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Kendelse
afsagt den 14. juni 2019
af Dansk Tennis Forbunds Appeludvalg
i sagen
Team Fyn
mod
Dansk Tennis Forbund

(Behandlet af Søren Arentoft, Christian Kurt Nielsen og Jørgen Torpe Kann)

Dansk Tennis Forbund har d. 7. april 2019 fremsendt matchprogram til klubberne for
DH Junior udendørs 2019.
Ved mail af 7. april 2019 til DTF har Michael Grube Andersen på vegne af Team Fyn
kritiseret turneringsplanlægningen, der efter hans opfattelse bl.a. betyder, at fynske hold
er blevet programsat med flere udekampe end hjemmekampe, selvom rækkerne er
domineret af hold fra København/Nordsjælland.
Dette har ført en mailkorrespondance mellem DTF og Team Fyn.
Team Fyn har bl.a. anført, at der bør udarbejdes en ny turneringsplan, hvor der tages
højde for denne problemstilling, hvilket ifølge Team Fyn er i overensstemmelse med bl.a.
drøftelserne og aftalerne på et forummøde for klubberne i januar 2016.
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Dansk Tennis Forbund har i mailkorrespondancen bl.a. anført, at turneringsprogrammet
er udformet i overensstemmelse med reglerne, samt at der DTF bekendt ikke foreligger
en bindende beslutning om turneringsplanlægningen som anført af Team Fyn, men at
DTF forsøger at gøre holdturneringen så god som muligt for holdene fra Vestdanmark.
Team Fyn har anmodet om, at spørgsmålet bliver behandlet på et bestyrelsesmøde i
DTF.
DTF´s bestyrelse har d. 5. maj 2019 drøftet spørgsmålet og fastholdt matchprogrammet
for 2019, men har videre i referatet fra bestyrelsesmøde anført:
”Turneringsudvalget kommer med en indstilling for fremtidig fordeling af
ude og hjemmekampe i holdturneringen for juniorer og/eller forslag til
økonomisk fordeling af broudgifter. ”
Team Fyn har i mail af 7. maj 2019 anmodet om at få sagen forelagt for Appeludvalget.

------

*****

-----

Appeludvalget har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag.
Appeludvalget er enige om at udtale følgende:
Det fremgår af holdturneringsreglementet for Juniorholdturneringen § 3.3 bl.a., at ”De
tilmeldte hold fordeles efter styrke og geografiske forhold”.
Det fremgår videre af reglementet § 4.6 bl.a., at der skal ”tilstræbes en ligelig fordeling af
hjemme- og udekampe i det omfang det er muligt” samt endvidere at der ved
udarbejdelsen af kampprogrammet ikke kan ”påregnes hensyntagen til antallet af rejser
over Storebælt…”.
Det er Appeludvalgets opfattelse, at turneringsreglementet rummer en stor grad af
skønsbeføjelse for DTF ved planlægningen af matchprogrammet, samt at
formuleringerne i reglementet ikke kan påberåbes som krav for den enkelte klubs
matchprogram, men alene anfører de overordnede hensyn ved planlægningen.
Appeludvalget finder ikke grundlag for at kritisere eller tilsidesætte det skøn, som DTF
har udført i forbindelse med planlægningen.
Der er ikke for Appeludvalget forelagt andre bindende beslutninger eller regelgrundlag,
der kan støtte Team Fyns anbringende.
Vi træffer derfor følgende:
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BESTEMMELSE:
Matchprogrammet for juniorholdturneringen for udendørs-sæsonen 2019 for Team Fyn
ændres ikke.
Denne afgørelse kan inden 4 uger fra bekendtgørelse indbringes for DIF - Idrættens
Højeste Appelinstans.
En påklage til DIF - Idrættens Højeste Appelinstans har iht. Appeludvalgets love ikke
opsættende virkning.

