
 

ANONYMISERET KENDELSE 

Viborg Golfklub Amatør- og Ordensudvalget 
 

har den 3. juli 2016 i sag AO nr. 01-2016 afsagt følgende 
 
 

K E N D E L S E 
 

 
 

A 
 

klager over 
 

Afgørelse  
 

om udelukkelse fra deltagelse i divisionsturneringer i Viborg Golfklub 
 

Kendelsen er vedtaget af Amatør- og Ordensudvalgets medlemmer 
Peter Lilholt (formand), Thomas Hansen og Bente Knudsen 

 
 
 
1.    DEN PÅKLAGEDE AFGØRELSE OG APPELLEN AF DEN 

1.1.   Afgørelsen af 27. april 2016 
 
Ved den påklagede afgørelse af 27. april 2016 er A udelukket fra indtil videre at 
repræsentere Viborg Golfklub i divisionsturneringer. 
 
Afgørelsen har følgende ordlyd: 
 

Kære A, 
Viborg Golfklub sætter stor pris på at du, med dine gode evner i golf, repræsenterer golfklubben 
til diverse individuelle og holdmæssige turneringer. 
I den forgangne weekend vurderer klubben dog, at du ikke mødte forberedt op til 1. holdets spil 
i Divisionsturneringen. Denne manglende engagement vurderer klubben tillige havde en negativ 
virkning på holdets præstationer og sammenhængskraft. 
På den baggrund meddeleler jeg dig hermed, samråd med klubbens forretnings-samt eliteud-
valg, at du indtil videre ikke kan repræsentere Viborg Golfklub i Divisionsturneringer. 
Såfremt du udviser en fokuseret og dedikeret indsats i de kommende måneders individuelle tur-
neringer, som du måtte deltage i, vil vi være positive overfor din genindtræden på 1. holdet. 
Jeg stiller mig gerne til rådighed for en uddybende samtale såfremt du måtte ønske det. 
Med venlig hilsen 
Kai Jørgensen 
Sportsansvarlig 
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1.2.   Klagen af 3. maj 2016 
 
B, der som bisidder for A i en e-mail af 3. maj 2016 har indbragt sagen for Amatør- og Or-
densudvalget, har blandt andet gjort følgende gældende: 
 
Principalt:  
A bør tilkendes en advarsel og med besked om, at en ny lignende overtrædelse vil 
medføre 1-2 spilledages karantæne fra divisionsgolf, 
 
Subsidiært: 
A tilkendes en straf på 1 spilledags karantæne fra divisionsgolf 
 
Mere subsidiært: 
A tilkendes en straf på 2 spilledages karantæne fra divisionsgolf. 
 
 
2.    AMATØR- OG ORDENSUDVALGETS KENDELSE AF 11. MAJ 2016. 
 
Den 11. maj 2016 afsagde Amatør- og Ordensudvalget følgende (foreløbige) kendelse: 

K E N D E L S E 
 
Ved den påklagede afgørelse af 27. april 2016 har Viborg Golfklub udelukket A fra indtil 
videre at repræsentere Viborg Golfklub i divisionsturneringer. 
 
I afgørelsen er følgende lagt til grund: 
 

”I den forgangne weekend vurderer klubben dog, at du ikke mødte forberedt op 
til 1. holdets spil i Divisionsturneringen. Denne manglende engagement vurde-
rer klubben tillige havde en negativ virkning på holdets præstationer og sam-
menhængskraft.” 

 
På den baggrund er A idømt følgende sanktion: 
 

”… at du indtil videre ikke kan repræsentere Viborg Golfklub i Divisionsturnerin-
ger.” 

 
Amatør- og Ordensudvalget udtaler: 
 
Efter § 12 i vedtægterne for Viborg Golfklub kan klubbens Amatør- og Ordensudvalg 
blandt andre sanktioner idømme følgende sanktion: 
 

”Karantæne 
I gentagelsestilfælde, eller hvor der er tale om en grov forseelse, kan et medlem 
i en tidsbestemt periode udelukkes fra alle eller enkelte af klubbens turneringer 
og/eller forbydes at benytte klubbens faciliteter.” 
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Der er herefter i vedtægterne for Viborg Golfklub ikke hjemmel til at sanktionere en forse-
else med en ikke tidsbestemt udelukkelse fra klubbens turneringer. 
 
Amatør- og Ordensudvalget ophæver derfor den påklagede afgørelse for så vidt angår 
afgørelsen om idømmelse af en ikke-tidsbestemt udelukkelse fra klubbens divisionsturne-
ringer. 
 
