
 

ANONYMISERET KENDELSE 

Viborg Golfklubs Amatør- og Ordensudvalg 
 

har den 19. august 2019 i sag AO nr. 01-2019 afsagt følgende 
 
 
 

K E N D E L S E 
 
 

A 
ved C 

 
anmelder 

 
B 
 

for korporligt og verbalt overfald 
 

Kendelsen er vedtaget af Amatør- og Ordensudvalgets medlemmer: 
Peter Lilholt (formand), Thomas Hansen og Henrik Præstgaard. 

 
 

 
1.    DEN INDBRAGTE KLAGE 

 
1.1.     Sagens indbringelse for Amatør- og Ordensudvalget i Viborg Golfklub 
 
I e-mail af 25. marts 2019 fra bestyrelsen for Viborg Golfklub til Amatør- og Ordensudval-
get i Viborg Golfklub meddelte bestyrelsen udvalget, at bestyrelsen havde modtaget en 
klage fra C, der på vegne sin søn, A, ønskede en klage over B for ”Korporlig og verbal 
overfald på ungdomsspiller A” indbragt for Amatør- og Ordensudvalget. 
 
 
1.2.  Cs klage af 25. marts 2019 - på vegne sin søn, A - til Amatør- og 

Ordensudvalget i Viborg Golfklub. 
 

”Til Amatør- og Ordensudvalg  
Anmeldelse af episode til behandling 
Korporlig og verbal overfald på ungdomsspiller A. 
Skadevolder B 
Hændelse på Driving Range den 18.marts 2019 kl. 17:30 
A står sammen med D og E på Driving Rangen og slår bolde ud. 
A bliver under træningen opmærksom på, at der står en person i den anden ende af 
rangen der ligeledes slår bolde ud i modsat retning og de 3 taler sammen om denne 
opdagelse. 
Pludseligt kommer personen (hvilket viser sig at være B) gående op gennem Driving 
Rangen. Han går hen til D, og siger han godt er klar over, at det ikke er ham (D) der 
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skyder bolde efter ham. Herefter går han direkte hen til A, tager fat i hans trøje med den 
ene hånd, vrider trøjen rundet og trykker hans knyttede hånd hårdt ind i brystet på A og 
med den anden hånd tager han fat i hans krave, hvorefter han presser A tilbage, samti-
digt med at han verbalt truer A med øretæver og råber ukvemsord som ”psykopat”, og 
”syg i hoved”. 
Efter flere påtaler fra D om at stoppe, trækker B sig væk fra A, men han fortsætter på 
afstand sine verbale trusler mod A inden han endelig går tilbage til den anden ende af 
Driving Rangen.  
A er meget chokeret og påvirket over Bs opførsel og voldsomheden i denne. Han har 
på intet tidspunkt følt sig i nærheden af B med sine golfbolde og heller ikke de 2 øvrige 
personer på rangen har bemærket uhensigtsmæssigt opførsel fra A. 
Vi ønsker sagen behandlet i Ordensudvalget, da vi ønsker at Viborg Golfklub skal være 
et sted hvor vores mange ungdomsspillere skal kunne færdes i sikkerhed og hvor op-
ståede uoverensstemmelser behandles på en ordentlig måde og efter klubbens proce-
durer. 
Håndspålæggelse er i alle henseende fuldstændig uacceptabelt og specielt imod vores 
unge mennesker i klubben. 
Overfaldet er ligeledes meldt til politiet og de har efter afhøring af A og vidne, valgt at 
sigte B efter Ordensbekendtgørelsen.” 

 
 
2.    SAGENS DOKUMENTER 
 
2.1.   Protokoltilførsler 
 
Amatør- og Ordensudvalget har på følgende datoer skrevet tilførsler til sagens forhand-
lingsprotokol: 
 
26. marts 2019 
16. april 2019 
24. april 2019 
13. maj 2019 
05. juni 2019 
26. juni 2019 
30. juli 2019 
05. august 2019 
18. august 2019 
 
2.2.   Bilag 
 
Blandt de mere end 150 dokumenter, der foreligger i sagen, har udvalget udvalgt følgende 
28 som særlig betydningsfulde: 
 
Bilag 1  
Udateret anmeldelse fra C modtaget af Amatør- og Ordensudvalget den 25. marts 2019. 
 
