
 

 
 

DIF’s APPELINSTANS 

 

KENDELSE 
afsagt den 23. januar 2019 

  

i Sag nr. 18/2018: 

Elite Vest 

mod 

Dansk Taekwondo Forbund 

 

Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen (formand), Annelise Vidø og John Skovbjerg. 

 

APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING 

Ved appelskrivelse (mail) af 8. november 2018 har Elite Vest indbragt Dansk Taekwondo Forbunds 
(DTaF) Ordens- og Amatørudvalgs kendelse af 30. september 2018 for DIF’s Appelinstans.  Kendelsen 
er efter det oplyste modtaget den 11. oktober 2018. 

Ved Ordens- og Amatørudvalgets kendelse blev Elite Vests klage af 14. september 2018 afvist. Klagen 
vedrørte en beslutning, der blev truffet på møde den 9. januar 2018 i Dansk Taekwondo Forbunds Ta-
lent- og Eliteudvalg (TEU), om ikke at fortsætte samarbejdet med Elite Vest som udviklingscenter under 
DTaF. Den appellerede kendelse fra DTaF’s Ordens- og Amatørudvalg er begrundet med, at Elite Vests 
klage er indbragt efter udløbet af klagefristen på 4 uger i medfør af forbundets love.  

DTaF’s Talent- og Eliteudvalgs beslutning af 9. januar 2018, som blev meddelt Elite Vest i e-mail af 10. 
januar 2018, er begrundet således: 

 ”Kære ledelse i UC elitevest. 

Der kan ikke bevilges tilskud til UC Elitevest på baggrund af fremsendte dokumenter. Der er efterspurgt doku-
mentation for ansættelsen af Bjarke som ny cheftræner, samt dokumentation for udbetalt løn. Vi har efter flere 
rykkere modtaget en lønberegning, og altså har der ikke været tale om en reel lønnet ansættelse som forbunds-
tilskud skal understøtte. 
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TEU har på møde 9-1-2018 behandlet omstændighederne vedr. samarbejde med UC Elitevest. Konklusionen er 
at DTaF ikke har været tilfredse med samarbejdet, hvorfor der ikke genoprettes ny kontrakt med UC Elitevest. 
Samarbejdet med DTaF anses hermed officielt som afsluttet og udøverne vii henvises til andre UC. 

DTaF vil underrette Århus kommune om ophævelse af samarbejdet.” 

Elite Vest har afgivet appelskrivelse af 8. november 2018 med bilag. 

Dansk Taekwondo Forbund har afgivet svar i sagen af 6. januar 2019. 

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Appelinstansen. 

PÅSTANDE 

Elite Vests appel må forstås som en principal påstand om, at Dansk Taekwondo Forbund tilpligtes at 
anerkende, at beslutningen truffet af forbundets Talent-og Eliteudvalg om at afslutte udviklingscenter-
samarbejdet med Elite Vest var uberettiget, og at forbundet derfor skal samarbejde med Elite Vest om 
genetablering af centret.  

Subsidiært har Elite Vest nedlagt påstand om hjemvisning af sagen til fornyet behandling ved DTaF’s 
Ordens- og Amatørudvalg.  

Dansk Taekwondo Forbunds svar i sagen må forstås som en påstand om stadfæstelse af Ordens- og 
Amatørudvalgets kendelse af 30. september 2018. 

OPLYSNINGER I SAGEN  

Det fremgår af sagens oplysninger, at taekwondoklubben Elite Vest i en periode har haft status som 
såkaldt udviklingscenter med tilknytning til og økonomisk tilskud fra Dansk Taekwondo Forbund.  

I starten af 2018 valgte taekwondoforbundet at ophæve samarbejdet om udviklingscentret, hvilken be-
slutning er omtvistet i nærværende sag.  

REGELGRUNDLAGET 

Kompetenceområdet for Ordens- og Amatørudvalgets følger af DTaF’s loves § 13, stk. 1, om udvalgets 
opgaver: 

”Stk. 1   Ordens- og Amatørudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller admini-
stration af DTaF’s love, regler, reglementer m.v.” 

