
  Rødovre den 26-01-2000     

Til PI v/ Peter Glargaard 
Dommer Søren Buhl 
Casper Martinussen ,ansvarlig for dommerne den 6-2  

                        
Angående afvikling af kampen mellem Rødovre og PI den 15 Januar 
 
PI har nedlagt to protester.  

(1) Uretmæssig udvisning/bortvisning af PI spiller 
(2) Dommer følger indblanding fra tilskuer og efterfølgende vilkårlig udvisning af PI spiller. 

 
Ad.1) 
Lars Højberg  fra PI blev i kampen mellem Rødovre og PI udvist for resten af kampen. 
 
Som kommentar til episoden har vanddommeren følgende kommentar; 
Lars Højberg udvises i 2 minutter. Herefter svømmer Lars hen til vanddommeren og siger 
”Niels, du er ikke rigtig klog”  Derefter udvises Lars for resten af kampen på grund af usportslig optræden. 
 
Spilleren fra PI kan idømmes matchstraf efter både paragraf  §3.1.6(i) og §3.1.6(ii).  
 
I dette tilfælde benyttes  §3.1.6(ii)” I tilfælde af at en spiller gentagne gange forbryder sig mod reglerne. 
Spilleren må erstattes af en udskiftningsspiller efter 2 min. udvisning”. 
I noterne er følgende beskrevet : ”Udelukkelse af en spiller fra videre deltagelse i spillet kan først ske efter 
forudgående advarsel eller en 2 minutters udvisning”.  
 
I dette tilfælde har Lars Højberg opført sig usportslig efter først at have fået en 2 minutters udvisning. 
Dommeren er i sin gode ret til at give Lars Højberg matchstraf.  Dommeren skønner det ikke nødvendig at 
benytte den langt strengere paragraf §3.1.6(i) som ville betyde at PI skulle spille med  fem mand i vandet 
resten af kampen.  
 
Dommeren skønner at bortvisning fra hallen er nødvendig for at få ro og orden til at afvikle resten af 
kampen. Der er ikke præcedens for bortvisning fra hallen men vi ser ikke denne afgørelse som uforsvarlig. 
 
Ad.2) Efter at have modtaget redegørelse fra dommerene (Se bilag), kan og vil  turneringsledelsen ikke tage 
protesten til følge.  
   
Protesten er afvist. Der bliver ikke spillet omkamp. Resultatet 1 – 1 mellem Rødovre og PI står ved 
magt.  
Lars Højberg idømmes 1 kamps karantæne og må ikke spille i kampen PI – Odder den 6 Februar. 
 
Turneringsledelsen består af Kim Neubert ( formand for UV-udvalget), Brian Engsig Østergaard 
(konstitueret dommerrepræsentant) og Jens Højberg ( Turneringsleder). Jens Højberg har ikke deltaget i 
denne afgørelse. 
 
Denne afgørelse kan ankes til DSF Ordens & Amatørudvalg jvf. DSF’s love.  
 
Med Venlig Hilsen 
 
 
Kim Neubert 
Damhusdalen 22 
2610 Rødovre 
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