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_______________________________________________________________________________ 

 

APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING  

 

Sanktionsfastsættelse i forlængelse af indberetning af udvisning 

af Kim L. Hansen (Stenløse Bulls) i henhold til §29, stk. 6 i DSoF 

Turneringsreglement. 

 

Der forelå følgende dommerindberetning: 

Søndag 11/9-2022 spillede Stenløse Bulls mod Hørsholm Hurricanes 

i 2. finalekamp i herrernes 1. divisions Danmarksmesterskab. 

Under denne kamp bliver Kim Hansen udvist i 5. inning efter 

førlgende hændelser finder sted: I 4. inning er George Harris 

(Hørsholm Hurricanes) løber på 2. base. 

Her snakker Valdemar Terkelsen (Hørsholm Hurricanes) kort med 

ham. Efter næste pitch, kalder Nicholai Rindom (catcher - Stenløse 

Bulls) time out og snakker kortvarigt med Kim Hansen, som 

efterfølgende går ud til George H. og siger: “You know, in Denmark 

we don’t steal signs”. Her refererer Kim H. til, at George H. har givet et 

tegn videre til batteren, om hvor Kim H. ville pitche bolden. Herefter 

opstår lidt småsnak frem og tilbage mellem George H. og Kim H. Da 

George Harris efterfølgende skal batte i 5. inning, første gang han 

batter efter den tidligere beskrevet episode, pitcher Kim Hansen 

bolden, således den rammer George H. på hoften. 

Både Sebastian H. Mortensen (pladedommer) og jeg selv, Jonas B. 

Kristensen (1. base dommer) skønner dette til at have været med 

vilje og derfor udvises Kim Hansen fra kampen efterfølgende. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SIDE 2 AF 4 

 

 

Til behandling af sagen vil vi tilføje følgende: 

 

Der bør i behandlingen af sagen tillægges vægt, at tabet af Kim 

Hansen i kampen havde betydning for Stenløse Bulls muligheder 

for at vinde kampen, da han som pitcher er en meget vigtig spiller. 

Ligeledes bør det tillægges vægt, at han ikke tidligere er udvist for 

lignende før eller anden form for usportsligheder. 

Der bør også tilskrives betydning at slutspillet er “ekstra tændt” og 

begge hold ofte kommer med provokerende kommentarer til 

hinanden og ligeledes også brokker sig over for dommerne i særlig 

grad under disse kampe. 

 

Sign. af kampdommerne  

 

I overensstemmelse med Turneringsreglementet § 29, stk. 6, er udvisningen 

indberettet til Amatør- og ordensudvalget.  

 

Henset til sagens hastende karakter, og henset til, at udvisningen har fundet 

sted som et faktum, der lægges til uprøvet til grund, har Amatør- og ordens-

udvalget fundet det som sin opgave at vurdere, hvorvidt der skal idømmes en 

sanktion eller ej. 

 

Amatør- og ordensudvalget har truffet sin afgørelse alene på grundlag 

udvisningen, og har ikke fundet det nødvendigt at indkalde til mundtlig 

høring eller anmode om evt. yderligere skriftlige indlæg. Sagen har alene 

været behandlet på det skriftlige grundlag. 

 

Der har ikke været indlæg eller andet fra den pågældende spiller. 

 

I sagens behandling har følgende udvalgsmedlemmer deltaget: Mette Brinch, 

Helene Valbjørn, Pernille Brinch og Nicholas Symes.  

 

 

RETSREGLER 

Turneringsreglementet: § 29, stk. 6  

Hvis en dommer udviser eller advarer en spiller eller official skal han inden 36 

timer fremsende en indberetning til Amatør- & Ordensudvalg (A&O). 

Indberetningen skal være underskrevet af kampens hoveddommer. A&O afgør 

alene alle indberetninger med henblik på en eventuel karantæne. 



 

 

 

SIDE 3 AF 4 

 

Turneringsreglementet: § 43 Udvisning og karantæne 

Stk. 1 En spiller eller official, der er blev udvist, får automatisk en kamps 

karantæne og må ikke i denne kamp fungere som spiller, holdofficial eller 

dommer. A&O afgør om karantæne eventuelt skal have længere varighed. 