Amatør- og ordensudvalget udtaler herefter, at udvalget er bekendt med, at A fortsat 
indgår i klubbens bruttodivisionstrup. Udvalgets afgørelse indebærer, at A - indtil Amatør- 
og Ordensudvalget har truffet endelig afgørelse i sagen - ikke er udelukket fra at kunne 
udtages til at spille på klubbens divisionshold. Amatør- og Ordensudvalget har ikke 
kompetence til at beslutte, om A skal udtages til at spille divisionsgolf. Afgørelsen 
indebærer derfor ikke, at A skal udtages til at spille divisionsgolf. Beslutning herom træffes 
suverænt af den relevante holdudtagende myndighed i Viborg Golfklub. 
 
Amatør- og Ordensudvalget fortsætter i øvrigt sin behandling af As klage, jf. nedenfor. 
 

Thi bestemmes: 
 
Den påklagede afgørelse ophæves for så vidt angår sanktionen om, at A indtil videre ikke 
kan repræsentere Viborg Golfklub i Divisionsturneringer. 
 
Klagevejledning 
 
Denne kendelse kan påklages til Dansk Golfunions Amatør- og Ordensudvalg. Klage skal 
ske inden 4 uger efter at meddelelse om afgørelsen er kommet frem til parten, jf. vedtæg-
ter for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg § 4, stk. 2. 
 
 
3.  KORRESPONDANCE FOR AMATØR- OG ORDENSUDVALGET 
 
3.1. Amatør- og Ordensudvalget anmodede i protokoltilførsel af 11. maj 2016 til brug 

for udvalgets fortsatte behandling af sagen Viborg Golfklubs bestyrelse om føl-
gende: 

 
- Referater fra de møder i forretningsudvalg og eliteudvalg, hvori sagen har været drøftet 
- Referat fra det møde, hvori beslutningen om udelukkelse er truffet 
- Andet skriftligt materiale, der har dannet grundlag for sagens afgørelse 
- En fremstilling af sagens forløb med præcise oplysninger om de omstændigheder, der 

begrundede beslutningen om udelukkelse 
- Oplysning om, hvem der er ansvarlig for udtagelse af hold til divisionsturneringer 
- Oplysning om, hvorvidt der er givet A mulighed for at udtale sig, inden afgørelsen om 

udelukkelse blev truffet 
- Oplysning om, hvorvidt beslutningen om udelukkelse er en bestyrelsesbeslutning 
- Oplysning om - hvis det ikke er en bestyrelsesbeslutning – med hvilken hjemmel afgørelsen 

er truffet 
- Oplysning om den bestemmelse, som A anses for at have overtrådt, jf. reglerne for Amatør- 

og Ordensudvalget punkt 1 
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3.2.    Viborg Golfklubs redegørelse af 24. maj 2016 
 
Viborg Golfklubs Forretningsudvalg har den 24. maj 2016 besvaret Amatør- og Ordensud-
valgets anmodning af 11. maj 2016 således: 

 
I sagen AO nr. 01-2016 anmoder Amatør- og Ordensudvalget Viborg Golfklub om svar på føl-
gende:  
 
•  Referater fra de møder i forretningsudvalg og eliteudvalg, hvori sagen har været drøftet  

Svar: Der er ikke lavet skriftlige referater fra disse møder.  
 
•  Referat fra det møde, hvori beslutningen blev truffet.  
 Svar: Der foreligger ikke et skriftlig referat fra det møde.  
 
•  Andet skriftligt materiale, der har dannet grundlag for sagens afgørelse.  
 Svar: Der foreligger ikke andet skriftligt materiale.  
 
•  En fremstilling af sagens forløb med præcise oplysninger om de omstændigheder, der 

begrundede beslutningen om udelukkelse.  
 