Bilag 2 
E-mail af 21. marts 2019 fra B til Viborg Golfklub. 
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Bilag 3 
E-mail af 21. marts 2019 fra Viborg Golfklub til B. 
 
Bilag 4 
E-mail af 22. marts 2019 fra B til Viborg Golfklub. 
 
Bilag 4A 
E-mail af 22. marts 2019 fra Viborg Golfklub til B. 
 
Bilag 5 
E-mail af 24. marts 2019 fra B til Viborg Golfklub. 
 
Bilag 6 
E-mail af 24. marts 2019 fra Viborg Golfklub til A og C og til D. 
 
Bilag 7 
E-mail af 25. marts 2019 fra C til Viborg Golfklub. 
 
Bilag 8 
E-mail af 25. marts 2019 fra Viborg Golfklub til Amatør- og Ordensudvalget med Cs an-
meldelse (bilag 1). 
 
Bilag 9 
E-mail af 27. marts 2019 fra formanden for Viborg Golfklub G. 
 
Bilag 10 
E-mail af 27. marts 2019 fra C. 
 
Bilag 11 
E-mail af 2. april 2019 fra B. 
 
Bilag 13 
E-mail af 23. april 2019 fra B. 
 
Bilag 14 
Ekstrakt af referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 25. april 2019. 
 
Bilag 15 
E-mail af 2. maj 2019 med brev fra advokat F til politiet. 
 
Bilag 15A 
Brev af 25. april 2019 fra advokat F til Midt- og Vestjyllands Politi. 
 
Bilag 16 
E-mail af 3. maj 2019 fra formanden til B. 
 
Bilag 17 
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E-mail af 3. maj 2019 fra C med klage over sagsbehandlingen i Amatør- og Ordensudval-
get. 
 
Bilag 18 
E-mail af 7. maj 2019 fra B med rykker fra advokat F til Midt- og Vestjyllands Politi. 
 
Bilag 19 
E-mail af 2. juni 2019 fra B med oplysning om, at politiet fastholder bødeforelæg for over-
trædelse af Ordensbekendtgørelsen. 
 
Bilag 20 
Bødeforelæg af 29. marts 2019 på 3.000 kr. fra Midt- og Vestjyllands Politi til B for over-
trædelse af Ordensbekendtgørelsens § 18, stk. 1, jf. § 3, stk. 1. (”… ved den 18. marts 2019 ca. 
kl. 17.30 på Viborg Golfbane, Spangsbjerg Alle 50, 8800 Viborg, at have udvist voldelig optræden, idet han 
udtalte: "Du trænger til et par flade øretæver", hvorefter han tog fat i T-shirten på forurettede og skubbede 
ham, hvilket var egnet til at forstyrre den offentlige orden.”).  
 
Bilag 21 
E-mail af 24. juni 2019 fra B med oplysning om, at bødeforelægget ønskes indbragt for 
retten. (Berammet i Retten i Viborg den 5. november 2019.) 
 
Bilag 22 
E-mail af 28. juni 2019 fra B med oplysning om bisidder og anmodning om udsættelse. 
 
Bilag 23 
E-mail af 25. juli 2019 fra formanden med indkaldelse til mundtlig forhandling den 5. au-
gust 2019.  
 
Bilag 24 
E-mail af 6. august 2019 fra formanden med protokoltilførsel af 5. august 2019 med tilken-
degivelse om, at sagen er optaget til kendelse på det foreliggende grundlag. 
 
Bilag 25 
Brev af 14. august 2019 fra Retten i Viborg til B om, at bødeforelægssagen er berammet til 
den 5. november 2019. 
 
Bilag 26 
E-mail af 18. august 2019 fra formanden vedlagt protokoltilførsel af 18. august 2019 med 
tilkendegivelse om, at der afsiges kendelse mandag den 19. august 2019, kl. 15.00. 
 
 
 
3.    E-MAILS FRA B 

 
B har kommenteret episoden den 18. marts 2019 og tilkendegivet sin opfattelse af den i e-
mails af: 
 
21. marts 2019 (bilag 2) 
22. marts 2019 (bilag 4) 
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24. marts 2019 (bilag 5) og 
02. april 2019 (bilag 11). 
 
 
Uddrag af Bs e-mails: 
 
E-mail af 21. marts 2019 til Viborg Golfklubs formand G (Bilag 2) 
 
… 
 
Ca. 20 m inde på driving range ikke langt fra mig, blev anden golfspiller lidt tidligere be-
skudt,  Han forlod Driving Rangen efter kort tid, da han indså, der blev skudt efter ham. 
 
