Dansk Tennis Forbunds Appeludvalg

Dansk Tennis Forbunds Appeludvalg

Kendelse
afsagt den 6. januar 2021
af Dansk Tennis Forbunds Appeludvalg
i sagen
Aalborg Tennisklub
mod
Dansk Tennis Forbund

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

Sagen vedrører Aalborg Tennis Klub (ATK), som har et hold i 1. division for damer.
Der var planlagt spilleterminer d. 7. november 2020, 21. november 2020 og 28.
november 2020.
Den 5. november 2020 iværksatte regeringen en række lokale restriktioner i 7
kommuner i Nordjylland, som bl.a. medførte, at personer med bopæl i en af de
pågældende kommuner ikke måtte forlade kommunen og således heller ikke rejse til
andre kommuner udenfor de pågældende 7 nordjyske kommuner.
ATK´s 1. single er bosiddende i Jammerbugt Kommune og har således ikke mulighed for
at deltage matcherne på de pågældende terminer.
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ATK kontaktede umiddelbart før den første af spilleterminerne DTF med anmodning om
udsættelse af matcherne.
DTF afslog at udsætte kampene, idet DTF sidestillede restriktionerne i Nordjylland med,
at en spiller er smittet med Covid-19 eller er i en test-fase og således ikke kan spille.
DTF har oplyst, at man først accepterer udsættelse af matcher, når 3 eller flere af
spillerne i ”bruttotruppen” til et hold er smittet eller i en test-fase.
DTF har oplyst, at der ikke er nærmere hjemmel for denne praksis i reglementer, notater
eller lignende, ligesom praksis ikke meddelt klubberne generelt.
ATK valgte at gennemføre matchen mod Kolding d. 7. november 2020 uden klubbens
normale 1. single, men ATK meddelte forinden, at deltagelsen i matchen skete under
protest.
ATK har indbragt sagen rettidigt for Appeludvalget med anmodning om, at matchen d. 7.
november 2020 skal spilles om, ligesom matcherne d. 21. og 28. november 2020 skal
udsættes.
Appeludvalget har d. 20. november 2020 truffet en del-afgørelse vedrørende de kampe,
der skulle afvikles efterfølgende.
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*****
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Appeludvalget har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag.
Appeludvalget har fremsendt sagen til Kolding Tennisklub med anmodning om at
fremkomme med bemærkninger vedrørende den gennemførte match d. 7. november
2020 mellem Aalborg og Kolding. Appeludvalget har ikke modtaget bemærkninger fra
klubben, hvorfor Appeludvalget træffer afgørelse på det foreliggende grundlag.
Appeludvalget er enige om at udtale følgende:
Idrættens organisationer, herunder Dansk Tennis Forbund, har løbende fulgt de
anbefalinger og forskrifter, som myndighederne har udmeldt, herunder restriktioner,
som har haft betydning for afviklingen af turneringer og holdturneringer, herunder
navnlig for at undgå vilkårlighed i administrationen af reglerne.
Appeludvalget finder ikke, at myndighedernes restriktioner i Nordjylland kan sidestilles
med corona-relateret sygdom eller enkelte spilleres test-faser.
Der var efter Appeludvalgets opfattelse tale om restriktioner, der har må sidestilles med
generelle restriktioner og anbefalinger fra myndighedernes side.
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Det er Appeludvalgets opfattelse, at Dansk Tennis Forbund ganske forståeligt hidtil har
fulgt myndighedernes anbefalinger, og Appeludvalget finder, at en fravigelse fra denne
praksis forekommer vilkårlig og ikke på det for Appeludvalget foreliggende grundlag
vurderes som saglig.
Det er derfor Appeludvalgets opfattelse, at matchen burde have været udsat.
Vi træffer derfor følgende:
BESTEMMELSE:
Aalborg Tennisklubs match mod Kolding Tennisklub afviklet d. 7. november 2020 i 1.
division for damer skal spilles om på et af Dansk Tennis Forbund fastsat spilletidspunkt.
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.

