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BEHANDLING AF DISCIPLINÆRSAG MOD TOM NIELSEN, RØDOVRE SPORTSDYKKERKLUB 
Denne sag er kompileret af Jonas Hoff efter mailkorrespondance imellem disciplinærudvalgets medlemmer. 

 

BAGGRUND FOR SAGEN 
Disciplinærsagen skyldes at Tom Nielsen (Rødovre elitehold/ DSF #4370198) i en undervandsrugbykamp mellem 

Flipper og Rødovre, ved Elitecuppen  i Århus d. 18/1-2014, 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 
Efter en infight ved bunden kommer Tom Nielsen til overfladen med en spiller fra det andet hold, hvorefter Tom 

Nielsen ved ankomst til overfladen giver den anden spiller en slag i ansigtet. Den anden spiller svømmer tilbage til 

egen kant, mens han brokker sig over hændelsen, mens Tom Nielsen bliver ved stedet og brokker sig. Der dømmes 

ikke for noget i infight’en ved bunden, mens Tom Nielsen får 5 minutters match-straf af landdommeren. 

 

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. Der er samtidig kigget på 

lignende og tidligere domme ved udmåling af straffen. 

 

DOM 
Disciplinærudvalget skønner på baggrund af det foreliggende materiale at Tom Nielsen (Rødovre Sportsdykkerklub) 

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

Tom Nielsen 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 
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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. 24. 

februar 2014. 

Bemærk: dommen er forsøgt afleveret til Tom Nielsen siden d. 10. februar 2014. Hvis sagen skal ankes skal det ske 

indenfor 14 dage fra d. 18-02-2014. 

Dommen bliver i stedet sendt per almen post. 

 

Med venlig hilsen 

Disciplinærudvalget 

 

Jørn Chrisoffersen 
Repræsentant fra 
PI Dyk 

Erik Bartholdy 
Repræsentant fra 
Tudserne 

Peder Holm 
Repræsentant fra 
AquaQuick  

Jonas Hoff 
Koordinator for 
Danmarksturneringen & 
Repræsentant fra 
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