1 af boldene var meget tæt på at ramme, men strøg lige forbi mit hoved. 
3 andre bolde var tæt på at ramme mig på kroppen. 
(Flere andre bolde slog ned 8-10 m kort og lidt til venstre hvor jeg stod.) 
 
Tydeligt at se på A krop position og gennemførelsen af golf slag  
(målet var hjørnet hvor jeg stod) 
 
Gik helt tæt hen til A og skældte ud og forklarede ham at han burde  
have en …........lærestreg/røvfuld, når han kunne finde på bevist, at skyde med golfbolde 
efter andre på golfbanen. 
 
Forklaring  fra A...….havde kun slået 3 Wood,  måske var der enkelte bolde der var blevet 
ramt skævt, i  retning mod undertegnede. Så langt kunne han ikke slå. Det var skam ikke 
meningen at ramme nogen … 
 
Blev gal og skældte ud i stedet for rationelt at have anmeldt beskydning med golfbolde. 
 
 
E-mail af 22. marts 2019 til G (Bilag 4) 
 
… 
 
Politiet har kontaktet mig på tlf. … 
 
Jeg skulle have berørt Nicolajs jakke/trøje med min hånd.  
Da jeg skældte ud over at være blevet beskudt. 
Har aldrig nogensinde haft nogen former for fysisk uoverensstemmelse med nogen. 
 
 
E-mail af 24. marts 2019 til G (Bilag 5) 
 
Vil du videre sende denne mail til A, C og D 
 
Kære A, C, D og den unge mand der var på Driving range 
Jeg vil gerne give en undskyldning til især A, også til 
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hans far C der prøvede at kontakte mig mandag aften,  
D og den anden elitespiller der var på Driving range i mandags. 
Der var ikke i orden da min frustration og frem bruset hed kom til udtryk. 
Evalueret meget over det passerede i mandags. 
Desværre for egoistisk, da jeg i første omgang kun syntes det var mig, 
der var blevet krænket og udsat for en ubehagelig oplevelse. 
Svært med en konflikt situation som denne, da den er begyndt at fylde meget. 
Håber der findes en løsning, så alle kan komme videre på en god måde. 
Vil også meget gerne mødes i en god og positiv form for dialog. 
Vil endnu engang beklage og undskylde for min frembruset hed og  
klodsede måde at have håndteret hele situationen. 
 
 
E-mail af 2. april 2019 til Amatør- og Ordensudvalget (Bilag 11) 
 
… 
chokeret over, hvor lidt af indholdet der er rigtigt. 
C bruger ord som korporlig overfald, om en person, undertegnede der aldrig har skubbet, 
rusket, presset, rykket, slået eller anden fysisk kontakt i nogen konfliktsituation eller lig-
nende. 
 
Jeg ville aldrig løfte eller hæve armene i en evt. konflikt situation. 
Derfor bemærkede de 3 elitespillere åbenbart heller ikke, jeg havde noget i højre hånd. 
Der ville gøre det teknisk meget mere kompliceret, at udføre det C skriver. 
 
En skideballe, irettesættelse, store bogstaver ( Det var hvad der skete den 18. marts) 
 
Citat C: 
“Tager fat, i hans trøje med den ene hånd, 
vrider trøjen rundt og trykker hans knyttede hånd hårdt ind i brystet på A og 
med den anden hånd, tager fat i hans krave, hvorefter han presser A tilbage, 
samtidigt med at han verbalt truer A med øretæver og råber ukvemsord som Psykopat og 
syg i hovedet.” 
Det citerede er absolut helt forkert og skete ikke den 18. marts. 
Tror det rent teknisk, er meget vanskeligt, at udføre det C beskriver. 
… 
Samtidig utrolig svært at udføre, da min højre hånd ikke var fri. 
Den holdte på noget forholdsvis flot og tydeligt? Underligt det ikke blev bemærket. 
 
Idet jeg passerer D, er der vel 8-10 m op til de 2 elitespillere 
Det er ikke dig, men ham i den hvide trøje der slår bolde efter mig, 
jeg skal have givet en skideballe. Og høre hvad han har gang i.  
 
