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12. juni 2013 

 

Afgørelse fra Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds Appeludvalg 

Appeludvalgets sag 2013-1 

 

 

I sag vedrørende klage fra Triangle Razorbacks vedrørende baneforhold har DAFF’s Appeludvalg i 

dag truffet følgende afgørelse: 

 

Afgørelsen fra DAFF’s Disciplinærudvalg 

 

Disciplinærudvalget traf den 19. april 2013 følgende afgørelse: 

 
”Disciplinærudvalget har modtaget og behandlet incidentrapport vedr. NL kampen nr. 101 662 
imellem Triangle Razorbacks og Aarhus Tigers fredag den 12. april 2013. 
 
Af incidentrapporten fremgår det: 
”Ved afvikling af kampen, som blev spillet som aftenkamp, på Vejle stadion kunne 
der ved afslutningen af 1. halvleg konstateres, at den tilknyttede stadion belysning 
ikke var tilstrækkelig. Den kamp ansvarlige fra hjemmeholdet blev forespurgt om 
muligheden for mere lys på stadion, men dette blev erklæret ikke mulig. Det blev 
besluttet at kampen ikke på forsvarlig vis, kunne gennemføres med den 
Forhåndenværende belysning. På tidspunktet for standsning af kampen var stillingen 
28-7 og hele 1. halvleg var afviklet.” 
 
I henhold til DAFFs turneringsregulativ § 6, stk. 1, kan sanktioner gøres gældende 
overforeninger under DAFF, der deltager i officielle kampe, herunder 
- Jf. nr. 4: kampe, som ikke afsluttes korrekt (force majeure undtaget) 
- Jf. nr. 6: kampe, hvor der konstateres mangelfuld forberedelse af bane og 
sikkerhedsarrangementer, som beskrevet i Turneringskataloget. 
I henhold til DAFFs turneringsregulativ § 18, stk. 8 kan en kamp afsluttes korrekt på følgende 
3 måder: 
- Tiden løber ud, og det ene hold er foran på point 
- Efter over time, hvor det ene hold er foran på point 
- På Mercy Rule, hvor det ene hold kommer foran med 50 point eller mere 
Kampe, der ikke afsluttes på én af ovenstående tre måder, anses for en ”ukorrekt” afsluttet 
kamp. 
Disciplinærudvalget ved medlem Brian John Sarby, medlem Poul Pedersen og formand Heinz 
Hvid har på baggrund af ovennævnte og efter en gennemgang af de til sagen fremsendte 
dokumenter fra henholdsvis Triangle Razorbacks, Aarhus Tigers og Vejle Kommune bestemt: 
At Triangle Razorbacks IKKE sanktioneres jf. § 6, stk. 1 nr. 4, idet Force Majeure undtagelsen 
(en hændelse man ingen indflydelse har på, og som ikke kan forudsiges) benyttes i denne 
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sags afgørelse, idet klubben IKKE gøres ansvarlig for, at lysanlægget på Vejle Kommunes 
stadion kørte på ”vinterblus” under afviklingen af aftenkampen den 12. april 2013. 
Disciplinærudvalget bestemmer dog, at Triangle Razorbacks, som hjemmebaneansvarlig 
forening, sanktioneres med bøde kr. 2.000,- jf. DAFFs turneringsregulativ § 6, stk. 1 nr. 6 
for en mangelfuld forberedelse af banen (hvorunder tilknyttet lysanlæg i forbindelse med 
aftenkamp må henhøre) som medførte at kampen ikke blev afsluttet korrekt. 
Foreningen kunne, forinden en afvikling af aftenkamp den 12. april 2013, ved henvendelse til 
kommunen, have sikret sig, at stadion belysningen var af en tilstrækkelig standard, så hele 
kampen kunne afvikles og afsluttes korrekt, og derfor konkluderer Disciplinærudvalget at 
forberedelsen af banen var mangelfuld. 
Disciplinærudvalget bestemmer samtidig overfor DAFF, at hele NL kampen imellem Triangle 
Razorbacks og Aarhus Tigers skal spilles om. 
Omkampen bestemmes afviklet med Triangle Razorbacks som hjemmebaneansvarlig, og det 
skal indskærpes overfor Triangle Razorbacks, at 
- kampen afvikles som en eftermiddagskamp uden brug af lysanlæg, og 
- klubben skal godtgøre de øvrige parters (herunder DAFFs) dokumenterede udgifter jf. 
DAFFs turneringsregulativ § 6, stk. 1 nr. 4, idet en mangelfuld forberedelse af banen 
medførte at kampen fredag den 12. april 2013 ikke blev afsluttet korrekt. 
Denne afgørelse kan ankes til Appeludvalget på appel@daff.dk inden for 4 uger.” 
 