Nedenstående i kursiv er en redegørelse fra Eliteudvalget:  
 
Lørdag spillede vi ude mod C. Da Matchen sent lørdag skulle afgøres i sidste match, 6 singlen, 
var det ganske tydeligt at A var fuldstændig ligeglad med den match. Da vores modstander, på 
hul 18 slår et dårligt slag, udtales der ”det er det der sker, når der er ”HAKKERNE” der skal 
afgøre vores match”. - også med slet skjult hentydning til vores egen spiller. Sagen dysses ned 
og vi kører hjem.  
Søndag i D: E overværer søndag morgen at A fortæller en medspiller at han fik for meget og 
drikke aftenen før (alkohol). Niels Erik hører intet.  
Da foursomen F/A spiller deres foursome virker de faktisk total ligeglade og taber. Niels Erik 
henter A liggende på fairwayen på hul 16 med ondt i maven. – Niels Erik kører ham ind i 
klubhuset, med den besked at han skal få noget og spise og drikke.  
Inden frokosten tager E fat i A og hører ham ad, angående hvad der var sket aftenen forinden 
og om det E hørte var rigtig nok. A fortæller E, at han fik for meget alkohol og drikke og kom 
sent i seng. Efter frokosten meddeler A at han ikke kan spille i eftermiddagens single. Han 
tilbringer eftermiddagen sovende med musik i ørerne i en golfbil, og uden på noget tidspunkt at 
interessere sig for sine holdkammeraters spil.  
 
Slutteligt forlader A D ”i sang”, hvilket undrede flere af de øvrige spillere, som absolut ikke var i 
samme positive humør som A.  
 
Øvrig information til Amatør- og Ordensudvalget:  
Holdudtagelse:  
Eliteholdet har udarbejdet en rangliste, hvorefter vi udtager en del af holdet.  
På ranglisten gives der point efter træning og efter resultater opnået i diverse turneringer.  
Nr. 1-3 er på 1. Holdet, de sidste 4 spillere udtages på wildcard. – De efterfølgende 1-3 er på 2. 
Holdet osv.  
Fordelingen af wildcards sker ved at Niels Erik sætter holdet. Herefter mødes udvalget og drøf-
ter/godkender udtagelsen, derefter offentligøres holdet.  
 
•  Oplysning om, hvorvidt der er givet A mulighed for at udtale sig, inden afgørelsen blev 

truffet.  
Svar: A har ikke haft mulighed for at udtale sig om sagen.  
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•  Oplysning om, hvorvidt beslutningen om udelukkelse er en bestyrelsesbeslutning.  
 Svar: Beslutningen om udelukkelse er ikke en bestyrelsesbeslutning, men en beslutning truf-

fet af Eliteudvalget og forretningsudvalget i forening.  
 
•  Oplysning om - hvis det ikke er en bestyrelsesbeslutning - med hvilket hjemmel afgørelsen 

er truffet  
 Svar: Det er eliteudvalget som suverænt udtager divisionsholdet. Forretningsudvalget blev 

indkaldt til en høring om sagen, da udvalget ønskede sparring på sagen.  
 
•  Oplysning om den bestemmelse, som A anses for at have overtrådt, jf. reglerne for Amatør- 

og Ordensudvalget punkt 1.  
Svar: A anses ikke for at have overtrådt reglerne for Amatør- og Ordensudvalget. 
Forretningsudvalget bakker op om eliteudvalgets indstilling til at As adfærd i forbindelse med 
holdkampene mod C og D skal og bør have en konsekvens.  

 
På vegne af FU, den 24. maj 2016  
Kjeld Rasmussen  
Golfmanager 

 
3.3.  Bs bemærkninger af 26. maj 2016 til redegørelsen af 24. maj 2016 fra Viborg 

Golfklub 
 

Eliteudvalgets redegørelse indeholder en kritik af A holdning og sprogbrug i forbindelse med 
holdkampene lørdag i C og søndag i D. 
 
Hvis en træner mener en spiller har underpræsteret eller sagt noget forkert - er det i de sports-
klubber jeg kender til – normal procedure at træneren tager en snak med spilleren og oplyser 
hvad han mener spilleren har gjort forkert. 
 
På samme måde er det normalt træneren der vurderer om en spiller i forbindelse med en kamp 
har underpræsteret og skal skiftes ud ligesom det er den holdudtagne myndighed der bestem-
mer om spilleren får genvalg til næste holdkamp. 
 
Efter min vurdering burde sagen være stoppet her og det er derfor en helt forkert når elite og 
forretningsudvalget (består vist af 3 personer) vælger at tildele A en i teorien tidsubegrænset 
karantæne uden hjemmel i reglerne for Amatør- og ordensudvalget. 
 
Vedrørende eliteudvalgets bemærkninger om A sprogbrug under holdkampen i C vil jeg blot 
oplyse at ordet - HAKKERNE - også er blevet anvendt af andre af klubbens 1. divisionsspillere 
under denne samt tidligere holdkampe.  
 