Min fornemmelse er vi et øjeblik, kom forholdsvis tæt på hinanden, da jeg kom. 
Ellers var afstanden mellem os 1-1½ m. 
Jeg taler højt og siger, er du sindssyg, hvad har du gang i, finde på at skyde efter folk be-
vist. 
… 
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Sagde han trængte til røvfuld, når han kunne finde på at skyde bolde efter andre. 
Truede ikke A på noget tidspunkt. Sagde ikke jeg ville dele øretæver ud. 
Jeg brugte ikke ord som Psykopat og syg i hovedet. (det er ikke ord der ligger naturligt for 
mig at bruge. 
A svarede han ikke ville ramme nogen. Han havde kun slået 3 Wood. 
Jeg kan ikke slå så langt, at boldene kan nå ned i den anden ende af Driving Range. 
Enkelte bolde siger A, var måske ramt dårligt. De kunne måske have haft retning hvor jeg 
stod 
 
Jeg siger halvhøjt, henvendt mod D da jeg går forbi ham. 
Hvordan ......kan han finde på at slå bolde efter folk. 
D vender hovedet mod mig og svarer tydeligt, at nu ku' det være nok. 
Dette var eneste gang D sagde noget. 
D påtalte ikke, noget om at stoppe, mens jeg skældte A ud. 
D stod som tidligere nævnt ca. 8-10 m væk. 
 
Politiet sagde jeg skulle jeg se på det, som hvis man fik en fartbøde. 
Og måske ville sagen blive afvist. Så det skulle jeg ikke bekymre mig meget om. 
Hvis jeg havde kendt til Cs omfang af urigtige påstande, var min mail om opblødning ikke 
blevet sendt. 
 
Jeg begår en fejl, ved et øjeblik, at komme tæt på A. 
Samt jeg ikke lige tænkte på, det var en junior spiller, der havde prøvet at ramme mig. 
 
 
4.     SAGENS MUNDTLIGE FORHANDLING 
 
Amatør- og Ordensudvalget har behandlet sagen under en mundtlig forhandling den 5. 
august 2019 fra kl. 16.00 til kl. 17.00 i Viborg Golfklubs lokaler. 
 
I den mundtlige forhandling deltog - foruden udvalgets medlemmer - C, A, B og H (bisidder 
for B). Til stede var endvidere Viborg Golfklubs formand og næstformand, G og I. 
 
Der blev under den mundtlige forhandling afgivet forklaring af A, B, D og J. 
 
A forklarede bl.a., at han er 15 år gammel (født den 15. september 2003). Han blev med-
lem af Viborg Golfklub i august 2010. Han havde tidligere spillet golf i USA. Hans handicap 
er 1,8.  
 
Formanden oplæste klagen, som er skrevet af C på vegne af A. 
 
A forklarede videre, at han fortsat husker episoden, som den er beskrevet i klagen. Han 
havde sammen med E slået bolde ud siden omkring kl. 18.00. D stod også og slog bolde 
ud, men ellers var der ikke andre på drivingrange. På et tidspunkt blev han opmærksom 
på, at der stod en person nede i den modsatte ende af driving rangen mod venstre. Per-
sonen, som han efterfølgende fandt ud af var B, stod tæt på bakken, hvor der er udslags-
steder. Han bemærkede ikke andre i den modsatte ende af drivingrangen. B slog op mod 
dem, men hans bolde var ikke tæt på.  
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Han slog med 3-wood, men han havde tidligere slået med driver og jern. Han kan slå ned 
til bakken for enden af drivingrangen med sin driver, men ikke med en 3-wood. Der var 
ingen af hans bolde, der havde retning mod B, men han kan ikke afvise, at der er en bold, 
der ved et uheld er kommet i nærheden. Han slog ikke bevidst bolde med retning mod B.  
B kom op til dem, og han gik først hen til D og sagde, at han godt vidste, at det ikke var D, 
der havde slået bolde ned mod ham. B gik derefter hen til ham og sagde, at han med vilje 
havde slået bolde ned mod B, hvilket han afviste. B tog herefter med en hånd fat i hans 
krave og vred rundt og skubbede ham. B havde et jern eller en kølle i den anden hånd. B 
havde kun fat i trøjen. B gav slip og begyndte at gå tilbage samtidig med, at han sagde, at 
han skulle opføre sig ordentligt. Episoden varede omkring 20 til 30 sekunder. Han fortsatte 
med at slå ud, men han tog et jern, han ikke kunne slå mere end 100 meter med. B havde 
hele tiden en kølle i den anden hånd. 
 