 

Klagen 

Den 6. maj 2013 indgav Erik Nejsum på vegne af Triangle Razorbacks følgende klage: 

 
”Razorbacks vil allerførst beklage den uheldige situation der opstod i kampen mellem Tigers og 
Razorbacks på baggrund af, at banelyset på stadion under aftenkampen viste sig at være 
utilstrækkelig.  Baneforholdene var i vores bedømmelse generelt gode, men da det naturlige lys 
svandt ind, blev det klart for os, såvel som for dommerne, at lysforholdene blev problematiske. 
Dommerne valgte af samme årsag at afbryde kampen i halvlegen. 
Der er indgivet incidentrapport med kommentarer fra dommere, Tigers og Razorbacks. 
Incidentrapporten er sidenhen behandlet af forbundets disciplinærudvalg, som har truffet en 
afgørelse. 
Razorbacks ønsker at appellere disciplinærudvalgets afgørelse i DS2013-001 idet vi mener at bøden 
på 2000,-, dækning af dommer udgifter og kravet om at hele kampen spilles om ikke er rimelig.  
Da DAFF´s regler ikke er tilstrækkeligt dækkende, har vi kigget i de Internationale regler, som vi 
iflg. nedenstående er underlagt. 
I behandling af sagen vil vi gerne henvise til DAFF´s vedtægter §3 stk. 4 hvor der står følgende : 
”Forbundet er medlem af European Federation of American Football (EFAF) og er derved 

underlagt EFAFs regler” 

 

Banelyset 
 
Det er korrekt, at Razorbacks kunne have testet banelyset forud for kampen, men fordi ansvaret for, 
og kontrollen med lyset ligger hos Vejle kommune, har kommunen også vedkendt sig ansvaret for 
at den utilstrækkelige funktion ligger hos dem (se brev fra Vejle Kommune). Razorbacks låner 
anlægget af kommunen og har således kun mulighed for at benytte dette på de tidspunkter, det er 
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stillet til klubbens rådighed. Vi har aldrig før oplevet problemer med, at anlægget ikke har virket 
tilfredsstillende (der er afviklet ca. 20 aftenkampe i Razorbacks regi, og ca. 50 aftenkampe via VB´s 
damefodboldhold igennem de seneste 7 år – hvor banelyset har virket upåklageligt).  
Razorbacks ønsker at gøre opmærksom på, at banelyset var tændt ved kampstart (jf. EFAF’s regler). 
Når dommerne uden indsigelser starter kampen, må det betyde at de, i det mindste implicit, har 
accepteret baneforholdene og vurderet disse acceptable ved kampstart. At modstander, igen uden 
indsigelser, accepterer kampstart, må også tolkes som samtykke for baneforholdene. I forbindelse 
med vores afvikling af Internationale (EFAF) kampe i 2012 sæsonen, skulle det kunstige lys være 
tændt minimum 1 time før kampstart så dommerne kunne sikre sig at lyset var tilstrækkeligt. Da der 
ikke står noget om banelys i DAFF´s turneringsregulativ eller de gældende regler for 2013, finder vi 
EFAF’s overordnede regler må være gældende, idet det netop er beskrevet her i detaljer. Flere at de 
dommere, der var til stede til kampen d. 12. april har international erfaring, og har kendskab til at 
banelyset skal være tændt 1 time før kampstart (Lyset blev tændt kl. 18,00 den pågældende dag, 
hvor kampen først startede kl. 19.30).  
Da forholdene omkring lyset ikke er nævnt under baneforhold i det danske regelsæt, mener vi at vi 
med rette kan forvente at de internationale regler (EFAF) må være gælde i de tilfælde hvor DAFF´s 
regler ikke er tilstrækkelige. Ifølge disse regler skal dommerne komme med eventuelle indsigelser 
omkring baneforholdene senest 15 min. før kampstart.  
Hvis kampen skal spilles om eller genoptages finder vi det ikke rimeligt at Razorbacks skal dække 
dommernes omkostninger, da vi mener at have fulgt de internationale regler. I EFAF reglerne er der 
taget højde for situationer hvor baneforholdene ikke kan godkendes inden kampstart (se §14 i 
vedhæftede EFAF regulativ). 
”In the event that the game does not take place it shall be rescheduled in accordance with the 

