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BEHANDLING AF DISCIPLINÆRSAG MOD ANDERS SKOV, RØDOVRE SPORTSDYKKERKLUB 
Denne sag er kompileret af koordinator for Danmarksturneringen, Jonas Hoff, efter mailkorrespondance imellem 

disciplinærudvalgets medlemmer. Jonas Hoff er ikke med i domsafsigelsen i denne sag, da han selv var dommer ved 

hændelsen. 

Lars Olsson har overtaget som repræsentant for PI Dyk da tidligere disciplinærudvalgsmedlem, Jørn Christoffersen, 

ikke har tid til at behandle de indkomne sager. 

 

BAGGRUND FOR SAGEN 
Disciplinærsagen skyldes at Anders Skov (Rødovre første divisionshold/ DSF #9007854) i en undervandsrugbykamp 

mellem Flipper og Rødovre, ved første divisionskampen i Bellahøj, København, d. 21/1-2014, modtog en 5 minutters 

udvisning (match-straf) for grov usportslig optræden. 

En sådan straf vil altid medføre mindst én spilledags karantæne jf. ”Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i 

UV-rugby og Underliggende Divisioner, april 2013” § 11 stk. 3. Straffen kan dog, hvis der er tale om grov usportslig 

optræden, skærpes jf. § 11 stk.1 med udelukkelse fra én spilledag til udelukkelse for resten af sæsonen.” 

 

KORT RESUMÉ AF HÆNDELSESFORLØB 

Følgende er taget fra indberetningen af hændelsen fra landdommeren. 

Landdommeren observerer fra kanten, en almindelig kamp om bolden under overfladen, på landdommerens side af 

bassinet. Tacklingen når til overfladen og består især af 2 personer, hvoraf den ene er Anders Skov, den anden er fra 

Flipper. Derudover deltager en spiller fra hvert hold i mindre grad i kampen, med diverse skub og tryk på de to spillere. 

Blandt andet trykker en Rødovre kortvarigt spiller på tacklingen for at holde de kæmpende under vand (på en ikke 

ulovlig vis). Da de kommer til overfladen får Rødovres nummer 7, Anders Skov, kæmpet sin maske til side, hvorefter 

han trækker sig lidt over vandet og med den frie hånd svinger han helt forsætligt et knytnæveslag ned i hovedet på 

Flipper spilleren. Her fløjter landdommeren spillet af og de to bliver trukket fra hinanden, uden yderligere 

håndgemæng, mens landdommeren får markeret at Rødovre og Anders får 5 minutters udvisning. Flipper spilleren 

råber ”Hvad har du gang i?” og Anders svarer ”Hvad har du selv gang i med det der drukneri”. Herefter forlader 

Anders skov kampen grundet sin udvisning. 

Der er fra landdommerens side ingen tvivl om, at der var tale om et forsætligt slag, over vand, med den klare hensigt 

at ramme modstanderen i ansigtet. 
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BAGGRUND FOR BEDØMMELSE AF DOM 
Disciplinærudvalget har behandlet sagen ved mailkorrespondance. Som baggrundsmateriale for bedømmelsen af 

karantænestraf foreligger dommerjournal samt skriftlig udredning fra kampens dommere (indberetningen af 

hændelsen fra landdommeren). Der er samtidig kigget på lignende og tidligere domme ved udmåling af straffen. Her 

skal særligt nævnes den lignende sag mod Tom Nielsen januar 2014. 

 

DOM 
Disciplinærudvalget skønner på baggrund af det foreliggende materiale at Anders Skov (Rødovre Sportsdykkerklub) 

har udvist grov usportslig optræden ved at udøve vold i overfladen i den aktuelle undervandsrugbykamp. 

Anders Skov idømmes derfor til at skulle udstå karantæne for resten af sæsonen. Der henvises til ”Retningslinjerne For 

Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner, april 2013” § 11 stk. 1. Af § 11 stk. 1 fremgår 

det endvidere at en spiller, der er idømt karantæne på et hold, ikke må spille kampe (heller ikke for andre hold) før 

karantænen, der gælder for det hold, hvor han/hun modtog straffen, er effektueret. 

 

ANKEMULIGHED 
Dommen kan jf. ”Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner, april 

2013” § 10, ankes til DSF’s Ordens- & Amatørudvalg. Ankefristen for karantænen er 14 dage fra dags dato, dvs. 25. 

februar 2014. 

 

Med venlig hilsen 

Disciplinærudvalget 

 

Lars Olsson 
Repræsentant fra 
PI Dyk 

Erik Bartholdy 
Repræsentant fra 
Tudserne 

Kim T. Kristensen 
Repræsentant fra 
AquaQuick  

 