C og A forlod herefter mødet. 
 
B henholdt sig til det, han har anført i sine skriftlige bemærkninger til klagen. Da han havde 
stået på drivingrangen i omkring 20 minutter, kom der endnu en person, som stillede sig 
ved siden af ham og ville slå bolde ud. Personen er formentlig J. Der blev ikke slået bolde 
mod ham, før J kom, og det var først efter, J var kommet, at boldene kom meget tæt på. 
Han talte ikke med J om boldene. J var der kun i kort tid, da J sikkert kunne mærke, bol-
dene kom tæt på. Én golfbold fløj lige forbi hans hoved. Da den 4. bold var ved at ramme 
ham, blev det for meget, og han gik op ad drivingrange. Da var J gået. 
 
J forklarede, at han var på drivingrange den 18. marts 2019 - i den sydlige ende. Han så 
B, der stod ca. 10 meter til højre [øst] for ham for foden af bakken. Han talte ikke med B. 
Der kom nogle bolde ned mod dem, men de landede et godt stykke til hans venstre side 
og var dermed længere væk fra B end ham selv. Han følte sig tryg. Der kom nogle få 
bolde, der kunne være slået længere til hans venstre side, men han bemærkede ikke 
bolde, der var tættere på B end på ham selv.  Han slog en halv spand bolde, inden han gik 
på skovbanen. I den anden ende af drivingrange var der tre personer, som slog ud, men A 
var ikke en af dem. De tre, som han så, gik over mod teestedet på 1. hul, inden han selv 
gik på skovbanen. Han var der ikke, da A slog ud. A slår længere end ham selv, og han 
kan selv slå ned i skoven. De tre spillere, som han så slå ud, kan slå lige så langt som A. 
 
D forklarede, at han var på træningsbanen den 18. marts 2019. Han kom før E og A. De 
stod alle under halvtaget. Han så godt, at der stod en i den anden ende. Det var B, hvilket 
han først fandt ud af efterfølgende. Han husker ikke, at J stod dernede. Inden han kom, 
stod K og slog bolde ud. Han så ikke andre end K, og hvis der har været andre, må de 
være gået, før han kom.  
På et tidspunkt, hvor han holdt pause, bemærkede han, at A, der stod nogle måtter vest 
for ham, slog lige ud eller til højre. A og E havde måske slået bolde i omkring 20 minutter, 
da B kom op mod dem. Han kunne mærke, at B var irriteret. B henvendte sig først til ham 
og sagde, at han godt var klar over, at det ikke var ham, der havde slået bolde mod ham, 
da han ikke kunne slå så langt. B gik derefter over til A og spurgte, om det var ham, der 
havde slået bolde ned mod ham, hvilket A afviste. B tog herefter fat i As trøje og stødte 
ham væk. (D demonstrerede for udvalget, hvorledes B tog fat i As trøje i brysthøjde.) 
Han begyndte at gå hen mod B og A, fordi han ville gå mellem dem, så det ikke udviklede 
sig yderligere. Han havde forinden flere gange sagt til B, at A havde forstået budskabet, 
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og at B skulle slappe af. B truede A med, at han kunne få et par flade og kaldte ham en 
idiot, og at A var syg i hovedet. B havde fat i As trøje i måske 10 sekunder. Det var ikke 
nødvendigt, at han skulle lægge sig mellem, da B havde sluppet taget i trøjen, da han kom 
derhen. B gik derefter tilbage. Han husker ikke, om B havde en kølle eller et jern med sig. 
Han spurgte A, om han var ok, hvilket A bekræftede. C ringede senere samme aften for at 
høre hans udlægning. 
 
Amatør- og Ordensudvalget besluttede efter afslutningen af den mundtlige forhand-
ling at optage sagen til kendelse på det foreliggende grundlag. 
 
 
5.    AMATØR- OG ORDENSUDVALGET UDTALER 
 
5.1.    Bevisførelsen 
 
Efter indholdet af de dokumenter, der er nævnt foran i punkt 1.2 og 3, og efter de forkla-
ringer, der er afgivet under den mundtlige forhandling af sagen, lægger Amatør- og Or-
densudvalget følgende til grund: 
 
Den 18. marts 2019 kl. ca. 18.00 - 18.30 befandt B sig i den nederste (sydøstlige) del af 
drivingrangen i Viborg Golfklub, hvor han slog træningsbolde fra et sted lidt øst for ”ud-
slagshøjen”. 
 