tournament schedule or the result shall be decided by the flip of a coin.” 

Ovenstående er kun gældende i de tilfælde hvor baneforholdene ikke godkendes inden kampstart, 
men dette er ikke tilfældet i vores sag. Det belyser dog hvilke sanktioneringsmuligheder, der er i det 
internationale forbund hvis kampen ikke kunne startes. Vi henviser til yderligere referencer i det 
internationale regulativ i punktet omkring afvikling af kampen. 
 

Afvikling af kampen 
 
Razorbacks ønsker at tage det ansvar, der med rette kan lægges på klubben i forhold til, at vi er 
arrangører og er også indstillet på at dække de yderligere omkostning Tigers måtte have ved en 
eventuel genoptagelse af kampen. Men Razorbacks mener ikke det er rimeligt, at vi straffes med 
bøde for forhold, som er ude af Razorbacks hænder og som kommunen har ansvaret for. Dommerne 
godkendte forholdene ved kampstart med viden om, at det kunstige lys var tændt i det fulde 
tilrådighedstående omfang. Det er dog fair at sige, at heller ikke dommerne kunne forudsige, 
hvordan forholdende reelt ville blive, når mørket faldt på.  Da ansvarspådragelse og bødepålæggelse 
for forhold, der ligger uden for klubbens handlerum er principielt, er det væsentligt at få 
problemstillingen prøvet på højere niveau, så fremtidig ret kan fastlægges.  
Razorbacks mener at kampen skal genoptages, hvor den blev afbrudt, da halvdelen af kampen er 
spillet i fair og sportslig sammenhæng. Begge hold har haft ulemper ved afbrydelsen. Vi ønsker at 
få kampen færdigspillet i en fair sammenhæng. Da DAFF´s turneringsregulativ ikke er dækkende i 
denne sag, har vi kigget i det Internationale forbund (EFAF) turneringsregulativ, hvor de i §14 har 
taget stilling til kampe, der afbrydes inden den regulære spilletid er færdig : 
”The head game official can abandon a game before the expiration of the statutory playing time or 

during overtime because of reasons of Force Majeure. His decision is final and the game will end 

with the existing score of points. “ 
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Da DAFF´s disciplinærudvalg netop tilskriver force majeure, som værende årsag til 
kampafbrydelsen, mener vi med rette at man bør skele til de Internationale regler.  
 

Øvrigt 
 
Vi stiller os undrende over for, at man fra Disciplinærudvalgets side finder det nødvendigt at drage i 
tvivl om Razorbacks kan spille kampen i kunstlys og derfor pålægger, at kampen ikke må 
færdiggøres i kunstlys. Det er en unødig sanktionering, som i vores opfattelse må forstås som en 
løftet pegefinger, som vi ikke finder rimelig. Skal indholdet i denne beslutning dermed danne 
præcedens, vil det umuliggøre afvikling af sene kampe i det tidlige forår og det sene efterår, hvilket 
ingen kan være tilfredse med. Der er ikke nogen saglig grund til at hævde, at vi ikke skulle kunne 
afvikle kampe i kunstlys fremover. Vi vil naturligvis i fremtiden være yderst påpasselige med de 
forhold vi har indflydelse på og vi er også sikre på, at Vejle kommune er meget kede af den 
opståede situation og også vil være ekstra opmærksomme på forholdene fremover.” 
 