Vedrørende øvrige kritikpunkter er de vanskelige at kommentere og må stå for eliteudvalgets 
egen regning med undtagelse af ordet alkohol hvor A aftenen før have fået et par genstande 
(ikke for meget som nævnt i redegørelse fra eliteudvalget) med nogle af klubbens øvrige 
divisionsspillere 
 
Efter Amatør- og ordensudvalget har ophævet den tildelte karantæne er A på ny udtaget til 
klubbens 1. divisionshold den kommende weekend. 
 
Som utallige gange før i de år A har spillet for Viborg er han alene blevet udtaget til single og 
ikke til foursome. 
 
Grundet de påståede beskyldninger fra eliteudvalgets medlemmer samt det forhold at A endnu 
engang kun er udtaget til at spille single har A foreløbig valgt at melde fra til divisionsgolf for 
Viborgs 1. hold. 
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Jeg har ikke yderligere bemærkninger og afventer Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse. 
 

 
3.4.  E-mail af 3. juni 2016 fra bestyrelsen i Viborg Golfklub 
 
Som svar på en e-mail af 30. maj 2016 fra Amatør- og Ordensudvalget til Viborg Golfklubs 
bestyrelse har golfklubben i e-mail af 3. juni 2016 skrevet følgende: 
 
I sagen AO nr. 01-2016 anmoder Amatør- og Ordensudvalget Viborg Golfklub om svar på følgende: 
 

Forretningsudvalget er ikke et af de faste udvalg i medfør af klubbens vedtægter. Det fremgår af 
Virksomhedsplanen for golfklubben, at der i klubben er et forretningsudvalg, og hvem der er 
medlemmer af det. Er der herudover fastsat regler for Forretningsudvalgets kompetence og 
virke, jf. vedtægternes § 11, stk. 2? 
 
Svar fra Viborg Golfklub: 
 
Forretningsudvalget har ikke beslutningskompetencer, men er et udvalg, som samles ad hoc, 
når der er behov for fx at sagsbehandle et oplæg til bestyrelsen med henblik på dennes beslut-
ning. Forretningsudvalget var i sagen om A alene indkaldt for at give en vurdering af sagen 
inden Eliteudvalget traf sin suveræne beslutning. Forretningsudvalget støttede op om 
Eliteudvalgets holdning til, at det skal have en konsekvens, når man som spiller på klubbens 
elitehold ikke støtter aktivt op om holdet i såvel tale som i handlinger. 
 
Golfklubben har ikke særlige regler for sanktioner for elite- eller holdspillere. Det A har 
overtrådt, er ikke klubbens Ordens- og Etiketteregler, men de uskrevne regler for 
elite/holdspillere. 
 
Svaret fra B giver ikke bestyrelsen anledning til yderligere kommentarer. 
 
På vegne af golfklubbens bestyrelse, den 3. juni 2016 
 
Kjeld Rasmussen 
Golfmanager 

 
 
4.  AMATØR- OG ORDENSUDVALGET OPTAGER SAGEN TIL KENDELSE PÅ 

DET FORELIGGENDE GRUNDLAG 
 
Ingen af parterne har fremsat anmodning om mundtlig forhandling af sagen. 
 
Amatør- og Ordensudvalget har ikke fundet behov for at anordne mundtlig forhandling af 
sagen, jf. Reglerne for Amatør- og Ordensudvalget punkt 3. 
 
Amatør- og Ordensudvalget har ikke fundet grundlag for at indhente yderligere oplysnin-
ger. 
 
Amatør- og Ordensudvalget optager derfor på det foreliggende grundlag sagen til ken-
delse. 
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5.    DET FORENINGSRETLIGE GRUNDLAG 
 
5.1.   De internationale golfregler - Etikette 
 
I Golfreglerne gældende fra januar 2016 står der i Afsnit I - ”Etikette; opførsel på banen”, 
blandt andet følgende: 
 

SPILLETS ÅND 
Golf spilles for det meste, uden at der er en dommer til stede. Spillet funderer sig på den en-
keltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille efter 
Reglerne. Alle spillere bør opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd til alle tider, 
uanset hvor konkurrencemindede de er. Dette er golfspillets ånd. 

 
 
5.2.   Dansk Golf Union 
 
5.2.1.  Dansk Golf Unions vedtægter 
 
Dansk Golfunions vedtægters § 10 har følgende ordlyd: 
 

Amatør- og Ordensudvalget er appelinstans for afgørelser vedrørende indskrænkning eller for-
tabelse af medlemmets og spillernes rettigheder samt efterlevelse og forståelse af DGU’s regler 
i overensstemmelse med udvalgets vedtægter. 
Indbringelse for udvalget har ikke opsættende virkning. 

