
     Odense den 1. februar 2003  
 
 
Til turneringsledelsen for UV-rugby 
 
 
 
Vedr.   placering af slutspil 2003. 
 
Ang.    Protest indgivet af P.I. dykkerafdeling mod 
   Turneringskoordinationens afgørelse om, at slutspil 
   2003 skal afholdes i Fredericia. 
 
 
-- 
 
 
Jeg vil kort skitsere hvad der er sket i nærværende ”sag”: 
 
 
1) VM arrangørerne v. Kim Neubert og herrelandsholdstræneren v. Toni Bertinell anmodede om, 

at slutspil 2003 afholdtes i Fredericia svømmehal, idet der i samme svømmehal skal afvikles 
VM til maj 2003. Årsagen til anmodningen var at give VM-arrangørerne mulighed for at prøve 
at arrangere et stævne kort før VM, samt at give herrelandsholdsspillerne mulighed for at spille i 
svømmehallen før VM. 

 
2) Ovennævnte spørgsmål blev sendt ud i et blandet forum af turneringskoordinatorer, 

turneringsledelser og klubrepræsentanter, der kom med mange forskellige kommentarer, men 
turneringsledelsen kom dog afslutningsvist frem til, at beslutningen om placering af slutspil, 
alene skulle tages af de 3 turneringskoordinatorer. Spørgsmålet kunne ikke umiddelbart 
besvares med henvisning til vores regelsæt, idet der ikke er beskrevet nogen steder efter hvilke 
retningslinier slutspillet placeres. Hverken i reglerne for uv-rugby eller i retningslinierne for 
afvikling af danmarksturnering i uv-rugby. 

 
3) De 3 koordinatorer besluttede med 2 stemmer for og 1 i mod, at slutspillet 2003 skal afvikles i 

Fredericia. 
 
4) Beslutningen om, at afholde slutspil i Fredericia i år 2003, blev der indgivet protest imod, af P.I. 

Dykkerafdeling med henvisning til, at der de seneste 8 år havde været præcedens for, at 
slutspillene afvikles skiftevis øst og vest for Storebælt. Og da slutspillet 2002 blev afholdt i 
Århus, var rette placering for slutspil i 2003 øst for Storebælt. Dette med bemærkning om, at 
slutspillets placering har stor betydning for de involverede klubbers økonomi, samt at debatten 
om placering af slutspil og VM-afviklingen burde adskilles. 

 
5) Protesten blev forelagt turneringsledelsen, hvor 4 medlemmer (Flipper, Aqua Quick, Rødovre 

og Tudserne) tilkendegav, at de ønsker at fastholde turneringskoordinationens beslutning om at 
afholde slutspil 2003 i Fredericia. 1 medlem (P.I. Dykker) stemte imod denne beslutning. 

 



 
-- 
 
 
På baggrund af ovennævnte er min bemærkning til turneringskoordinatoren, at 
turneringsledelsen har besluttet at afvise P.I. Dykkers protest, og derved give 
turneringskoordinationen medhold i , at slutspil 2003 skal afholdes i Fredericia med VM-
arrangørerne som stævnearrangør. 
 
 
-- 
 
 
Der har af flere af turneringsledelsens medlemmer været nævnt, at de fandt det ønskværdigt med 
nogen klare regler vedr. placering af slutspil for at undgå en lignende problemstilling fremover. 
Rødovre har haft nævnt at de vil fremsætte et regelforslag herom ved det kommende årsmøde. 
 
Jeg vil desuden nævne, at udover placeringen af slutspil 2003 i Fredericia, bemærkede 2 af 
medlemmerne af turneringskoordinationen også, at slutspil 2004 bør afholdes på Fyn. Dette 
spørgsmål er dog ikke behandlet af turneringsledelsen, idet det ikke var nævnt i den netop 
behandlede protest. Det er dog mit indtryk, at emnet vil blive debateret og muligvis ændret ved det 
kommende årsmøde evt. i forb. m. et evt. regelændringsforslag.  
  
 
Nikolaj Jespersen 
Tudserne 
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