Som bilag til klagen er vedhæftet et brev fra Vejle Kommunes idræts- og fritidschef, Kurt Smidt, 

med følgende ordlyd: 

”Kampen mellem Triangle Razorback og Aarhus Tigers blev afbrudt efter de første 2 quarters, på 
grund af manglende lys på stadion. 

Det er Vejle Kommunes ansvar, at lysanlægget virker og vi beklager meget de gener dette 
medfører. Vi har straks igangsat tiltag, som skal minimere risikoen for at sådanne fejl opstår i 
fremtiden. 

Jeg håber Forbundet kan bruge disse oplysninger og er der spørgsmål eller kommentarer, er 
Forbundet altid velkommen til at kontakte mig. 
 
Vi ser frem til et fortsat godt og konstruktiv samarbejde, til gavn og glæde for Dansk Amerikansk 
Fodbold og Vejle Kommune.” 
 

Den 25. maj 2013 fremkom DAFF’s bestyrelse (ifølge det oplyste undtagen formanden Peter Friis 

på grund af inhabilitet) med følgende kommentar til klagen: 

 

”Bestyrelsen har noteret sig Disciplinærudvalgets afgørelse ifm. afbrydelsen af NL kampen 
mellem Triangle Razorbacks og Aarhus Tigers fredag d. 12. april 2013 (DS2013-001). 
Bestyrelsen ønsker at knyttet følgende kommentar ifm. Appeludvalgets behandling af sagen: 
Det er Bestyrelsens opfattelse, at det ved afviklingen af Forbundets turneringer/mesterskaber 
er det hjemmehørende hold, eller det for den respektive kamp aftalte hjemmehørende hold, 
der bærer ansvaret for forberedelsen og kvalitetssikringen af de faciliteter, som måtte 
anvendes til afviklingen af den pågældende kamp/stævne. Herunder hørende en kontrol af 
eks. banens beskaffenhed og opkridtning, omklædningsfaciliteter, og hvis relevant eller 
nødvendigt for kampens gennemførelse, banebelysning. 
Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse, af Disciplinærudvalgets afgørelse i den pågældende 
sag er modsatrettet. Under § 6, stk. 1.4. finder Disciplinærudvalget, at Triangle Razorbacks 
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ikke er ansvarlig for banebelysning, og at de derfor ikke skal sanktioneres ift. denne paragraf, 
da der er tale om et forhold, som klubben ikke kunne kontrollere (force majeure). Under § 6, 
stk. 1.6. sanktionerer Disciplinærudvalget Triangle Razorbacks med en bøde, da de som 
kamparrangør har ansvaret for banebelysningen. 
Jf. § 6, stk. 8 i Turneringsregulativet er kampen ikke afsluttet korrekt, og skal som ”ukorrekt 
afsluttet kamp” behandles ift. §6, stk. 1.4. Såfremt Appeludvalget vurderer, at kampens 
resultat ikke kan fastsættes ud fra § 6, stk. 1.4., og kampen skal færdigspilles eller spilles om, 
finder bestyrelsen, at det sportsligt bedste er at spille hele kampen om. Amerikansk fodbold er 
et taktisk spil, hvor holdene ofte fortager dispositioner i 1. del af kampen for at kunne opnå 
fordel af dette senere. Denne taktiske dimission, der er en vigtig del af spillet, forsvinder, 
såfremt den sidste halvdel af kampen skal færdigspilles. 
Bestyrelsen ønsker en stringent afgørelse, hvor Appeludvalget behandler både spørgsmålet om 
ansvar såvel som sanktionering. Dette for at sikre en klar afgørelse i denne og fremtidige 
sager.” 

