
  Rødovre den 24-03-2000     

 

Til Flipper v/ Søren Buhl og PI v/ Peter Glargaard og Jørn Christoffersen 
Kopi til : Rødovre v/ Casper Martinussen, Aqua Quick v/ Leif Hedensted , 
Tudserne v/Magnus Hansen  samt Turneringsleder Søren Neubert 

                        
Protest angående manglende dommere til kampene d. 15 Januar 2000 
 
Først og fremmest vil jeg undskylde den lange behandlingstid af protesten, det er helt og holden 
undertegnedes skyld. 
 
PI’s opfordring til at indskærpe over for Flipper at punkt 7.2, i retningslinierne for afvikling 
af Danmarksturneringen, kan benyttes når en klub ikke stiller dommere til 
elitedivisionskampe, er taget til følge.  
 
Turneringsledelsen bakker op om PI’s protest og vil kraftig indskærpe over for Flipper samt 
over for de andre elitedivisionsklubber at man som klub skal være sit ansvar bevist, og  stille 
dommere til de elitedivisionskampe som turneringsledelsen har bestemt. Hvis dette i 
fremtiden bliver forsømt vil turneringsledelsen benytte punkt 7.2 til at straffe klubberne med. 
Se punkt 7.2 nedenfor. 
 
Flipper idømmes som bod at være dommeransvarlige ved 6 Runde i mellemrunden, Søndag 
den 16 April i Højme. Første kampstart Kl. 15.45 og sidste kampstart kl. 18.45 ialt 4 kampe  
    
Punkt 7.2 har så vidt jeg ved aldrig været benyttet i elitedivisionen., selv om vi desværre før har været ude 
for tilsvarende problemstilling.hvor der har manglet dommere ved kampstart i elitedivisionen. Dette er en af 
grundene til at turneringsledelsen ikke direkte vil benytte denne meget strenge straf som punkt 7.2 giver 
mulighed for. Fradraget af 2 point er en ganske alvorlig straf..    
Der var samtidig usikkerhed om spillested- og tid indtil ca. 8-10 dage før kampene. Dette har også 
vanskeliggjort Flippers mulighed for at give dommere en klar besked om spillested og tid.      
Flipper havde byttet sig til at være dommeransvarlige til kampene den 15 Januar. (De havde byttet med 
Tudserne). En klub der skal spille på en kampdato skal ikke samtidig være dommeransvarlig da det kan være 
vanskelig at finde dommere uden for egne rækker!. Vi må desværre indse at vi pt. ikke har andet en en lille 
håndfuld dommere som vil/kan dømme i elitedivisionen! Derfor må elitedivisions klubbernes egne dommere 
påtage sig disse opgaver og derfor må en klub principel ikke være dommeransvarlig samme dag som de selv 
skal spille. 
 
Punkt 7.2. Turneringslederen / - ledelsen tilsiger dommere. Hvis en klub er tilsagt som dommer 

- og klubben ikke sørger for, at der er dommere til den givne kamp -  mister holdet 2 
points, evt. kan turneringslederen / - ledelsen foretage fradrag i indbetalt depositum.  

         Der kan ved særlige omstændigheder tages hensyn hertil. 
 
Turneringsledelsen består af Kim Neubert ( formand for UV-udvalget), og Niels Lunden  
( Dommerrepræsentant). Niels Lunden har erklæret sig inhabil i denne sag, så dommen er afsagt af Kim Neubert. 
PS. Det tredie medlem af turneringsledelsen ,Brian Østergaard, er udtrådt af uv-udvalget og har derfor ikke deltaget i 
afgørelsen.     
 
Denne afgørelse kan ankes til DSF Ordens & Amatørudvalg jvf. DSF’s love.  
 
Med Venlig Hilsen 
 
Kim Neubert 
Damhusdalen 22, 2610 Rødovre 
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