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Anke af dom afsagt af Disciplinærudvalget den 11. februar 2014 over Anders Skov 

 

Disciplinærudvalgets dom 

Disciplinærudvalget har den 11. februar 2014 afsagt over Anders Skov, Rødover Sportsdykkerklub, for 

forseelse begået under 1. divisions UV rugbykampen Rødover Sportsdykkerklub vs. Sportsdykkerklubben 

Flipper den 21. januar 2014.  

 

Disciplinærudvalget idømmer Anders Skov, Rødover Sportsdykkerklub, karantæne resten af sæsonen. 

 

Anders Skov, Rødover Sportsdykkerklub har anket dommen til Appeludvalget. 

 

Anken er rettidigt indgivet til Appeludvalget. 

 

Appeludvalget sammensætning 

Til behandling af anken har appeludvalget nedsat et udvalg til behandling af anken. Udvalget består af: 

 

Søren Bergh Jensen (Formand) 

Per Kenneth Mortensen 

Søren Arnvig 

 

Disciplinærudvalgets sammensætning 

Disciplinærudvalget behandling af indberetningen består af: 

 

Lars Olsson 

Erik Bartholdy 

Kim T Kristensen  

 

Øvrige parter 

Appellanten og indberettede, er Anders Skov, Rødover sportsdykkerklub 

Skadelidte. Den skadelidte spiller fra Sportsdykkerklubben Flipper er ikke identificeret. 

 

Dokumentation indhentet af Appeludvalget 

Til behandling af sagen er der indhentet dokumentation og udtalelser fra Disciplinærudvalget og Anders 

Skov. Disciplinærudvalget har over for Appeludvalget oplyst, at Disciplinærudvalget alene har behandlet 

sagen ud fra dommerens indberetning. Det er over for Appeludvalget oplyst, at Anders Skov har efter 

dommens afsigelse afgivet udtalelser omkring forløbet. 

 

Appellantens påstand 

Appellantens påstand er, at straffen er for hård set i relation til forseelsens beskaffenhed. Yderligere er det 

appellantens påstand, at sagen ikke er behandlet korrekt, idet han ikke har haft mulighed for at kommenterer 

på hændelsen eller forløbet. 
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Appeludvalgets overvejelser 

Ved Disciplinærudvalgets behandling af indberetninger fra kampene i undervandsrugby, skal der indhentes 

udtaleser fra skadelidte, skadevolder og dommere, ligesom der skal forelægges anden dokumentation, som 

Disciplinærudvalget måtte finde nødvendigt. Den skadelidte og/eller skadevolder kan lade sig repræsenterer 

holdleder, klubformand eller anden person efter eget ønske, ligesom parterne kan vælge ikke at udtale sig 

yderligere. 

 

Disciplinærudvalget må ikke afsige en dom som følge af en indberetning uden at udtalelser fra parterne er 

indhentet. 

 

Disciplinærudvalget skal bestå af mindst 4 personer med indsigt i UV rugby. 

 

Det er over for Appeludvalget bekræftet, at appellanten ikke har haft mulighed for at afgive en udtalelse 

forinden dommen er afsagt.  

 

Disciplinærudvalget har udtalt i forbindelse med behandling af appellen, at det ikke blev anset for 

nødvendigt at indhente yderligere udtalelser fra parterne, idet dommerjournalen er underskrevet af 

holdlederne, og sagsforløbet i øvrigt er anset for oplyst. 

 

Appel udvalget skal bemærke, at dommersedlen fra kampen er mangelfuldt udfyldt, idet der ikke er 

uddybende forklaring på afgørelsen om udvisning i 5 minutter. Dette betyder, at der ikke kan foretages en 

efterfølgende prøvelse af dommerens kendelse. 

 

Ved dommens fastsættelse er der henvist til tidligere afgørelser uden at disse afgørelser er dokumenteret. 

 

Appeludvalgets afgørelse 

Appeludvalget ophæver den af Disciplinærudvalget afsagte dom af 11. februar og henviser sagen til fornyet 

behandling i Disciplinærudvalget, idet Anders Skov ikke har haft mulighed for at udtale sig forinden 

dommen er afsagt. Yderligere er den dokumentation, som er forelagt Appeludvalget mangelfuld. 

 

Ved fornyet behandling skal Disciplinærudvalget behandle Anders Skovs udtalelser, ligesom disse skal 

indarbejdes i begrundelsen for afgørelsen. Forinden der kan afsiges dom i sagen skal Disciplinærudvalget 

sikre, at alle formelle forhold er i overensstemmelse med de gældende regler. Manglende overholdelse af 

regelsættet medfører, at der ikke kan afsiges kendelse over spilleren. 

 

Den 13. marts 2014 

 

 

 

Søren Bergh Jensen 

Formand 

Per Kenneth Mortensen Søren Arnvig 

 


