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Ang.: PI-dykkers benyttelse af karantæneramt spiller i UV-Rugbykamp. 
 
I forlængelse af elitedivisionskamp d. 6.2.00 er indkommet protest over PI-dykkers brug af 
karantæneramt spiller. Karantænen blev givet efter spillerens opførsel i kamp d. 15.1.00, og 
efterfølgende  vurdering af forseelsen fastsat til een kamps karantæne. Dette blev meddelt klubben 
d. 28.1.00. 
 
I førnævnte skrivelse meddeles, at den pågældende spiller har een kamps karantæne. Samtidig 
meddeles det – som det har været kutyme de seneste år – hvilken kamp, denne karantæne vil 
omfatte. Dette skyldes at der for nogle år siden blev ændret i regler, som nu foreskriver at en 
karantæne er gældende for den kamp hvori man spillede (og altså ikke kan overstås i eksempelvis 
en anden division, cup-kampe el.lign. [regel 11.1 i ”Retningslinjer for afvikling af 
Danmarksturnering i UV-Rugby”]). 
 
En karantæne tildeles ikke for at give eet hold en fordel eller ulempe i een særskilt kamp, dette 
strider mod almindelige retfærdigheds principper, men for at et holds eller en spillers forkerte 
adfærd skal straffes. Straffen er derfor ikke bestemt af turneringsplanen, men af lovbruddets art og 
størrelse. 
 
Dansk Sportsdykker Forbunds regler for UV-Rugby er helt klare, idet der i regel 11.3 er formuleret, 
at man ved udvisning for resten af en kamp automatisk vil være karantæne ved holdets næste 
kamp. 
 
Denne karantæne kan ikke udståes i kampe der ikke spilles eller flyttes. Dette skyldes dels hensyn 
til retfærdighed, hvor tildelt straf ikke af organisatoriske og logistiske årsager kan blive annulleret, 
samt endelig hensynet til den enkelte spiller, der i tilfælde af flytning af kampen m.v. (qua regel 
11.1) i praksis kunne få mange kampes karantæne. 
  
PI-Dykker idømmes derfor tab af kampen PI-Tudserne, og fratages point fra samme kamp. 
Tudserne idømmes sejr og dermed 2 point. 
 
Karantænen af hr. Lars Højberg er stadig gældende, og skal udeståes i PI-dykkers næste 
elitedivisionskamp. Det forudses at dette vil være lørdag d.18.3.00 i kampen: PI – Flipper. 
 
Det er i denne afgørelse tillagt stor vægt at klubben formodes at have handlet i god tro, og det er 
vurderet at klubben ikke med sikkerhed kunne vide hvorvidt kampen mod Odder ville blive aflyst. 
Men som anført ovenfor er DSF´s regler entydige.  
 
Denne afgørelse er truffet af turneringsledelsen, som består af formand Kim Neubert, Brian Ensig 
og Niels Lundén. Afgørelsen er truffet af sidstnævnte med støtte fra udvalget. 
 
Afgørelsen kan ankes til DSF´s Ordens og Amatør - udvalg. 
 
 
Med venlig hilsen 
Niels Akilles Lundén 
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