 

Den 28. maj fremkom Mette Olesen på vegn af Aarhus Tigers med disse kommentarer til klagen: 

 

”Aarhus Tigers’ kommentarer til Appelsag vedr. Disciplinærsag DS2013-001 omhandlende den 
afbrudte kamp i Vejle d. 12.4.2013 mellem Triangle Razorbacks og Aarhus Tigers. 
 
Aarhus Tigers beklager den opståede situation, og ønsker at kampen skal spilles om i sin helhed. Vi 
finder en evt. afvikling af den resterende halvleg af ringe sportslig værdi, grundet amerikansk 
fodbolds fysiske natur og vil for øvrigt kræve ca. den samme tid til forberedelse, transport, 
opvarmning og afvikling som en hel ny kamp. 
 
Vi tager klart afstand fra påstanden om, at vi ved at påbegynde kampen, skulle have accepteret 
baneforholdene, herunder belysning. Aarhus Tigers har ingen chance for at vurdere, om det lys der 
angiveligt (vi har ikke haft mulighed for at validere dette) skulle være tændt ved kampstart ville 
være tilstrækkeligt til at gennemføre kampen under. Det er ikke ualmindeligt, at lys på stadions 
langsomt startes op, for til sidst at have fuld effekt. 
 
Vi finder, at Aarhus Tigers er 100% uden medansvar for den afbrudte kamp, og vi finder det 
rimeligt at vi holdes økonomisk skadesfri for de ekstraomkostninger der måtte opstå i forbindelse 
med afvikling af en ny kamp. 
 
Vi er tidligere blevet oplyst om, at Triangle Razorbacks i ugerne op til kampen skulle have 
kontaktet Vejle Kommune for at tilsikre at lyset fungerede (angiveligt fordi der tidligere havde 
været problemer med defekte pærer). Angiveligt skulle Vejle Kommune aldrig have responderet på 
disse henvendelser. Vi finder det ret ærgerligt, at man fra Triangle Razorbacks side mener at intet 
nyt er godt nyt. Vi mener ikke at man har udvist rettidig omhu ved ikke at 1) Få et svar tilbage fra 
Vejle Kommune eller 2) afprøve lysanlægget i dagene op til kampen. 
 
Vi finder angivelsen af Force Majeure som årsag til afbrydelsen af kampen som direkte forkert. Der 
sker ingen forandring – hverken bedre eller ringere – af lysanlæggets funktion eller ydelse i løbet af 
kampen. Lyset var utilstrækkeligt til formålet og det må efter vores opfattelse være indlysende at 
det er hjemmeholdets ansvar at sikre tilstrækkelighed i baneforholdene.” 
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Samme dag skrev Martin Mikkelsen denne kommentar på vegne af kampens referee (Frank 
Rasmussen) og DAFF’s Dommerudvalg: 
 
 
”Nedenstående er dommernes og Dommerudvalgets (DU) kommentarer til appeludvalget 
vedrørende sag DS2013-001 
 
DU mener ikke at det kan pålægges dommerne at forholde sig til om lysets kvalitet er tilstrækkelig 
gennem hele afviklingen af kampen. Det er udelukkende dommernes ansvar at forholde os til, om 
kampen kan afvikles under sikre forhold, ved det forhåndenværende belysning. Når det ikke 
længere er muligt, så er vi nødt til at indstille opgøret, og lade andre instanser tage over. Dommerne 
er ikke bange for at tage ansvar for hændelser, eller kendelser der sker under kampen. Men vi kan 
ikke, og vil aldrig kunne, tage ansvar for hvad der kunne ske i en ukendt fremtid. Om den er 1 time 
længere fremme eller bare 5 minutter. Vi er nødsaget til at forholde os til de faktiske forhold. Vi 
underlader jo heller ikke at starte en kamp hvis det regner fordi det senere kan blive til torden. 
 