Stk. 2 En spiller eller official, der modtager sin 2. advarsel i løbet af en sæson, får 

automatisk en kamps karantæne og må i denne kamp ikke fungere som spiller, 

official eller dommer. Modtager en spiller eller official mere end 2 advarsler i 

løbet af en sæson, afgør A&O karantænen eventuelt skal have længere varighed. 

Stk. 3 Karantæner skal altid afvikles i de(n) efterfølgende kamp(e), for det 

samme hold, hvorpå forseelsen skete. I den periode en spiller har karantæne, må 

dette ikke fungere som spiller, holdofficial eller dommer i nogen kampe for noget 

hold. Dette gælder dog ikke kampe på repræsentative hold. Hvis en spillers 

karantæne helt eller delvist ikke er overstået i den sæson, hvor 

karantænen er tildelt, overføres resten af karantænen til den efterfælgende 

sæson. 

 

 

Kendelse og Amatør- og Ordensudvalgets sagsbehandling 

 

Da det er reglementsfastsat, jf. § 43, stk. 1, at udvisning skal afføde én kamps 

karantæne, idømmes Kim L. Hansen (Stenløse Bulls) en kamps karantæne.  

Amatør- og ordensudvalget har ikke fundet anledning til at idømme ud over 

en dag, da der ikke ses gentagelsestilfælde, lige som det i kampen begåede 

ikke giver anledning til at skærpe sanktionen.  

 

Amatør- og ordensudvalget lægger således vægt på, at forholdet er begået ’i 

kampens hede’, den sportsretlige volenti-doktrinen (volenti non fit injuria), og 

det er almindeligt acceptabelt i sportens verden, at adfærd kan påvirkes af 

de sportslige begivenheder, og at de deltagende sportsudøvere accepterer 

denne videre skønsmargin ved deres deltagelse i konkurrence. Imidlertid 

finder Amatør- og Ordensudvalget, at Kim L. Hansen overtrådte spillets regler 

og ånd ved at pitche bolden, således den rammer George Harris på hoften, og 

kampens dommer fandt anledning til at udvise Kim L. Hansen for den 

forseelse, da det af kampens dommer fandtes at være udover den 

maksimale skønsmargin af adfærd, der kan tillades i en kamp. Derfor blev Kim 

L. Hansen sanktioneret med en udvisning i kampen og som en konsekvens af 

denne udvisning, som en del af regelsættet, omfatter denne udvisning også 

en kamps karantæne. Overtrædelse der førte til udvisningen anses imidlertid 

for mild, og således at der ikke findes grundlag for at idømme en længere 

karantæne end den regelfastsatte på én kamp. 



 

 

 

SIDE 4 AF 4 

 

Thi kendes for ret: 

 

Kim L. Hansen (Stenløse Bulls) idømmes en kamps karantæne, der skal 

afsones ved først kommende kamp. 

 

Der tillægges ingen af parter omkostninger ifm. denne afgørelse.  

 

 

Brøndby den 13. september 2022 

 

 

Mette Brinch  Helene Valbjørn  Pernille Brinch   

Nicholas Symes 

 

 

 

Appelvejledning: Amatør- og Ordensudvalgets kendelse kan af sagens 

parter appelleres til DIF-Idrættens Højeste Appelinstans. Appelfristen er 4 

uger fra afgørelsens dato, hvilket skal tilkendegives den/de pågældende 

samtidig med kendelsens forkyndelse. Indsigelser mod Amatør- og Ordens-

udvalgets afgørelser skal indgives til DIF, Sekretariatet, Idrættens Hus, 2605 

Brøndby. Kopi skal sendes til Amatør- og Ordensudvalget. Iværksat appel har 

ikke opsættende virkning for den afsagte kendelse. 

forkyndelse. Indsigelser mod IKC Appeludvalgtes afgørelser skal indgives til 

DIF, Sekretariatet, Idrættens Hus, 2605 Brøndby. Kopi skal sendes til IKC 

Appeludvalget. Iværksat appel har ikke opsættende virkning for den afsagte 

kendelse. 

 