 
5.2.2.  Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs vedtægter 
 
Fra Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs vedtægter citeres følgende: 
 

§ 3, stk. 1: 
 
Amatør - og Ordensudvalget behandler alle sager, der vedrører anvendelse af amatør-, ordens 
- og udelukkelsesbestemmelser, om overtrædelse af reglementer og lignende, eller om usports-
lig eller usømmelig adfærd. 
 
§ 7, stk. 3: 
 
Hver af parterne skal altid have lejlighed til at udtale sig og kan forlange, at der gives dem lejlig-
hed til overfor udvalget mundtligt at fremsætte og begrunde deres påstande. 
 
§ 8: 
 
Amatør - og Ordensudvalget kan tildele klubber eller medlemmer af klubber under Dansk Golf 
Union advarsler eller irettesættelser, træffe bestemmelse om deres midlertidige eller endelige 
udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer, suspension af handicap, udelukke klubber fra 
Dansk Golf Union og udelukke medlemmer fra klubber under Dansk Golf Union. 
Ligeledes kan udvalget, når en sag er rejst, træffe midlertidig bestemmelse om udelukkelse eller 
handicapsuspension, indtil endelig afgørelse af sagen er truffet. 
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5.3.   Viborg Golfklub 
 
5.3.1.  Viborg Golfklubs vedtægter af 9. marts 2016 
 
5.3.1.1.  Viborg Golfklubs vedtægter § 11 
 
Vedtægternes § 11 har følgende ordlyd: 
 

 
Eliteudvalget er ikke et af de vedtægtsbestemte udvalg, men det fremgår af golfklubbens 
virksomhedsplan af 28. april 2014, at der skal nedsættes et Eliteudvalg, og at et af besty-
relsens medlemmer som ”Sportsansvarlig” som sit ansvarsområde har den sportslige ud-
vikling i Viborg Golfklub, herunder f.eks. Eliteudvalget.  
 
5.3.1.2  Viborg Golfklubs vedtægter § 12 
 
Viborg Golfklubs vedtægt indeholder én bestemmelse om idømmelse af straf. Det er § 12, 
der har følgende ordlyd:  
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Der er i vedtægten ikke kompetence til, at andre organer - heller ikke bestyrelsen – kan 
idømme sanktioner (straffe). 
 
5.3.2.  Viborg Golfklubs regler for ”Amatør- og Ordensudvalg” af 10. marts 2010 
 
Viborg Golfklubs regler for Amatør- og Ordensudvalget indeholder blandt andre følgende 
bestemmelser: 
 

1. Indklagede skal hurtigst muligt skriftligt gøres bekendt med indholdet af en klage. Meddelel-
sen skal indeholde en sagsfremstilling samt – hvor der er tale om brud på regler - en henvisning 
til den bestemmelse, der anses for overtrådt.  
 
2. Indklagede skal samtidig have oplysning om, hvorledes der skal svares på klagen og indenfor 
hvilken frist, svaret skal foreligge. Udvalgets formand fastsætter fristens længde til mindst 3 
dage og længere, hvis det skønnes forsvarligt under hensyn til sagens karakter. Det skal i med-
delelsen præciseres, at afgørelsen kan blive truffet på det foreliggende grundlag, hvis der ikke 
svares inden for den anførte frist.  

 
 
5.3.3.  Viborg Golfklubs regler for ”Behandling af disciplinærsager” af 10. marts 2010 
 
Viborg Golfklubs regler for behandling af disciplinærsager ”beskriver klubbens forventnin-
ger til, hvorledes medlemmer og gæster optræder på klubbens område og på banen …”. 
 
Reglerne indeholder blandt andre følgende bestemmelser om sanktioner for overtrædelse 
af ordensreglerne: 
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Det er medlemmer af bestyrelsen, personale ansat af Viborg Golfklub, eller medlemmer af Ba-
neserviceudvalget, der har beføjelsen til på stedet at vurdere om der er sket et regelbrud og re-
gelbruddets alvor. De pågældendes anvisninger skal følges omgående uden diskussion.  
 
Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og baneservicepersonale kan pålægge et medlem eller en 
gæst, der overtræder ordens- og etikettereglerne, en sanktion.  
… 
I tilfælde af uregelmæssigheder anvendes følgende sanktionsmuligheder:  
 

• Henstilling  
• Påtale  
• Bortvisning  

… 
Bestyrelsen kan beslutte at indbringe påtaler og bortvisninger for klubbens Amatør- og Ordens-
udvalg med henblik på ophævelse eller ikendelse af yderligere sanktioner.  
 
En spiller kan indbringe påtaler og bortvisninger for klubbens Amatør- og Ordensudvalg med 
henblik på prøvelse af sanktionens berettigelse. Indbringelse har ikke opsættende virkning. 
Amatør- og Ordensudvalget kan ophæve eller stadfæste sanktionen og kan ikende yderligere 
sanktioner. 

 
De sanktionsmuligheder, der nævnes i reglerne, kan i tilfælde af uregelmæssigheder an-
vendes af blandt andre ”medlemmer af bestyrelsen/bestyrelsesmedlemmer”.  
 
Der er i reglerne ikke givet kompetence til, at ”bestyrelsen” som sådan kan anvende sank-
tionerne. 
 
5.3.4.  Fortolkningsbidrag til forståelse af Viborg Golfklubs regler om idømmelse af 

sanktioner 
 
Forud for ændringen i 2010 af vedtægterne for Viborg Golfklub blev det overvejet, om det 
påtænkte nyoprettede Amatør- og Ordensudvalg (alene) skulle være en appelinstans for 
andre myndigheders (bestyrelsens) idømmelse af sanktioner. 
 
En sådan ordning blev ikke gennemført, hvilket klart fremgår af vedtægterne og af reglerne 
for Amatør- og Ordensudvalget. Bestyrelsen er ikke tillagt kompetence til at behandle sa-
ger om uregelmæssigheder og idømme sanktioner. 
 
I reglerne om behandling af disciplinærsager inden for Viborg Golfklubs område er der – 
som anført foran i afsnit 5.3.3 – heller ikke givet bestyrelsen som sådan kompetence til at 
behandle sager om regelbrud og sanktionere overtrædelser af reglerne. 
 
Rækkevidden af de anførte regler om kompetence til at behandle sager om regelbrud blev 
for nogle år siden under en konkret disciplinærsag, der verserede for Amatør- og Ordens-
udvalget (og som sluttede med en forligsmæssig løsning), drøftet mellem formanden for 
Amatør- og Ordensudvalget og den daværende formand for golfklubben.  
 
Fra disse drøftelser kan fra en e-mail fra formanden for Amatør- og Ordensudvalget til 
golfklubbens formand citeres følgende: 
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”… 
Jeg skal på den anførte baggrund tillade mig at henlede bestyrelsens opmærksomhed på, at en 
sag som den foreliggende i hvert fald i første omgang må kunne behandles af bestyrelsen efter 
Ordens- og Etikettereglerne, jf. afsnittet om sanktioner ”… Bestyrelsesmedlemmer … kan på-
lægge et medlem …, der overtræder ordens- og etikettereglerne, en sanktion.” 
… 
Det er et temperamentsspørgsmål, om en sag som den foreliggende skal søges løst, uden at 
det tunge maskineri, som en formaliseret behandling af sagen i Amatør- og Ordensudvalget 
nødvendigvis vil medføre, sættes i gang.  
… 
Amatør- og Ordensudvalget bør endvidere i videst muligt omfang virke som appelinstans, idet 
appel ellers kun kan iværksættes ved klage til Dansk Golfunions Amatør- og Ordensudvalg, 
hvilket i givet fald i en sag som den foreliggende må forekomme som et yderst drastisk og upro-
portionalt skridt.   
…” 

 
Golfklubbens formand besvarede denne e-mail og gav i den forbindelse udtryk for blandt 
andet følgende: 
 

”… 
Jeg er ikke enig med dig om, ”at en sag som den foreliggende i hvert fald i første omgang må 
kunne behandles af bestyrelsen”. Bestyrelsen som sådan har ikke kompetence til at behandle 
klagesager, og det har ved reglernes udformning ikke været hensigten at give bestyrelsen en 
sådan kompetence. 
 
I Ordens- og etikettereglernes afsnit om sanktioner anføres det, at ”det er medlemmer af besty-
relsen, personale ansat af Viborg Golfklub, eller medlemmer af Baneserviceudvalget, der har 
beføjelsen til på stedet [min understregning] at vurdere, om der er sket regelbrud…”(1. afsnit). 
 
