Til

23. maj 2021

Xxxxxx, klub xxxxx
Til orientering: xxxxx (som bedes orientere spilleren), xxxxx samt kampens dommere.
Efter kamp xxxx i Elitedivisionen den xxxx maj 2021 mellem xxxx og xxxx har DCF
Turneringsudvalg af kampens dommere modtaget indberetning om at nævnte spiller har
overtrådt Disciplinærreglementet ved at begå forseelser op til niveau 3.
xxxx har efterfølgende benyttet sig af deres ret til at udtale sig om sagen, idet anfører xxxx har
fremsendt en meget detaljeret version på spillerens vegne.
Det må konstateres, at der er forholdsvis stor divergens i synet på hændelserne. Meddommeren
til xxxxx har bekræftet dele af forløbet, bl a at spillerens opførsel på banen på et tidspunkt efter
tildeling af strafpoint var helt uacceptabel.
DCF Turneringsudvalg finder, at spilleren klart har handlet imod ”Spillets Ånd” på niveau 2 ved
at udvise alvorlig foragt for dommerens afgørelse. Det er ikke acceptabelt under nogle
omstændigheder, at en spiller gentagende gange fastholder en diskussion med dommeren efter
at denne har bedt ham om at stoppe – endda efter snak med anføreren. TU henviser til generel
mulighed for at et hold kan nedlægge en protest under kampen, hvis man er uenig i en
dommers beslutning.
Højlydt brug af ordet ”discrimination” på banen er beskrevet af begge dommere – og
efterfølgende søgt forklaret af anføreren. Der er usikkerhed om nøjagtig ordlyd af
sammenhængen, som ordet er brugt i, men dommerne opfatter det begge som en kritik af deres
arbejde. Det er en farlig og uacceptabel vej at bevæge sig ind på, hvis man under kamp
beskylder andre for at være diskriminerende uden at have vægtig grund. Usikkerheden om den
nøjagtige ordlyd kommer i dette tilfælde spilleren til gode, således at Turneringsudvalget samlet
ikke finder belæg for at kategorisere på niveau 3.
Der afsiges følgende:

KENDELSE
xxxx tildeles 1 spilledags karantæne. Karantænen skal afvikles i holdets førstkommende kamp i
Elitedivisionen.
Såfremt spilleren på ny overtræder DCF’s Disciplinærreglement inden for et år, vil nærværende
kendelse komme i betragtning og være skærpende.
Da kendelsen ikke overstiger 1 dags karantæne, kan den jævnfør gældende regler ikke ankes.
Med venlig hilsen
På turneringsudvalget vegne
Ole Roland (sendt elektronisk som pdf)
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