I samme periode befandt D sig i den modsatte (nordlige) ende af drivingrangen, hvor han 
fra den udslagsmåtte, der ligger vest for træningshuset som nr. 2, slog træningsbolde. 
 
D bemærkede, at B befandt sig i den modsatte ende af drivingrangen. 
 
På et tidspunkt mellem kl. 18.00 og kl. 18.30 bemærkede D, at A og E indfandt sig på 
drivingrangen og fra to af måtterne vest for den, D benyttede, begyndte at slå trænings-
bolde. 
 
A har bekræftet, at han indfandt sig på drivingrangen og slog træningsbolde. 
 
J har forklaret, at han i en kort periode mellem kl. 18.00 og kl. 18.30 fra den sydlige del af 
drivingrangen slog træningsbolde mod nord. Han bemærkede, at B i samme periode også 
slog træningsbolde mod nord fra en position lidt til højre (øst) for ham.  
 
J bemærkede, at A fra den nordlige ende af drivingrangen slog bolde mod syd.  
 
Nogle af boldene, der blev slået af spillerne i den nordlige ende af drivingrangen, landede i 
nærheden af J, men alle landede ca. på midten af drivingrangen og et godt stykke til ven-
stre (vest for) J. Han følte sig ikke generet. 
 
J slog kun ca. ½ spand bolde, inden han gik over på træningsarealet bag ved (syd for) 
drivingrangen. 
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B har oplyst og forklaret, at han flere gange var ved at blive ramt af bolde, der blev slået 
fra den modsatte ende af drivingrange, og at en af disse gik lige hen over hovedet på ham. 
Han kunne se, hvem det var, der slog disse bolde. 
 
A har benægtet, at han bevidst slog bolde i den retning, hvor B befandt sig. 
 
D har forklaret, at han ikke bemærkede, at bolde, som blev slået af A, havde retning mod 
B. De kan selvfølgelig ved et uheld være gået i den retning; men han bemærkede ikke, at 
A bevidst skulle have slået bolde i den retning, som B befandt sig i. 
 
B følte sig provokeret. 
 
B gik herefter op mod den nordlige ende af drivingrangen. Han passerede D, som har for-
klaret, at B sagde til ham, at han (D) ikke kunne slå så langt. 
 
B gik herefter hen til A. 
 
Efter Bs e-mails og forklaringerne fra A, D og B lægger Amatør- og Ordensudvalget yderli-
gere til grund: 
 
- B bebrejdede i vrede vendinger A, at han med vilje havde slået bolde ned mod 

ham og sagde - efter eget udsagn - noget i retning af, at A ”trængte til røvfuld” 
eller burde ”have en ....lærestreg/røvfuld...”. 
 

- B truede - efter As og Ds forklaringer - A med vold i form af ”øretæver”, eller at 
”han kunne få et par flade”. 
 

- B sagde - efter eget udsagn - til A: ”er du sindssyg”. 
 

- B sagde - efter As og Ds forklaringer - at A måtte være ”sindssyg”, ”syg i hove-
det”, ”idiot” eller noget lignende. 
 

- B greb med sin ene hånd fat i As trøje i ca. 10 sekunder og stødte eller skubbede 
ham hårdt tilbage. 
 

- B greb herefter i nogle sekunder med sin ene hånd fat i kraven på As trøje. 
 

- B har udtalt, at han havde noget i sin højre hånd, og at den ikke var fri.  
 

- A har forklaret, at B i sin ”anden hånd” havde et golfjern eller en golfkølle. 
 

- D fandt optrinet så alvorligt, at han forlod ”sin” udslagsmåtte og gik hen mod B 
og A for at lægge sig imellem og forhindre, at episoden udviklede sig yderligere. 
 

- D sagde flere gange til B, at A havde forstået budskabet, og at han (B) skulle 
slappe af. 

 
- B havde sluppet sit greb i As trøje, da D nåede hen til dem. 
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- B forlod nu stedet og gik tilbage over drivingrangen samtidig med, at han i vrede 

vendinger udtalte sig om, hvad han mente, der var passeret. 
 
- A blev chokeret over optrinet. 
 
- A forlod kort efter drivingrangen og tog hjem, hvor han fortalte C om det passe-

rede. 
 