Til trods for at to af kampens dommere har stor international erfaring kan det ikke forventes at de 
kender til reglerne omkring lysforholdende til en kamp, da denne opgave ved internationale kamp 
varetages af en game observer, som ikke er en del af dommerholdet. 
 
Ved indgang til halvlegs pausen var det klart (for alle) at der ikke længere var tilstrækkeligt lys til at 
færdiggøre opgøret. Skyldsspørgsmål desangående er vi ganske indifferente overfor - vi forholder 
os kun til at kampen ikke kunne færdigspilles under de faktiske forhold.” 
 
 
Den 29. maj kom Triangle Razorbacks med denne kommentar: 

 

”Vi finder det problematisk at DAFF tager parti i ovenstående sag, og mener ikke at DAFF´s 
kommentar bør tillægges nogen værdi i den igangværende sag. Vi finder det ikke rimeligt, at parter 
der ikke er direkte involverede kan præge Appeludvalget i deres beslutninger. 
I DAFF´s vedtægter står der under §12 stk. 15 følgende : 
”Bestyrelsen kan forlange enhver afgørelse truffet af udvalg, komitéer, projektgrupper eller 

projektansvarlige og de under DAFF hørende organisationer forelagt til gennem- gang og eventuel 

prøvelse. Dette gælder dog ikke Disciplinærudvalgets og Appel- udvalgets afgørelser.” 

DAFF´s kommentar er fremkommet efter bestyrelsesmødet d. 21. Maj hvor det ikke fremgår at 
Peter Friis ikke deltog, hvorfor vi må gå ud fra at han som formand for DAFF deltog i mødet. Vi 
mener dog, at Peter Friis som også er formand for Tigers i vores vurdering må være inhabil, 
eftersom Århus Tigers er involverede i sagen. Derfor mener vi at §14 stk. d også er i effekt, da der 
af de involverede parter kan stilles spørgsmålstegn ved DAFF´s interesse i sagen : 
”Der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.” 

Sidst men ikke mindst mener vi, at det er relevant med en uddybende begrundelse for de 
løsningsforslag DAFF’s bestyrelse beskriver i deres kommentarer, hvis de tages med i 
sagsbehandlingen. Der er givet skriftligt tilsagn fra Vejle Kommune hvor de påtager sig det fulde 
ansvar for lysfadæsen, og dokumenterer at Razorbacks ikke selv kan regulere på indstillingerne. 
Der henvises til §6 stk. 4 og §6 stk. 8 hvor det antydes at Razorbacks ønskes taberdømt frem for 
Force Majeure? 
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Vi mener, at vi jævnfør vores tidligere indsendte skrivelse har belyst, at reglerne allerede er 
beskrevet i EFAF reglerne, som DAFF jo er underlagt i de tilfælde hvor egne regler ikke er 
dækkende. 
På baggrund af DAFF´s kommentarer finder vi det vigtigt, at Appeludvalget sender ALLE 
dokumenter i høring inden afgørelse, som benyttes til behandling af sags.nr. 2013-1, da der er 
overvejende sandsynlighed for at sagen appelleres til DIF hvis vi finder afgørelsen uretfærdig. Sidst 
men ikke mindst vil vi bede Appeludvalget om at benytte det turneringsregulativ, der var gældende 
da episoden fandt sted og ikke det regulativ, der ligger tilgængeligt på DAFF´s hjemmeside da det 
er tilrettet d. 17. Maj 2013. 
Vi ønsker ligeledes indsigt, i hvor mange gange DAFF har kommenteret på en appelsag, som de 
ikke direkte har været involveret i!” 

