
KENDELSE  
  

Afsagt den 19. januar 2021  
  

af  
  

Fodboldens Appelinstans  
  

i Sag nr. 4/2020:  
  

Vanløse IF’s appel af Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 13. november 2020  
  
Appelinstansen bestod af Henrik Bloch Andersen (formand), Finn Lautrup og Jens Otto Johansen.    
  
KLAGEN  
 
Vanløse IF har ved appelskrivelse af 25. november 2020 indbragt Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse 
af 13. november 2020 for Fodboldens Appelinstans. Ved kendelsen har Fodboldens Disciplinærinstans 
vurderet, at der er sket en overtrædelse af de disciplinære bestemmelser § 4b, jf. § 4a, og DBU-loves § 30.1, 
da Vanløse IF’s fans to gange i løbet af kampen sang homofobiske sange mod banen og spillerne. Fodboldens 
Disciplinærinstans har fastsat sanktionen til en bøde på 6.250 kroner. 
   
Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse lød som følger:  
 

’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.’ 
 

Som begrundelse for kendelsen anførte Fodboldens Disciplinærinstans blandt andet:  
 

’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 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 FC København-spilleren, 
samt kendelsen af 17. oktober 2019 hvor Fremad Amager fik en bøde på 12.500 kr. for at lave 
abelyde mod FC Midtjylland-spilleren, dog med en halvering af bøden som følge af at Vanløse 
IF dagligt deltager i 2. Division.’  

---  



Vanløse IF har med appelskrivelsen af 25. november 2020 sendt videomateriale og en udtalelse fra en 
fangruppering og har afgivet en supplerede redegørelse af 10. december 2020. 
 
Fodboldens Appelinstans har anmodet kampens dommer om eventuelle uddybende bemærkninger til 
materialet fra Vanløse IF, herunder videomateriale og fangrupperingens redegørelse. Kampens dommer har på 
vegne af den samlede dommertrio fremsendt uddybende bemærkninger til indberetningen, herunder med en 
uddybende beskrivelse af hændelsesforløbet. 
 
Vanløse IF har herefter fremsat supplerende bemærkninger af 11. januar 2021. Vanløse IF har blandt andet 
anført, at dommerne ikke forholder sig til, om det, som fan-gruppen udtaler, kunne være det rigtige. Dommerne 
afviser således heller ikke, at det kunne være det, som der grundigt redegøres for, der er blevet sunget. Vanløse 
IF mener således ikke, at der er blevet sunget sange, der indeholder homofobiske ytringer, og dermed bør 
Vanløse IF ikke tildeles en bøde. 
 
Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Fodboldens Appelinstans. 
  

---  
 
Vanløse IF må anses for at have nedlagt påstand om frifindelse. 
 
Til støtte herfor har Vanløse IF gjort gældende, at der ikke blev sunget homofobiske sange under kampen mod 
AB, og at videomaterialet understøtter dette. Det er Vanløse IF’s opfattelse, at det på videomaterialet kan 
høres, at der ikke blev sunget homofobiske sange, samt at videomaterialet understøtter fangrupperingens 
forklaring på sangteksterne. 
   
APPELINSTANSENS BEMÆRKNINGER  
 
Fodboldens Appelinstans bemærker, at det fremgår af dommerens indberetning, at der blev sunget 
homofobiske sange, og at dommertrioen, efter forelæggelse af Vanløse IF’s klage og det indsendte 
videomateriale, har fastholdt, at der blev sunget homofobiske sange. 
 
Fodboldens Appelinstans bemærker i øvrigt, at det er vanskeligt at høre på videomaterialet, hvad der nøjagtigt 
blev sunget. Videomaterialet giver derfor ikke grundlag for at tilsidesætte dommerens indberetning. 
 
Fodboldens Appelinstans finder det på dette grundlag bevist, at der blev sunget homofobiske sange som 
indberettet, og tiltræder, at dette er en overtrædelse af de disciplinære bestemmelser § 4 b, jf. § 4 a, som straffes 
efter DBU-loves § 30.1. 
 
Fodboldens Appelinstans bemærker i øvrigt, at Vanløse IF ikke for Fodboldens Disciplinærinstans bestred, at 
der blev sunget homofobiske sange, men at dette først skete i forbindelse med appelskrivelsen til Fodboldens 
Appelinstans. 
 



Fodboldens Appelinstans finder bødens størrelse for passende. Appelinstansen lægger herved vægt på 
forseelsens karakter sammenholdt med, at Vanløse IF spiller i 2. division. 
  
 

KENDELSE  
 
Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 13. november 2020 stadfæstes. 
 
Appelinstansens afgørelse kan i medfør af DBU’s love § 32.1, jf. DIF’s love § 24, stk. 1, indbringes for 
DIF’s Appelinstans inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. 
 
  

Brøndby, den 19. januar 2021  
 
 

Bloch Andersen (formand) 
 
 

Finn Lautrup       Jens Otto Johansen 
 


