
KENDELSE 
 

Afsagt den 13. november 2020 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Vanløse IF, Homofobiske sange 
 
 
 
SAGEN 
Lørdag den 31. oktober 2020 blev 2. Divisionskampen Vanløse IF – AB spillet på Vanløse Idrætspark. Kampen 
sluttede 0-2 til AB. 
 
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 Vanløse IF’s fans under kampen sang homofobiske sange mod nogle 
spillere. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At følgende hændelser skete i kampen mellem Vanløse og AB. 
 
At der er tale om to hændelser hvor der blev sunget homofobiske slagsange fra Vanløse IF’s fanafsnit. 
 
At hændelserne skete i det 56. og 59. minut. 
 
At der i det 56. minut fra Vanløse IF’s fanafsnit blev sunget en homofobisk sang mod en spiller. 
 
At sangen omhandlede at spilleren var ”bøsse”. 
 
At der i det 59. minut fra Vanløse IF’s fanafsnit blev sunget en homofobisk sang mod en spiller hvor der blev 
sunget at han havde HIV. 
 
 
REDEGØRELSE FRA VANLØSE IF 
 
Vanløse IF har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoderne fra 
Vanløse IF’s fanafsnit. Vanløse IF havde følgende bemærkninger:  
 
At Vanløse IF på baggrund af dommerindberetningen er blevet gjort opmærksom på at der fra Vanløse IF’s 
fanafsnit er blevet sunget sange med homofobisk indhold og om HIV. 
 
At man på Vanløse Idrætspark egentlig ikke er vant til at have større fangrupperinger der synger noget som 
helst. 
 
At det der foregår ved Vanløse IF’s hjemmekampe, er meget fredeligt og roligt, og det samme var tilfældet 
den 31. oktober da AB gæstede Vanløse Idrætspark. 
 
At Vanløse IF for nyligt har fået en fangruppering på omkring 30 personer med den ene eller anden tilknytning 
til Vanløse. 
 



At disse personer kommer til hjemmekampe og nogle lokale udekampe. 
 
At de efter Vanløse IF’s vurdering er meget fredelige og imødekommende unge mennesker der er venner 
med flere fra holdet. 
 
At Vanløse IF ikke har været opmærksomme på indholdet i de sange der synges, men faktisk bare har været 
glade for, at de er der og skaber en god stemning på stadion. 
 
At Vanløse IF derfor siger tak for at kampens dommer har været opmærksom på hvad der blev sunget i 
kampen på de pågældende tidspunkter. 
 
At bestyrelsen i Vanløse IF hverken kan eller vil acceptere indholdet af de udvalgte sange der synges. 
 
At der derfor vil blive rettet henvendelse til den pågældende gruppering og sørge for at det ikke gentager sig.  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER: 
 
Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen, Kim Garde Madsen og Steven 
Lustü har deltaget i sagens behandling. 
 
Jens Hjortskov (formand) 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 Vanløse IF’s redegørelse 
vurderet at der er sket overtrædelse af de Disciplinære bestemmelsers § 4b, jf. § 4a og lovenes § 30.1, da 
Vanløse IF’s fans i løbet af kampen sang homofobiske sange mod banen og spillerne. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 6.250. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vedrørende sanktionsfastsættelsen fundet, at bødestørrelsen uagtet tidligere 
praksis skal fastsættes i samme niveau som kendelserne af 12. april 2019, hvor OB og Brøndby IF fik en bøde på 
25.000 kr. for homofobiske tilråb mod Victor Fischer, samt kendelsen af 17. oktober 2019 hvor Fremad Amager fik 
en bøde på 12.500 kr. for at lave abelyde mod FC Midtjyllands Awer Mabil, dog med en halvering af bøden 
som følge af at Vanløse IF dagligt deltager i 2. Division. 
 
 
 
 

**** 
 

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 Vanløse IF en bøde på kr. 6.250 jf. DBU’s love §30.1 a) nr. 3.  
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af Vanløse IF for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af 
kendelsen, jf. DBU’s love §31.3, nr. 1 

 
Brøndby, den 13. november 2020 

 
Fodboldens Disciplinærinstans 

 
Jakob Berger, næstformand 
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