
Ordens- og Amatørudvalget 19. november 2021. 

Modtaget udateret klage 25. September 2021 pr. email - indbragt af  

Kim Drube, Landstræner, Thomas Benfeldt Purup, Assisterende landstræner, Ky-tu Dang, Technical Director 
Michael Winther, Sportschef, alle fra Dansk Taekwondo Forbuds tekniklandshold (herefter samlet kaldet 
”Klager”) 

mod  

TEU-Teknik, Talent- og Eliteudvalg, Dansk Taekwondo Forbund. (herefter betegnet ”Indklagede”), 
Jesper Nielsen, Jørn Chr. Andersen, Kristoffer Andersen.  

 

 

vedrørende bl.a. manglende godkendelse af Klagers udtagelse af Junior Female team.  

Ordens- og Amatørudvalgt (herefter betegnet ”OA”) har forsøgt mægling mellem parterne – úden resultat, 
og har herefter den 19. november 2021 afholdt møde angående klagen  

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. 

Ordens og Amatørudvalget har i sagsbehandlingen, været repræsenteret af Jesper Kristensen, Michael 
Duelund, Morten Jensen og Lotte Damsgaard 

OA har forelagt klagen for Indklagede som har fastholdt deres beslutninger. og ikke fremlagt nyt materiale i 
sagen. 

 

Sagsfremstilling.  

Sagen vedrører udtagelse af Junior Female team.  

Klager udtager Junior Female team på baggrund af deres forståelse af udtagelseskriterier. indklagede vil 
ikke godkende udtagelsen, hvorfor der ikke blev udtaget noget Junior Female team.  

Ordens og Amatørudvalget har gennemgået det modtagne materiale og TEU´s beføjelser fremgår efter det 
oplyste af ”Kommisiorium for Teknik og Eliteudvalget for teknik” (herefter ”Kommissorium”) at 

Indklagede bl.a. skal godkende årsplan, årsbudget, ansætte forbundstrænere og fungere som arbejdsgivere 
for disse amt udarbejde og opdatere udtagelseskriterier. Det vil sige, det er Indklagedes ansvar at skabe 
rammerne og fundamentet for Dansk Taekwondo Forbunds teknik landshold.  

Det fremgår ikke af Kommissorium, at TEU har som opgave at godkende det af Klager udtagne landshold.  

Det er derfor Ordens Udvalgets vurdering at TEU derfor ikke kan afvise det af Klager udtagne landshold. 
Hvis det er Indklagedes opfattelse at Klager ikke følger de af Indklagede fastsatte udtagelseskriterier, så må 
Indklagede adressere dette overfor Klager som arbejdsgiver for Klager. 



 

Afgørelse: Udtagelsen af Junior Female Team opretholdes. 

 

Ordens Udvalget opfordrer Indklagede til at etablere klare retningslinjer for udtagelse af teknik landshold, 
såfremt dette måtte vurderes at være nødvendigt.  

Såfremt det er Dansk Taekwondo Forbunds ønske at Indklagede skal have en godkendelsesbeføjelse i 
forhold til udtagelse af teknik landshold, så bør dette indføjes i Kommisorium. 

 

 

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

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

