
KENDELSE 
 

Afsagt den 2. december 2020 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, Næstved 
 
 
 
 
SAGEN 
 
Lørdag den 28. november 2020 blev U19 Divisionen-kampen Næstved – Viborg FF spillet på Næstved IF 
Fodbold Idrætsanlæg. Kampen sluttede 4-3 til Næstved. 
 
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens dommer modtaget indberetning vedrørende en 
Næstved-spiller. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At Næstved-spilleren i kampens 95. minut blev tildelt et direkte rødt kort for fornærmende, hånende eller 
upassende sprogbrug eller tegn. 
 
At spilleren kom med et homofobisk tilråb mod modstanderen i form af ”bøsse”. 
 
At der ikke var tegn på decideret provokation fra modspilleren, men der mere var tale om et resultat af 
synderens frustrationer. 
 
At dette medfører, at de to kommer op at diskutere kort, i hvilken forbindelse skældsordet blev brugt. 
 
At der ikke var yderligere komplikationer/hændelser i situationen. 
 
At spilleren accepterer udvisningen og forlader banen uden protester rettet mod hverken dommeren eller 
dommerteamet.  
 
 
REDEGØRELSE FRA NÆSTVED 
 
Næstved har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for situationen og 
havde følgende bemærkninger: 
 
At spilleren i weekendens kamp mod Viborg FF modtog en udvisning for upassende sprogbrug. 
 
At klubben naturligvis tager skarp afstand fra homofobiske tilråb og lignende ringeagtsytringer, ikke mindst når 
de rettes mod minoriteter. 
 
At Næstved ikke anser det som et generelt problem i klubben, hvorfor man allerede har drøftet dette med 
den pågældende spiller, som Næstved også undskylder på vegne af. 
 
At samtalerne er udført umiddelbart efter kampen og ydermere efter omklædningen. 
 



At spilleren endvidere vil blive indkaldt til samtale i løbet af den kommende træningsuge. 
 
At spilleren selv beskrev, at optakten til hændelsen var sket efter provokationer fra en Viborg-spiller. 
 
At det blev beskrevet således, at spilleren blev trådt i knæhasen og efterfølgende modtog sætningen ”lille 
lort”, hvilket spilleren reagerede uhensigtsmæssigt på og uden omtanke ved at bruge et homofobisk ord. 
 
At han selv beskriver ordet som ikke værende anvendt i en homofobisk henseende, men derimod som en 
kommentar der benyttes i den nuværende ungdomsslang. 
 
At denne begrundelse ikke bliver betragtet som værende acceptabelt, hvilket spilleren er informeret om. 
 
At Næstved i de kommende uger vil gennemgå spillerens sprogbrug således at dette ikke sker igen.  
 
 
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 2. december 2020 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 
 
 