PARTERNES ARGUMENTER  

Henset til sagens karakter og resultat gengives alene en kortfattet opsummering af parternes overordnede 
anbringer i sagen. 

Elite Vest har i relation til spørgsmålet om fristoverskridelse i forbindelse med sagens indbringelse for 
DTaF’s Ordens- og Amatørudvalg overordnet gjort gældende, at der i forbindelse med DTaF’s Talent- og 
Eliteudvalgs beslutning om at nedlægge udviklingscentret ikke blev givet nogen form for klagevejled-
ning. Herudover forsøgte Elite Vest i foråret og sommeren 2018 at genoprette samarbejdet om udvik-
lingscentret, og klubben var ikke i dette forløb vidende om, at der bestod en klagemulighed.  
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I forhold til DTaF’s Talent- og Eliteudvalgs beslutning om at lukke udviklingscentret har Elite Vest over-
ordnet gjort gældende, at der ifølge forvaltningsretten er et krav om, at der skal vægtige grunde og en 
grundig begrundelse til, førend en afgørelse om at lukke udviklingscentret kan træffes. Disse krav er 
ikke opfyldt.  

Dansk Taekwondo Forbund har overordnet gjort gældende, at samarbejdet med Elite Vest fra starten 
har været utilfredsstillende, og at Elite Vest ikke har efterlevet de krav og forventninger til samarbejdet, 
forbundet har haft. Elite Vest blev herudover varslet lukningen af udviklingscentret, såfremt de af for-
bundet stillede krav ikke blev opfyldt. 

APPELINSTANSENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION 

Sagen angår et samarbejde mellem Dansk Taekwondo Forbund og Elite Vest om et af forbundet økono-
misk støttet udviklingscenter.  

DIF’s Appelinstans lægger i denne forbindelse til grund, at forbundets etablering af udviklingscentre 
rundt i landet beror på sportsligt og idrætspolitisk begrundede beslutninger, og at de økonomiske til-
skud fra forbundet til de klubber, der i dagligdagen varetager aktiviteterne på centrene, gives på bag-
grund af individuelle aftaler mellem forbund og klub. Således følger de retlige rammer for etablering og 
nedlæggelse af udviklingscentrene ikke af forbundets vedtagne regelsæt, hvorom sager i medfør af lo-
venes § 13, stk. 1, kan behandles i forbundets Ordens- og Amatørudvalg. 

Dansk Taekwondo Forbunds beslutningerne om udviklingscentrene udgør således almindelige organi-
sationspolitiske – og strategiske beslutninger, og berettigelsen af forbundets kontraktsretlige dispositi-
oner i så henseende skal i vurderes på baggrund af almindelige kontraktsretlige principper og ikke i 
medfør af forbundets vedtagne regelsæt.  

Det følger af praksis fra DIF’s Appelinstans og generelle overvejelser om kompetence- og virkeområdet 
for både DIF’s Appelinstans og specialforbundenes tvistløsningsorganer, herunder Ordens- og Amatør-
udvalg, at sådanne sager, der som nærværende er af rent kontraktsretlig karakter, må afvises fra be-
handling i idrættens interne tvistløsningssystem. Stillingtagen til den trufne beslutning om ikke at fort-
sætte samarbejdet med Elite Vest falder da heller ikke inden for DTaF’s Ordens- og Amatørudvalgs kom-
petence, jf. lovenes § 13, stk. 1. 

Allerede på denne baggrund tiltræder Appelinstansen, at DTaF’s Ordens- og Amatørudvalg har afvist 
sagen, og Appelinstansen stadfæster derfor afgørelsen.  

 

Thi bestemmes: 

Dansk Taekwondo Forbunds Ordens- og Amatørudvalgs kendelse af 30. september 2018 stadfæstes.  

 

Ole Græsbøll Olesen 

Formand  