 

Den 31. maj 2013 skrev Triangle Razorbacks denne yderligere kommentar: 

 

”Razorbacks svar på Århus Tigers og dommerudvalgets kommentarer til Disciplinærsag DS2013-001. 
Razorbacks er overvejende enig i Tigers udlægning af forholdene omkring kampen, herunder at Tigers er 
uforskyldt i situationen og at de ikke skal belastes økonomisk ved en eventuelt ny kamp. Men vi stiller os 
uforstående overfor Tigers opfattelse af, at Razorbacks har haft dialog med kommunen omkring lyset i ugen 
op til kampen. Razorbacks er ikke vidende om et sådant forløb og vil meget gerne have dokumenteret, 
hvad der ligger til grund for denne forståelse. Vi kan ikke genkende den situation Tigers beskriver og har 
uden dokumentation vanskeligt ved at forholde os til disse tanker. 
Det springende punkt i denne sag er efter vores opfattelse, hvorvidt DAFF kan straffe et hold for forhold, 
der ligger udenfor holdets kontrol. Amerikansk fodbold i Danmark består af amatørklubber, der i langt de 
fleste tilfælde får stillet stadion og anlæg til rådighed af kommuner. Og som vi har dokumenteret, så har 
Razorbacks hverken ansvar og/eller kontrol over de anlæg vi får stillet til rådighed. Ydermere råder vi kun 
over stadion i de tidsrum vi får tildelt. At vi bliver holdt ansvarlige for disse forhold og oven i købet bliver 
pålagt bøde for dem, finder vi foruroligende. 
Hvis appeludvalget mener at Razorbacks rent faktisk skal stå til ansvar for anlæg, der dokumenteret er 
udenfor vores kontrol, så mener vi at muligheden for at vi bliver taberdømt under alle omstændigheder 
skal bortfalde, da kampen rent faktisk blev startet uden indsigelser fra hverken Tigers eller dommere. 
Dette argument ligger til grund for tidligere kommentarer fra vores side omkring dommernes og Tigers 
accept af baneforhold. 
Hvis appeludvalget mener, at hold ikke kan straffes for forhold udenfor deres kontrol, så må der gælde 
ligelige forhold for Razorbacks og Tigers både sportslig og organisatorisk. I så tilfælde må det mest rimelige 
rent sportsligt være, at kampen spilles færdig fra det tidspunkt, hvor den blev stoppet, da ingen af parterne 
så bliver hverken belønnet eller straffet. Resultatet ved halvleg er fremkommet under fuldstændige 
acceptable forhold 
Vi finder, at Tigers ikke skal have yderligere omkostninger ved en genoptagelse af kampen. Dette ud fra en 
moralsk betragtning, da de endnu mindre end vi, har haft mulighed for at påvirke de ansvarshavende. 
Razorbacks er da også mere end villig til at sammen med Tigers at finde en løsning, der holder Tigers 
økonomisk skadefri og som er rimelig for begge hold. 
I forbindelse med sagen vil det være relevant, at høre om DAFF, som den eneste professionelle, selv har 
gennemført kontrol af lys i forbindelse med afholdelse af Mermaid Bowls, som blev afholdt i Farum og 
Vejle som aftenkampe? Og hvis det er tilfældet, så havde det været ønskeligt at dette havde været skrevet ind 
i turneringsregulativet, da det efterhånden ikke er helt ualmindeligt, at der rent faktisk bliver afholdt 
aftenkampe.” 
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Regler 

 

De på tidspunktet for kampens afvikling gældende bestemmelser i DAFF’s Turneringsregulativ: 

 

”§ 6 Sanktioner over for foreninger 
Stk. 1 Følgende sanktioner er gældende over for foreninger (hold/dommerhold mv.) under 
DAFF, der deltager i officielle kampe, [dvs. Danmarksturneringen med slutspil, op- og 
nedrykning/medaljerunde], andre kampe eller turneringer i DAFF-regi eller kampe 
arrangeret på vegne af DAFF: 

… 
 
4. Ukorrekt afsluttet kamp eller udeblivelse fra kamp, 
dvs. aflysning af kamp mindre end 24 timer 
før fastsat tid (force majeure undtaget):   Advarsel eller bøde op til 10.000 kr. 

tabt kamp 0-50 for tackle – 0-35 for flag, 
medmindre højere score i kampen 
samt godtgørelse af de øvrige parters 
(herunder DAFFs) dokumenterede udgifter. 

