønderjyskE’s fansektion. 
 
At SønderjyskE’s fansektioner udover den normale indhegning også var adskilt fra resten med en tom 
indhegnet blok mellem SønderjyskE’s fans og de almindelige fans. 
 
At Hvidovre IF’s fans, der normalt udgør 10-20 personer, var placeret på den normale plads med den tomme 
blok mellem dem og udebanefans. 
 
At fokus for vagterne blev ændret således de skulle koncentrere sig om de mange nye fans. 
 
At dette i forbindelse med at tilskuertilstrømningen var væsentlig højere end forventet. 
 
At dette er på trods af dårligt og iskoldt vejr, sammenholdt med direkte flot-TV.  



 
At tilskuerantallet overgik Hvidovre IF’s forventninger med 7-900 tilskuere. 
 
At fokus for vagterne altså blev ændret og koncentreret omkring de mange ”nye Hvidovre IF-fans” der havde 
placeret sig i blokken med de fans Hvidovre IF normalt kender. 
 
At tumulten opstod ved at omkring 20 personer løb fra de normale tilskuerpladser ned på stien mod den 
aflukkede sektion med SønderjyskE-fans. 
 
At de blev mødt af Hvidovre IF’s egne vagter, og der opstod tumult mellem parterne som chefen for de 
indkøbte vagter har forklaret herunder:  
 
” Under tumulten blev 8 vagter ramt af spark og slag rundt på vores kroppe, men størstedelen ramte 
vagternes sikkerhedsveste, så der var ikke så meget i det. Det gik værst ud over to vagter, en af Hvidovre IF’s 
egne vagter der blev ramt i hovedet af mindst et slag i ansigtet, og en af de indkøbte vagter der blev ramt 
mindst 4 gange i ansigtet. 
 
To af vagterne røg ned på jorden, men de andre vagter fik dem hurtigt på benene og tilbage i kampen igen. 
 
Under det hele var der én af Hvidovre IF’s frivillige kontrollører som kun var der lige i begyndelsen af tumulten, 
men som hurtigt trak sig tilbage og kontaktede politiet med det samme. Det indkøbte vagtselskab skylder 
denne kontrollør en kæmpe tak, da man på ingen måde havde tid og overskud til at kontakte politiet på 
dette tidspunkt. Kæmpe ros til denne person for at være så skarp i en presset situation, som det var på det 
tidspunkt.” 
 
At det ikke har været muligt at identificere hvem der har råbt racistiske tilråb mod SønderjyskE-spilleren. 
 
At man blot har kunne konstatere at det kom fra den sektion hvor der sad en del unge mennesker Hvidovre IF 
ikke normalt ser på stadion. 
 
At Hvidovre IF endnu én gang tager den skarpeste afstand til alle former for racistiske tilråb. 
 
At såfremt Hvidovre IF finder frem til vedkommende vil man naturligvis sanktionere denne.  
 
 
REDEGØRELSE FRA SØNDERJYSKE 
 
SønderjyskE har ligeledes været forelagt dokumentation fra kampen. SønderjyskE havde følgende 
bemærkninger:  
 
At i forhold til racismesagen har SønderjyskE følgende bemærkninger. 
 
At i forbindelse med et spilstop hvor en spiller får tildelt et gult kort høres der følgende fra tribunen:  
”negersvin”.  
 
At ordet ”neget” tydeligt høres i TV-transmissionen omkring kampminut 104.40. 
 
At en SønderjyskE-træner straks reagerede ved at vende sig mod tribunen og råbe ”hey” for at gøre 
opmærksom på disse uacceptable tilråb, ligesom han øjeblikkeligt orienterer de nærmeste kollegaer om 
råbene.  
 
At i forhold til fanballaden har SønderjyskE følgende bemærkninger. 
 
At Hvidovre IF på dagen meldte ud at de ikke havde folk nok. 
 
At der spørges ind til om det ikke var en god idé at have stewards stående ved hegnet over mod 
udebaneafsnittet, men dette er der ikke mandskab til.  
 
At ved kampstart forcerer de såkaldte fans hegnet til udebaneafsnittet og går til angreb mod SønderjyskE’s 
fans, hvor der bliver smidt øl, mønter m.v. mod SønderjyskE’s fans. 



 
At der bliver slået ud efter fans, og kontrollører bliver slået flere gange. 
 
At der på et tidspunkt bliver råbt racistiske tilråb mod SønderjyskE-fans. 
 
At politiet herefter møder talstærkt op og er i beredskab udenfor stadion. 
 
At selv efter første episode vælger man ikke at placere kontrollører ved hegnet som adskiller de to holds fans. 
 
At under kampen er der ro, men til sidst i kampen hjemmeholdets tilskuere at komme ind til udebaneafsnittet, 
men det bliver stoppet. 
 
At området omkring fanbussen er ikke sikret efter kampen, og flere af hjemmeholdets fans får lov til at gå forbi 
bussen selvom man beder dem stoppe for trafikken. 
 
At flere stewards forlod deres poster under de forskellige episoder, og der blev ikke gjort noget ved dette.  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Steven Lustü, Stig Pedersen, Jesper Hansen og 
Lars W. Knudsen har deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Kim Garde Madsen har ikke deltaget i behandlingen af sagen. 
 
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 og de 
Disciplinære bestemmelser. 
 
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 vurderer, på baggrund af videomaterialet og klubbernes redegørelser, at det var 
tilskuere med tydeligt klubtilhørsforhold til Hvidovre IF der kom med racistiske tilråb, i strid med de Disciplinære 
bestemmelsers §4b jf. 4a, under kampen.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Hvidovre IF’s tilfælde er den første indberetning instansens 
sanktionerer i relation til overtrædelse af de Disciplinære bestemmelser. 
 
Senest forud for sæsonen 2018-2019 udsendte Fodboldens Disciplinærinstans skriftlige retningslinjer til klubberne 
i Herre-DM med en redegørelse for, hvordan Fodboldens Disciplinærinstans ville behandle blandt andet 
overtrædelser af Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions.  
 
Af Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions §1.1 fremgår det at ”I Herre-DM og de afsluttende runder af 
Herre-LP har den arrangerende klub ansvaret for, at kampene afvikles i god ro og orden, uden at spillere, officials 
og tilskuere forulempes, lider overlast eller bringes i fare og uden, at der sker skade på bygninger og løsøre.” 
 
Ydermere fremgår det af Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions §15.1 at ”Det er den arrangerende klubs 
ansvar at anvende stadions fysiske indretning og bemanding, jf. §§ 3 og 4, til at bidrage til en rolig, forsvarlig og 
ordentlig afvikling af kampene.” 
 



Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af Hvidovre IF’s og SønderjyskE’s redegørelser, at 
Hvidovre IF ikke har levet op til § 1.1 og §15.1 i Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions da de tilskuere 
Hvidovre IF havde ansvaret for under kampen kom med racistiske tilråb og angreb vagter og SønderjyskE’s 
fans. 
  
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Hvidovre IF’s tilfælde er den anden indberetning instansen 
sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af Cirkulære om Sikkerhed og orden 
på stadions, der kan tilregnes Hvidovre IF. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 37.500. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” §1.1 og §15.1 samt de ”Disciplinære 
bestemmelser” §4b jf. §4a, tildeles Hvidovre IF en bøde på kr. 37.500 jf. DBU’s love §30.1 a) nr. 3.  
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af Hvidovre IF for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen 
af kendelsen, jf. DBU’s love §31.3, nr. 1 

 
Brøndby, den 12. januar 2022 

 
Fodboldens Disciplinærinstans 

 
Jens Hjortskov, formand 
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