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Behandling af karantænesag mod Kenneth Kyhe, Rødovre Sportsdykkerklub  
 
 
Baggrund for karantænesag 
 
Karantænesagen skyldes at Kenneth Kyhe (Rødovre 2.) under uv-rugbykampen i 2.division øst 
imellem AUG og Rødovre 2., lørdag d. 21. februar modtog en 5 minutters udvisning (match-straf) 
for usportslig optræden overfor kampens dommere fra Nakskov Sportsdykkerklub. 
 
En sådan straf vil altid medføre mindst én spilledags karantæne jf. ”Retningslinier For Afvikling af 
Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner, August 2009” § 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. Straffens omfang skal bestemmes af 
turneringsledelsen. 
 
 
Kort resumé af hændelsesforløb 
 
Dommerne (Nakskov) beretter at Kenneth Kyhe, under kampen mellem AUG og Rødovre 2., får en 
2 minutters udvisning for brok. Dette stopper imidlertid ikke Kenneth, som fortsætter sine tilråb 
mod dommerne. Udover brok over dom og ”tilsvining” af dommerne, hører overdommeren 
Kenneth sige ”i kan sgu’ bare få nogen på hovedet!”. Dette medfører at overdommeren udviser 
Kenneth for resten af kampen. Overdommeren tilkendegiver overfor turneringsledelsen, at alle 
dommerne har hørt Kenneth komme med truslen. 
 
Kenneth Kyhe har under telefonisk samtale erkendt at han har ”svinet dommerne til” verbalt med 
udråb som fx ”tomhjernede” og ”amatør dommer”. Kenneth mener dog, at det er usandt, at han 
skulle have truet dommerne. 
 
 
Baggrund for bedømmelse af dom 
 
Turneringsledelsen ved Rune Nielsen (AUG), turneringskoordinator 2.division øst, og Torben Sejer 
Larsen (Amager rugby klub), overordnet koordinator for divisionerne i øst-kredsen, har behandlet 
sagen. Som baggrundsmateriale for bedømmelse af karantænestraf foreligger dommerjournal samt 
såvel skriftlige, som mundtlige udredninger fra kampens dommere, holdlederen fra Rødovres 
Sportsdykkerklub og Kenneth Kyhe. 
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Dom 
 
Turneringsledelsen skønner, på baggrund af de indkomne indberetninger, at Kenneth Kyhe 
(Rødovres Sportsdykkerklub) har udvist grov usportslig optræden ved at true kampens dommere. 
Der lægges i denne dom særligt vægt på, at flere af dommerne har hørt Kenneth true. Vi har derfor 
valgt at tro på dommerne version af hændelsesforløbet.  
 
Kenneth Kyhe idømmes derfor 3 kampes karantæne. Der henvises til ”Retningslinier For Afvikling 
af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner, August 2009” § 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, August 2009” § 10, ankes til DSF’s Ordens- & Amatørudvalg. Ankefristen for 
karantænen er 14 dage fra dags dato, dvs. 18. marts 2009. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rune Nielsen     Torben Sejer Larsen 
Koordinator 2.division øst.    Overordnet koordinator 
 