I det følgende afsnit bemyndiges samme persongruppe til at pålægge en sanktion, og sank-
tionsmulighederne er beskrevet i et efterfølgende afsnit. 
 
Det er således ikke bestyrelsen i sin helhed, der kan pålægge en sanktion, men derimod et en-
keltmedlem af bestyrelsen, en ansat eller et medlem af baneservice.  
… 
Så meningen med Ordens- og etikettereglerne på dette punkt har været at bemyndige enkelt-
personer, der selv (på stedet) observerer brud på ordens- eller etiketteregler, at skride ind 
straks. Derimod har de pågældende ikke hverken enkeltvis eller samlet kompetence til at afgøre 
en klage over et (muligt) brud, som den/de pågældende ikke egenhændigt har observeret. 
… 
Jeg er som sagt ikke enig med dig i, at bestyrelsen har kompetence til at behandle en klagesag 
som den foreliggende. Og jeg tilføjer, at bestyrelsen på baggrund af en konkret sag, der indtraf 
for et par år siden, netop har ønsket at være fritaget for denne kompetence.  
… 
Derfor ønskede jeg og den øvrige bestyrelse at implementere et uafhængigt klageorgan, hvilket 
du endnu tidligere selv har anbefalet, og vi fulgte dine anbefalinger om ”lovfæste” et Amatør- og 
Ordensudvalg som det skete i vedtægternes § 12, hvis formulering du selv har haft indflydelse 
på. 
 
Jeg vil ikke afvise, at der måske skal ske en tilpasning af afsnittet om sanktioner i Ordens- og 
etikettereglerne … Men der bliver ikke tale om, at klubbens Amatør- og Ordensudvalg alene får 
funktion som appelinstans.  
…” 
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6.    AMATØR- OG ORDENSUDVALGETS BEGRUNDELSE OG RESULTAT 
 
6.1.    Viborg Golfklubs behandling af den konkrete sag 
 
Det fremgår af de oplysninger, Amatør- og Ordensudvalget har modtaget fra Viborg Golf-
klub, at A er idømt en ikke tidsbegrænset karantæne for overtrædelse af ”de uskrevne 
regler for elite/holdspillere”, jf. e-mailen af 3. juni 2016 fra bestyrelsen (oven for afsnit 3.4). 
 
Afgørelsen af 27. april 2016 er underskrevet af bestyrelsesmedlem ”Kaj Jørgensen, 
Sportsansvarlig”, der ”efter samråd med klubbens forretnings-samt eliteudvalg [meddeler], 
at du indtil videre ikke kan repræsentere Viborg Golfklub i Divisionsturneringer.” Kaj Jør-
gensen er medlem af eliteudvalget. Af golfklubbens bestyrelses e-mail af 3. juni 2016 
fremgår det, at afgørelsen er truffet af Eliteudvalget. 
 
Forseelsen er i afgørelsen af 27. april 2016 beskrevet således 
 

”… 
I den forgangne weekend vurderer klubben dog, at du ikke mødte forberedt op til 1. holdets spil 
i Divisionsturneringen. Denne manglende engagement vurderer klubben tillige havde en negativ 
virkning på holdets præstationer og sammenhængskraft. 
…” 

 
Denne beskrivelse af forseelsen er efterfølgende uddybet af Eliteudvalget i redegørelsen 
af 24. maj 2016 fra forretningsudvalget, jf. oven for afsnit 3.2. 
 
Det fremgår af oplysningerne i forretningsudvalgets redegørelse af 24. maj 2016, at A, 
inden afgørelsen blev truffet, ikke blev gjort bekendt med, hvilke – skrevne eller uskrevne 
– regler, han ansås for at have overtrådt. 
 
Der blev endvidere ikke givet A mulighed for at udtale sig, inden afgørelsen om karantæne 
blev truffet, heller ikke om det, han skulle have sagt til en af sine medspillere på holdet, og 
som ikke blev overhørt af cheftræneren. Denne spiller har – naturligvis, forståeligt, 
selvfølgeligt og i holdets interesse – viderebragt sin viden til mindst et af eliteudvalgets 
medlemmer. Det fremgår af Eliteudvalgets redegørelse refereret i forretningsudvalgets e-
mail af 24. maj 2016, at oplysningerne om As udtalelser om sin færden aftenen forinden er 
indgået i grundlaget for beslutningen om at idømme ham karantæne. 
 