… 
 
6. Mangelfuld forberedelse af bane 
og sikkerhedsarrangementer 
som beskrevet i Turneringskataloget:   Advarsel eller bøde op til 2.000 kr.” 

 

 

Appeludvalgets afgørelse 

 

Appeludvalget finder, at Triangle Razorbacks ikke kan gøres ansvarlig for de mangelfulde 

lysforhold i forbindelse med kampen mod Aarhus Tigers. Det skyldes, at lysanlægget stilles til 

rådighed og drives af Vejle Kommune, som har påtaget sig ansvaret for, at lysanlægget ikke 

fungerede optimalt. Udgangspunktet er, at en klub altid skal sikre sig, at baneforhold m.v. er i en 

stand, som gør, at kampen kan afvikles, men forhold, som en klub ikke har nogen reel mulighed for 

at kontrollere, bør den ikke have ansvar for. Appeludvalget finder i denne sag ikke, at Triangle 

Razorbacks havde nogen pligt til at sikre, at lysanlægget ville kunne give tilstrækkeligt lys under 

hele kampen ud over det, klubben allerede havde gjort, idet klubben med rette måtte gå ud, at dette 

var et forhold, som de ansvarlige for lysanlægget i kommunen sørgede for. Appeludvalget finder, at 

der således hverken forelægger uagtsomhed eller forsæt fra klubbens side, hvilket fører til 

ansvarsfrihed. Disciplinærudvalget har kategoriseret det som force majeure, hvilket Appeludvalget 

for så vidt også kan tiltræde.  
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Når klubben ikke kan anses at have et juridisk ansvar for de forhold, sagen handler om, kan der ikke 

iværksættes nogen sanktion over for klubben. Der er ikke i Turneringsregulativet grundlag for at 

statuere objektivt ansvar.   

 

På den baggrund tiltræder Appeludvalget klagen fra Triangle Razorbacks vedrørende bøden på 

2.000 kr. og godtgørelse af øvrige parters dokumenterede udgifter. Appeludvalget har i denne 

forbindelse noteret følgende udsagn i brev af 31. maj 2013 fra Triangle Razorbacks: ”Razorbacks er 

da også mere end villig til at sammen med Tigers at finde en løsning, der holder Tigers økonomisk 

skadefri og som er rimelig for begge hold.” DAFF afholder udgifterne til dommercrewet. 

 

Appeludvalget er imidlertid enig med Disciplinærudvalget i, at hele kampen bør spilles om, hvilket 

efter Appeludvalget er sportsligt mest korrekt, sådan som DAFF’s bestyrelse og Aarhus Tigers også 

har anført. Appeludvalget tiltræder i den forbindelse klagen fra Triangle Razorbacks med hensyn til, 

at der ikke findes tilstrækkeligt grundlag for at opstille vilkår om, at den nye kamp skal afvikles 

som en eftermiddagskamp uden brug af lysanlæg.  

 

Med denne afgørelse og begrundelsen for den finder Appeludvalget ikke anledning til at vurdere 

spørgsmål om evt. anvendelse af EFAF-regler eller spørgsmål om, hvad dommercrewet vidste eller 

burde have vidst eller undersøgt vedrørende lysforholdene. 

 

På denne baggrund stadfæstes Disciplinærudvalgets afgørelse af 19. april 2013 om, at NL-kampen 

mellem Triangle Razorbacks og Aarhus Tigers skal spilles om, men afgørelsen omgøres på den 

måde, at bøden på 2.000 kr. bortfalder, at Triangle Razorbacks ikke skal godtgøre øvrige parters 

dokumenterede udgifter, og at der ikke gælder et vilkår om, at den nye kamp skal afvikles som en 

eftermiddagskamp uden brug af lysanlæg. 

 

 

 

Afgørelsen kan inden 4 uger indbringes for DIF’s Appeludvalg. 

 

Timothy Jensen  Peter Schønning  Rasmus Ryberg 

(formand) 


