
Odense tirsdag den 20. maj 2003 
 
 
Vedr…………….Matchstraf tildelt PI-spiller Lars Højbjerg for usportslig optræden i kampen mellem PI og 
Aqua Quick, lørdag den 120403 kl. 1800 i Hillerødgade Svømmehal. Kampen blev vundet af PI med 2-0. 
 
 
 
 
Der er rundsendt kopi af dommerens bemærkninger til turneringsledelsen. For at fremskynde processen, er der blevet 
ringet til Niels Lunden og Lars Højberg for at få evt. kommentarer til matchstraffen inden afviklingen af årets DM-
slutspil. 
 
Niels Lunden oplyste, at han som vanddommer i omhandlende kamp tildelte Lars Højberg en 2 min. udvisning. Herefter 
fremkom Lars Højberg med nogen personligt krænkende udtalelser til Niels Lunden. Niels Lunden kunne ikke præcist 
huske ordvalget, men følte sig meget personligt krænket af dette. 
 
Fortsat den 200503 Niels Lunden har på min forespørgsel præciseret, at Lars Højberg blev tildelt en direkte matchstraf 
alene som følge af de anførte bemærkninger. Det var Niels Lundens dom, at PI skulle færdigspille kampen alene med 5 
spillere. Såfremt PI fik lov til at erstatte Lars Højberg efter 2 minutter var det en fejl, og må bero på en misforståelse 
mellem overfladedommeren og Niels Lunden. 
 
Lars Højberg, havde af arbejds- og uddannelsesmæssige årsager ikke, med så kort varsel, mulighed for at komme med 
en  beskrivelse af episoden. 
 
 
Som udgangspunkt bakkes der  op om dommernes skøn, ligesom vi også er nødt til, at bakke op omkring, at kampene 
kan afvikles på en for alle parter acceptabel måde. Det er bydende nødvendigt, at uanset hvor godt eller skidt en kamp 
er afviklet, så kan det ikke accepteres at der kommes med personligt krænkende bemærkninger til en eller flere af 
dommerne under afviklingen af en kamp.  
 
Lars Højberg idømmes 1 spilledags karantæne, som følge af den idømte matchstraf for usportslig optræden, ved 
at være fremkommet med krænkende bemærkninger mod dommeren, i forlængelse af at Lars Højbjerg var 
blevet udvist 2 min.. Karantænen er afviklet i PI’s 1. Kamp lørdag den 030503. 
 
 
Kommentar til hændelsen: 
Turneringsledelsen vil dog komme med den bemærkning, at dommerne den pgl. dag også havde den mulighed at tildele 
den pgl. spiller en mundtlig advarsel om, at hvis han igen kom med nedsættende bemærkninger eller lign. til dommerne 
ville han blive udvist for resten af kampen.  Dette vil dog altid bero på et konkret skøn, og efter turneringsledelsens 
opfattelse, kan der godt tildeles direkte matchstraf for usportslig optræden alene pga. ringeytringer mod en dommer, 
som er tilfældet i denne sag. Det kan desuden bemærkes, at der under kampen bør tages den nødvendige tid ved 
udskiftninger, udvisninger og specielt ved matchstraffe til at få udfyldt kampjournalen fyldestgørende. Om nødvendigt 
må de 2 hold sendes til egen udskiftningsside under journalskrivningen. 
 
 

På vegne af turneringsledelsen 
 

Nikolaj Jespersen 
 
 
 
 
 
 