Det er i dansk ret – herunder dansk foreningsret – et alment grundliggende princip, at i alle 
sager om idømmelse af sanktioner skal den ”sigtede” gøres bekendt med, hvilken regel, 
vedkommende anses for at have overtrådt, ligesom vedkommende skal gives mulighed for 
at udtale sig, inden afgørelsen om skyld og sanktion træffes, jf. herved reglerne for Ama-
tør- og Ordensudvalget, punkt 1 og 2 (oven for afsnit 5.3.2). 
 
Amatør- og Ordens udvalget anser det herefter som en stor sagsbehandlingsfejl, at man i 
en sag, der kunne få idømmelse af en alvorlig sanktion som karantæne til følge, hverken 
gjorde A bekendt med den forseelse, han ansås for at have begået, eller gav ham lejlighed 
til at udtale sig om sagen, inden afgørelsen om karantæne blev truffet. 
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Denne sagsbehandlingsfejl kunne efter Amatør- og Ordensudvalgets opfattelse i sig selv 
have medført ophævelse af afgørelsen af 27. april 2016. 
 
 
6.2.   Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse 
 
Efter det, der er gengivet oven for i afsnit 5, kan der ikke herske tvivl om, at der i Viborg 
Golfklubs regler om behandling af sager om forseelser, der kan medføre idømmelse af 
karantæne, ikke er hjemmel til, at bestyrelsen kan træffe sådanne afgørelser. Denne man-
gel på tillagt kompetence gælder selvfølgelig også alle andre organer i golfklubben, her-
under udvalg og medlemmer af bestyrelsen. 
 
I sager, der er omfattet af golfklubbens vedtægter § 12 (jf. oven for afsnit 5.3.1.2), er det 
udelukkende Amatør- og Ordensudvalget, der som 1. instans har kompetencen til at be-
handle sager, der som konsekvens kan have idømmelse af karantæne til følge. 
 
Det er kun i sager, der behandles efter reglerne om disciplinærsager på Viborg Golfklubs 
område, at Amatør- og Ordensudvalget har kompetence som appelinstans.  
 
Allerede fordi der i klubbens vedtægter kun er hjemmel til som karantæne i en tidsbestemt 
periode at udelukke et medlem fra alle eller enkelte af klubbens turneringer, ophævede 
Amatør- og Ordensudvalget i sin kendelse af 11. maj 2016 afgørelsen af 27. april 2016 for 
så vidt angår beslutningen om indtil videre at udelukke A fra at repræsentere Viborg 
Golfklub i divisionsturneringer. 
 
Efter det, der i øvrigt er kommet frem, lægger Amatør- og Ordensudvalget til grund, at 
hverken bestyrelse, enkeltmedlemmer af bestyrelsen eller eliteudvalg har kompetence til 
at sanktionere en overtrædelse af skrevne eller uskrevne regler for hold/elitespillere be-
gået af en spiller i divisionsholdets trup med en tidsbestemt eller ikke tidsbestemt udeluk-
kelse (karantæne) fra alle eller enkelte af klubbens turneringer. 
 
Amatør- og Ordensudvalget ophæver derfor i det hele Eliteudvalgets afgørelse af 27. 
april 2016. 
 
 
6.3.   Amatør- og Ordensudvalgets afsluttende bemærkninger  
 
Amatør- og Ordensudvalget bemærker afslutningsvis, at Eliteudvalget suverænt bestem-
mer, hvilke spillere der skal repræsentere klubben i turneringssammenhæng, og at undla-
delse af at udtage en spiller er en beslutning, som kan træffes med mange begrundelser, 
uden at beslutningen kan indbringes for Amatør- og Ordensudvalget. I denne sag er det 
afgørende imidlertid, at beslutningen om ikke at ville udtage A til klubbens divisionshold er 
truffet i form af idømmelse af en udelukkelse fra klubbens divisionsturneringer, hvilket efter 
klubbens vedtægt § 12 må karakteriseres som ”karantæne”, som kun Amatør- og 
Ordensudvalget kan idømme et medlem af Viborg Golfklub. 
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6.4.   Klagevejledning 
 
Denne kendelse kan påklages til Dansk Golfunions Amatør- og Ordensudvalg. Klage skal 
ske inden 4 uger efter at meddelelse om afgørelsen er kommet frem til parten, jf. vedtæg-
ter for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg § 4, stk. 2. 
 

Thi bestemmes: 
 

Den påklagede afgørelse af 27. april 2016 ophæves i det hele. 
 
 

 
 

Thomas Hansen Peter Lilholt Bente Knudsen 
 
 


