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af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, Næsby 
 
 
 
 
SAGEN 
 
Lørdag den 5. december 2020 blev U19 Divisionen-kampen Næsby – FC Helsingør spillet på ALPI Arena 
Næsby. Kampen sluttede 2-7 til FC Helsingør. 
 
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens dommer modtaget indberetning vedrørende en 
Næsby-spiller. 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At spilleren i kampens 93. minut fik et direkte rødt kort for at bruge fornærmende, hånende eller upassende 
sprog eller tegn. 
 
At spilleren er frustreret over en kendelse og sparker derefter bolden væk. 
 
At han efterfølgende vender sig om og ytrer sig hånende og fornærmende overfor en modstander i form af et 
homofobisk udtryk. 
 
At lige præcist hvad der blev sagt hørte dommeren ikke, men han hørte tydeligt, at spilleren kaldte sin 
modstander for bøsse. 
 
 
REDEGØRELSE FRA NÆSBY 
 
Næsby har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for situationen og 
havde følgende bemærkninger: 
 
At både spilleren og klubben erkender, at hændelsen er sket, dog med den korrektion at spilleren brugte 
ordet svans og ikke bøsse. 
 
At som dommeren beskriver det, sker forseelsen i ren frustration og er ikke et udtryk for hverken klubbens eller 
spillerens holdning. 
 
At situationen blev gennemgået af Talent Chef/Head of Coaching og den pågældende spiller efter kampen. 
 
At spilleren her er meget brødebetynget og utrolig ked af det hændte. 
 
At dette passer godt med spillerens normale ageren som en venlig og seriøs ung mand. 
 
At idet spilleren står overfor et skifte til OB med henblik på at afprøve sin mulighed for at opnå en kontrakt, 
samt ud fra hvordan spillerens normale ageren som et forbillede i Næsbys U19-trup, håber Næsby at 
Fodboldens Disciplinærinstans har forståelse for, at dette sker i et øjeblik af frustration i det 93. minut. 



 
At Næsby ikke mener, at spilleren ikke skal have karantæne, men blot at karantænens længde ikke skal 
ødelægge spillerens fremtidige muligheder. 
 
At som klub tager Næsby selvfølgelig klar afstand til sprog, tegn eller fagter som på nogen måde kan tolkes 
nedsættende mod enhver minoritetsgruppe. 
 
At det er blevet og vil blive indskærpet overfor alle medlemmer af Næsby. 
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER: 
 
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens 
Disciplinærinstans’ vegne. 
 
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 desuden 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 vise respekt for sine med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne gennem sin 
opførsel, sine handlinger, udtryk og udtalelser samt sit ordvalg. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder derfor, at spilleren med sit 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 vurderet strafværdigheden af episoderne og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til en tillægsstraf på 36 karantænepoint, svarende til 2 spilledages karantæne. 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 

Med henvisning til Fodboldlovens §12, DBU’s Adfærdskodeks og de Disciplinære bestemmelsers §4a og 4c 
tildeles spilleren en tillægsstraf på 36 karantænepoint, svarende til 2 spilledages karantæne, jf.DBU’s Love, § 
30.1, nr. 11 jf. §30.1, a). 
 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 



 
 
 
 
 

Den 8. december 2020 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 
 
 


