
Ordens- og Amatørudvalget 17. september 2021. 

I sagen den 29. juni 2021 indbragt af Line Hornbæk 

Line Hornbæk, (herefter betegnet ”Klager”)  

mod  

Holbæk Taekwondo Klub, Roedsvej 10, 4300 Holbæk (herefter betegnet ”Indklagede”) 

vedrørende Indklagedes eksklusion af Klager den 28. juni. 2021. 

Ordens- og Amatørudvalgt (herefter betegnet ”OA”) har den 8. september 2021 afholdt møde angående 
klagen fra Line Hornbæk modtaget den 29. juni 2021. 

OA konstaterer, at der er betalt gebyr jf. forbundets regler §13 stk. 3. 

Jf. forbundets love § 14 stk. 2 skal klager indbringes for OA inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller 

parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over. 

Klagen er modtaget rettidigt, hvorefter sagen kan realitetsbehandles 

OA har forelagt klagen for Holbæk taekwondo Klub, som har fastholdt afgørelsen om Eksklusion og ikke 
fremlagt nyt materiale i sagen. 

Påstand:  

Klager ønsker eksklusion fra Holbæk Taekwondo klub, iflg.Holbæk Taekwondo klubs love, §9a. ophævet. 

Afgørelse, 

Eksklusionen ophæves ikke. 

Afgørelsen er afsagt uden skriftlig sagsfremstilling 

Begrundelse: 

OA lægger vægt på at Klager gentagne gange havde fået oplyst at hun ikke var klar til at kunne indstilles til 

dan graduering, og at Klager derefter vel vidende at hun derved bryder klubbens regler omkring indstilling 



til dan graduering, alligevel vælger at kontakte en ekstern instruktør uden Indklagedes viden, med henblik 
på at blive indstillet til Dan graduering, og herefter gå til graduering på baggrund af denne indstilling.   

Iht. Indklagedes vedtægter § 9a, er der mulighed for at ekskludere et medlem som handler usportsligt. 
Indklagedes bestyrelse har med hjemmel i Indklagedes vedtægter har været bemyndiget til at vurdere 
hvorvidt dette har været tilfældet 

Det er OAs vurdering, at Klagers bevidste omgåelse af Indklagedes proces for indstilling til Dan graduering 
kunne anses for groft illoyal opførsel over for Indklagede. Det er endvidere OAs vurdering at Klagers 
bevidste omgåelse, af Indklagedes proces for indstilling til Dan graduering, dermed kunne betragtes som 
usportsligt. 

OA kan derfor ikke, som sagen er oplyst overfor OA, give klager medhold, og Eksklusionen ophæves således 
ikke. 

Afgørelser fra Ordens- og Amatørudvalget kan påklages til DIFs appel udvalg. 

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

Afgørelsen sendes til Klager og Indklagede 

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

På vegne af Ordens- og Amatørudvalget 

Jesper Kristensen, formand. 

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

