Brøndby den 1. maj 2018

Disciplinærudvalgets kendelse
i sagen mod [A]
Baggrund:
Tirsdag d. 13.03.2018 blev der afholdt 1. divisionskamp mellem [klub B] og [klub A].
I den ene herredouble deltog [A], der grundet sin opførsel blev tildelt et gult kort efter
kampen af dommeren [B]. [B] er kredsdommer i Midtjylland.
Efterfølgende har [B] rettet skriftlig henvendelse til Badminton Danmark/att. Kim Hansen
ved mail af 14.03.2018. med ønsket om, at hans indberetning behandles af Badminton
Danmark/Disciplinærudvalget, jfr. bilag 1.
Sagen blev videresendt af Kim Hansen til Disciplinærudvalget d. 14.03.2018.
På baggrund af henvendelsen har Udvalget optaget sagen til øjeblikkelig behandling, jfr.
Love for Badminton Danmark § 11, stk. 1.
Dommer [C] havde en samtale med [A] umiddelbart efter kampen, jfr. mail af d.
15.03.2018., der medtages som bilag 2.
Mail fra [D], der er formand for [klub B], medtages som bilag 3. Mailen er dateret d.
17.03.2018.
Som bilag 4 medtages mail fra [E] fra [klub A].
Som bilag 5 medtages udtalelse fra [A] dateret d. 04.04.2018.
Disciplinærudvalgets overvejelser:
Disciplinærudvalget har gennemgået og drøftet samtlige udtalelser, jfr. bilagene 1 – 6,
og konklusionen er enstemmigt den, at kredsdommer [B’s] indberetning,
jfr. bilag 1, i det hele lægges til grund for handlingsforløbet!
Udvalget finder det derfor godtgjort, at indklagede [A] ved at spytte i sin hånd for
derefter at give den til den pågældende dommer har gjort sig skyldig i en handling,

der er egnet til at krænke og ringeagte dommeren/dommerstanden på en helt utilbørlig
og uacceptabel måde.
Samme handling er også med til at skade Badminton Danmarks anseelse i Danmark,
idet vore dommere i denne deres egenskab er uddannet til at varetage spillets
ordentlige og etiske afvikling samt sørge for, at diverse regler og love i den forbindelse
overholdes.
Udvalget finder endvidere, at det, at [A] samtidig fungerer som spillende træner, er en
skærpende omstændighed, idet trænergerningen ses som værende en rollemodel for
børn og unge, samt deres forældre.
Disciplinærudvalget finder herefter, at der er et klart grundlag for at tildele [A] karantæne
fra DH holdturneringen!
Disciplinærudvalgets kendelse:
For under 1. divisionskampen tirsdag d. 13.03.2018. at have krænket og ringeagtet
kredsdommer [B] ved at spytte i sin hånd for efterfølgende at give den pågældende
dommer hånden.
Samme handling er desuden med til at skade Badminton Danmarks anseelse i
Danmark, hvorfor [A] tildeles en karantæne fra starten af DH holdturneringen sæsonen
2018 – 2019 på ialt 5 på hinanden følgende holdturneringskampe.
Hjemmel:
Kendelsen er truffet i medfør af § 11, stk. 1, litra d, jfr. stk. 1, nr. 3, i Love for Badminton
Danmark.
Klagevejledning:
Disciplinærudvalgets kendelse kan indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans
inden fire uger efter, at kendelsen er meddelt vedkommende, jfr. Love for Badminton
Danmark § 12, stk. 2. Klagen indsendes til Badminton Danmarks sekretariat, der sørger
for at videresende klagen til DIF med sagens akter.
I sagens behandling har deltaget Charlotte Dew-Hattens, Olaf Fangel og Niels BangEbbestrup som suppleant for Mogens Ginnerup-Nielsen.

Bilagsfortegnelse:
Bilag 1: Kredsdommer [B’s] henvendelse ved mail til Badminton Danmark dateret
14.03.2018.
Bilag 2: Dommer [C’s] mail til Badminton Danmark dateret 15.03.2018.
Bilag 3: Mail fra [D], der er formand for [klub B], dateret 17.03.2018.
Bilag 4: Mail fra [E] [klub A].
Bilag 5: Udtalelse fra [A] dateret 04.04.2018.

P. U. V.
Niels Bang-Ebbestrup
Stedfortrædende Formand.