- B har over for A og C samt D beklaget og undskyldt sin frembrusen og klodsede 

måde at håndtere hele situationen på. 
 
 
5.2.     Amatør- og Ordensudvalgets konklusion om bevisførelsen 
 
Den beskrevne opførsel fra B udgør en overtrædelse af golfsportens etiketteregler og et 
brud på normerne for acceptabel adfærd på Viborg Golfklubs område, jf. § 12, stk. 4, i Vi-
borg Golfklubs vedtægter. 
 
 
6.     SANKTIONSFASTSÆTTELSEN 
 
Det kan ikke afvises, at en eller flere golfbolde har ramt jorden i nærheden af B. 
 
Golfbolde, der har ramt jorden i nærheden af B, er ikke af A bevidst slået mod ham eller 
det sted, hvor han befandt sig 
 
Det er forståeligt, at B kan have følt sig forulempet af bolde, der ramte jorden i nærheden 
af ham eller i øvrigt var tæt på ham. 
  
Det er imidlertid ikke undskyldeligt, at B, der er en voksen seniorspiller - efter at have brugt 
tid på at gå ca. 200 meter over drivingrangen og derefter have konstateret, at den person, 
han mente havde slået de bolde, han havde følt sig generet af, var en mindreårig junior-
spiller, der benægtede, at han havde slået bolde efter ham - fortsat kunne være så ophid-
set, at han over for A udviste den verbale og fysisk voldelige adfærd, Amatør- og Ordens-
udvalget har lagt til grund, han udviste.  

 
Amatør- og Ordensudvalget betragter det som skærpende omstændigheder, at B - efter at 
have gået ca. 200 meter over drivingrangen - ikke havde besindet sig, og at den adfærd, 
han herefter udviste, skete mod en mindreårig juniorspiller.  
 
For As vedkommende var situationens alvor understreget af, at det efter As og Bs udtalel-
ser og forklaringer kan lægges til grund, at B under hele episoden havde et golfjern eller 
en golfkølle i sin ene hånd. Da det efter bevisførelsen kan lægges til grund, at jernet eller 
køllen ikke blev anvendt som et trusselsmiddel, kan dette forhold isoleret betragtet ikke 
anses som en yderligere skærpende omstændighed. 
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Det er ikke en undskyldende omstændighed, at det på drivingrangen var (og fortsat er) til-
ladt at slå bolde fra begge ender af rangen - et forhold som Amatør- og Ordensudvalget 
dog (for at undgå gentagelser) henstiller til bestyrelsen i Viborg Golfklub at ændre. 
 
Amatør- og Ordensudvalget vurderer herefter Bs adfærd som en grov forseelse mod 
golfsportens etiketteregler og et groft brud på normerne for acceptabel adfærd på Viborg 
Golfklubs område. 
 
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 tids-
bestemt periode udelukkes fra alle eller enkelte af klubbens turneringer og/eller forbydes 
at benytte klubbens faciliteter.” 
 
Amatør- og Ordensudvalget er bekendt med, at der i disciplinære sager i førstegangstil-
fælde bør idømmes og normalt idømmes en advarsel, medmindre der er tale om grove 
forseelser. Amatør- og Ordensudvalget deler denne opfattelse. 
 
Amatør- og Ordensudvalget vurderer imidlertid afsluttende sagen således: 
 
1. B har begået en grov forseelse mod golfsportens etiketteregler og adfærdsnor-

mer og udvist en adfærd, der går meget langt ud over, hvad der er acceptabelt, 
og som er fuldstændig i strid med golfspillets ånd og etikette.  

 
2. Bs handlinger har haft en sådan grovhed, at det er nødvendigt at anvende 

karantænesanktionen uden forudgående advarsel. 
 
Amatør- og Ordensudvalget idømmer herefter B karantæne i resten af 2019. Karantænen 
gælder fra det tidspunkt, hvor denne kendelse kommer frem til B (formentlig den 19. au-
gust 2019).  
 
Karantænen medfører, at B indtil den 1. januar 2020 er udelukket fra alle klubbens turne-
ringer og i denne periode har forbud mod at benytte alle klubbens faciliteter, jf. § 12, stk. 7, 
2. afsnit, i vedtægter for Viborg Golfklub. 
 
 
7.    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: 
 

B idømmes karantæne fra Viborg Golfklub i resten af 2019. 
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