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Fremad Amager, Racistiske lyde 
 
 
 
SAGEN: 
Torsdag den 26. september 2019 blev Sydbank Pokalkampen Fremad Amager – FC Midtjylland spillet på 
Sundby Idrætspark. Kampen sluttede 1-0 til Fremad Amager. 
 
Efterfølgende har kampens dommeren, 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 Fremad Amagers fans under kampen lavede abelyde mod en FC 
Midtjylland-spiller. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der i kampens 85. minut blev registreret en række abelyde fra tilskuerpladserne. 
 
At disse lyde hidrørte fra Fremad Amagers tilskuerafsnit bag den ene linjedommer. 
 
At abelydene skete i forbindelse med et indkast til FC Midtjylland-spilleren. 
 
At abelydene ikke hidrørte fra mange tilskuere, men tydeligt kunne høres inde på banen. 
 
At abelydene tydeligt var til gene for spilleren. 
 
At spillet efterfølgende blev stoppet for at orientere en official fra Fremad Amager. 
 
At en annoncering herefter skete over højtaleranlægget jf. UEFA guidelines herom. 
 
At dommerteamet herefter ikke selv registrerede flere abelyde. 
 
At FC Midtjyllands stab har orienteret dommerteamet om at lydene ligeledes blev fremført da FC Midtjylland 
forlod banen. 
 
REDEGØRELSE FRA FREMAD AMAGER: 
Fremad Amager er blevet bedt om at redegøre for episoden vedrørende abelydene rettet mod FC 
Midtjylland-spilleren fra Fremad Amagers tilskuerafsnit. Fremad Amager havde følgende bemærkninger:  
 
At det indledningsvist skal oplyses, at der i forhold til Fremad Amagers personaleforhold på stadion til denne 
kamp, grundet kampens omfang og FC Midtjyllands mange karantæner, var et dobbelt så stort sikkerheds-
setup som til vanlige kampe og derudover var der ligeledes politi, gadeplansmedarbejdere og FC Midtjyllands 
spottere. 
 
At der ligeledes var etableret et særskilt udebaneafsnit til FC Midtjyllands tilskuere. 
 
At det oplyses i indberetningen, at den racistiske episode skulle have fundet sted på Fremad Amagers 



nordlige tribune ved banens hjørne i den østlige ende. 
 
At der på dette tribuneafsnit fast sidder en gruppe Fremad Amager tilhængere som kalder tribuneafsnittet 
”Antiracistisk ståsted”. 
 
At Fremad Amager derfor har været i dialog med ”Antiracistisk ståsted” som består af mange folk med 
forskellig etnisk baggrund. 
 
At Fremad Amager ikke kan få bekræftet af ”Antiracistisk ståsted” at episoden skulle have fundet sted.  
 
At ”Antiracistisk ståsted” har oplyst, at de adskillige gange igennem kampen har råbt ”gult, gult, gult” når FC 
Midtjylland var i besiddelse af bolden henført til de mange gule kort der blev uddelt i kampen. 
 
At der ligeledes blev råbt ”ud, ud, ud” med henvisning til at tilskuerne kunne tænke sig at spilleren fik rødt kort. 
 
At der herudover blev råbt ”ha, ha, ha” mod FC Midtjyllands spillere når de havde bolden mod 
kampafslutningen. 
 
At dette skyldtes, at FC Midtjylland var ved at tabe pokalkampen i Sundby Idrætspark. 
 
At i forbindelse med et indkast udført af FC Midtjylland-spilleren råbte Fremad Amagers fans, som de havde 
gjort flere gange i slutningen af kampen, ”ha, ha, ha”. 
 
At ”Antiracistisk ståsted” er overbeviste om, at netop ”ha, ha, ha” er de tilråb der er blevet tolket på og 
opfattet som racistiske. 
 
At Fremad Amager har identificeret ham der råbte ”ha, ha, ha” hvorfor episoden kan bekræftes. 
 
At adskillige andre fans på tribuneafsnittet bekræfter denne beskrivelse. 
 
At Fremad Amager er opmærksomme på det store pres fra bl.a. mediernes side i forhold til, at der skal 
signaleres nultolerance overfor fans og således også klubber i forhold til racisme, hvilket Fremad Amager er 
meget enige i. 
 
At Fremad Amager dog ikke i denne sag har kunne bekræfte, at den omtalte episode som skulle have fundet 
sted, hverken via medierne, Fremad Amagers eget personale eller fans der befandt sig på tribuneafsnittet 
hvor episoden skulle have fundet sted. 
 
At Fremad Amager ligeledes har været i dialog med de myndigheder der var tilstede på stadion. 
 
At der stod civilt politi placeret tæt på det omhandlende tribuneafsnit, og disse har heller ikke bemærket 
racistiske tilråb fra Fremad Amagers tilhængere. 
 
At ”Antiracistisk ståsted” anfører, at det ville være helt absurd, hvis der skulle være racistiske tilråb fra dette 
tribuneafsnit som netop kæmper mod racisme. 
 
At ”Antiracistisk ståsted” ligeledes ønsker at det bliver pointeret, at Fremad Amager er et hold med mange 
etniske nationaliteter.  
 
At Fremad Amager gerne vil slå fast, at der er absolut nultolerance overfor racisme i Fremad Amager. 
 
At enhver form for racistiske ytringer eller andre former for racisme udløser karantæne fra at komme til Fremad 
Amagers kampe. 
 
At dette skete sidst for et par sæsoner siden, hvor en tilskuer ytrede sig med en racistisk kommentar, hvilket 
afstedkom omgående bortvisning fra stadion med karantæne. 
 
At der i Fremad Amager ikke er nogen kultur for at komme med racistiske tilråb. 
 
At Fremad Amager tværtimod har fire velfungerende fangrupperinger, som alle er enige om, at den slags ikke 



skal finde sted. 
 
At fangrupperingerne internt tager sig af det, hvis en enkelt tilskuer skulle komme til at ytre sig racistisk. 
 
 
REDEGØRELSE FRA FC MIDTJYLLAND: 
FC Midtjylland har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for deres 
opfattelse af forløbet med abelydene. FC Midtjylland havde følgende bemærkninger: 
 
At FC Midtjylland kun kan være enige i dommerens indberetning og afventer nærmere.  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER: 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen og 
Steven Lustü har 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 §3a ”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 §3b, at ”såfremt tilskuere med tydeligt klubtilhørsforhold 
fremkommer med tilråb, fremviser bannere med slogans, ord eller tegninger med et indhold som nævnt i §3a, 
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 lagt dommerindberetningen til grund og vurderer på den baggrund, at der 
er sket overtrædelse af de disciplinære bestemmelser § 3b, jf. § 3 a og lovenes § 30.1, da Fremad Amagers fans 
i løbet af kampen lavede abelyde af diskriminerende karakter mod FC Midtjylland-spilleren. 
 
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 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, dog med en halvering af bøden som følge af at Fremad 
Amager til dagligt spiller NordicBet Ligaen. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 

Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions” §1.1 og de ”Disciplinære bestemmelser” 
§3b jf. §3a, tildeles Fremad Amager en bøde på kr. 12.500 jf. DBU’s love §30.1 a) nr. 3.  
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af Fremad Amager for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter 
afsendelsen af kendelsen, jf. DBU’s love §31.3, nr. 1 

 
Brøndby, den 17. oktober 2019 



 
Fodboldens Disciplinærinstans 

 
Jens Hjortskov, formand 
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