
 

Ordens- og Amatørudvalget 1. maj 2019. 

 

 

Til Elite Vest bestyrelse.   

cc. Hovedbestyrelsen i Dansk Taekwondo Forbund. 
                                      

Ordens- og Amatørudvalgt har den 3. april 2019 afholdt møde angående klage fra Elite Vest 

modtaget den 28. marts 2019.   

 

Elite Vest ønsker, at udvalget vurderer udtagelsesforløbet op til Senior VM 2019 i forhold til Jasmin 

Andersen og den medsendte korrespondance mellem Jasmin Andersen og Landsholdstræneren.  

 

Udvalget finder, at der er betalt gebyr jf. forbundets regler § 13 stk. 3. 

 

Jf. forbundets love § 14 stk. 2 skal klager indbringes for Ordens- og Amatørudvalget inden 4 uger, 

efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over. 

Denne frist finder udvalget er overholdt.  

 

Udvalgets formål er at behandle sager om forståelse, efterlevelse eller administration af forbundets 

regler.  

 

På baggrund af den fremsendte klage, lægges det til grund at Jasmin Andersen ikke formelt opfylder 

udtagelseskravene jf. udtagelseskriterierne som nævnt nedenfor. 

 

Proceduren for udtagelse til Landsholdet er beskrevet i dokumentet 

Udtagelseskriterier_kamplandsholdet_v2 med titlen Generelt om landsholdet for Kamp. Herunder 

betingelserne for udtagelse til bruttolandsholdet.  

 

I Generelt om landsholdet for Kamp bestemmes, at Landstræneren har kompetencen til at udtage 

udøvere til landsholdet. Udøverne bliver primært udtaget fra bruttolandsholdet.  I dokumentet har 

Landsholdstræneren fået beføjelser til at fravige nogle af kravene, hvis der ikke er udtaget andre 

udøvere i den bestemte vægtklasse.  

 

Kompetencen til at foretage Udvælgelse til Landsholdet og fravigelse af kravene til udtagelse, 

ligger hos Landsholdstræneren. Det er Landsholdstræneren der har beføjelsen til at beslutte om en 

udøver skal udtages, i tilfælde hvor udtagelseskravene ikke er opfyldt.  

 

Da det er Landstræneren der har den endelige beføjelse til at udtage udøvere, der ikke opfylder 

kriterierne og det ikke er fast beskrevet, at disse udøvere skal udtages eller hvilken begrundelse der 

skal lægges til grund for udtagelsen, er der tale om en beslutning af politisk karakter baseret på et 

skøn, som udvalget ikke har beføjelse til at efterprøve jf. forbundets love § 14 stk. 2.   

 

På den baggrund afviser Udvalget derfor at behandle klagen, idet udvalget ikke har kompetence til 

at vurdere politiske beslutninger. Sådanne politiske uenigheder kan indbringes for 

repræsentantskabsmødet og ikke for Ordens- og Amatørudvalget.  

 

Se evt. kendelse fra DIF’s Appelinstans af 23. januar 2019 sags nr. 18/2018 Elite Vest mod Dansk 

Taekwondo Forbund. 

 

Afgørelser fra Ordens- og Amatørudvalget kan påklages til DIF's appel udvalg. Se. 

https://www.dif.dk/da/frontpage/OmDIF/Politisk-s-struktur/juridiskenaevn 

https://www.dif.dk/da/frontpage/OmDIF/Politisk-s-struktur/juridiskenaevn


 

Kopi af denne afgørelse sendes til Elite Vest og formanden for Dansk taekwondo forbund. 

 

 

På vegne af Ordens- og Amatørudvalget 

 

 


