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Dato: 29. oktober 2015 
 
 
 
 

Svømmeklub medlem af Dansk Svømmeunion 
 
 
 
 
 

Indberetning fra Sportsafdelingens Dommerudvalg 
 

Indberetningen vedrører tre personer fra en svømmeklub medlem af Dansk 
Svømmeunion i forbindelse med DM på langbane 2015. 
 
Dansk Svømmeunions bestyrelse har på et møde den 3. oktober 2015 behandlet 
ovennævnte indberetning fra Sportsafdelingens Dommerudvalg. 
 
Indberetningen omfatter et optrin i officialsrummet efter afslutningen af finalerne den 
6. juli, hvor en af stævnets overdommere bliver opsøgt af de tre personer. 
 
Bestyrelsen har efter modtagelsen af indberetningen anmodet alle involverede parter 
om skriftligt at tilkendegive deres oplevelse af episoden, og har derefter gennemgået 
alle dokumenter i sagen.  
 
Dansk Svømmeunions bestyrelse ønsker i den anledning at udtrykke en kraftig 
misbilligelse, og tager med denne misbilligelse stærkt afstand fra den udviste 
adfærd af de tre personer. 
 
Almindelige etiske normer i dansk svømning tilsiger – som i al anden idræt i Danmark 
– at aktive, trænere, supportere og øvrige tilskuere udviser respekt for afgørelser 
truffet af dommere og officials, uanset om man er enig i kendelserne eller ej. 
Dommerne skal ubetinget kunne føle sig trygge og ikke udsættes for 
ubehageligheder.  
 
Vi har forståelse for, at trænere, klubledere og involverede svømmere kan blive 
endog meget frustrerede i det øjeblik en diskvalifikation falder. Men det retfærdiggør 
på ingen måde efterfølgende ubehagelig og intimiderende adfærd. 
 
Svømmestævner i Danmark er helt afhængige af de mange frivillige, som ulønnet 
bruger uendelig mange timer på at afvikle og dømme disse mesterskaber til gavn for 
vores dygtige svømmere. Uden dem, ingen stævner.  
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Når vi skal sikre, at frivillige også i fremtiden har lyst til at stille op, er det nødvendigt, 
at alle udviser den fornødne respekt for vores officials, og at disse ikke udsættes for 
ubehagelige oplevelser. 
 
Bestyrelsen ønsker tillige at tilkendegive, at en gentagelse af lignende optrin kan 
medføre udelukkelsessanktioner for mesterskaber i regi af Dansk Svømmeunion. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Kjeld Egebo Larsen                           Anders Vestergaard Jensen 
Formand                                            Bestyrelsesmedlem 

 


