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KENDELSE  
  

Afsagt den 29. september 2021  
  

af  
  

Fodboldens Appelinstans  
  

i sag nr. 2/2021:  
  

Viking Fodbolds appel af DBU Bornholms afgørelse af 2. juli 2021  
  
Appelinstansen bestod af Mikael Sjöberg (formand), Per Astrup Madsen og Ken Torpe Christoffersen.    
  
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDINGHEDER  
 
Viking Fodbold fra Rønne vandt i sæsonen 20/21 Bornholmsserien Herrer. 
 
Det er oplyst, at der foreligger en aftale mellem DBU Bornholm og DBU København om, at vinderen af Born-
holmsserien kan spille kampe i Københavnsserien under DBU København. 
 
Viking Fodbold har imidlertid den 29. juni 2021 frabedt sig at rykke op i Københavnsserien. Viking Fodbold 
har blandt andet anført, at flere spillere ikke ville være i truppen ved eventuelle kampe i Københavnsserien, og 
at klubben havde afsøgt diverse muligheder for klubsamarbejder, men det ikke var lykkedes at finde en holdbar 
løsning. 
 
DBU Bornholm har den 2. juli 2021 truffet afgørelse om, at  
- Viking Fodbold nedrykkes til herreserie 1 fra sæson 21/22, 
- Viking Fodbold har oprykningsforbud til Københavnsserien i 3 år,  

som også er gældende for eventuelle klubsamarbejder/overbygninger, og 
- Viking Fodbold idømmes en bøde på 1.500 kroner 
 
Viking Fodbold har den 9. juli 2021 anmodet DBU Bornholm om at annullere sanktionen samt om henvise til, 
hvilke bestemmelser i turneringsreglementet Viking Fodbold skulle have overtrådt. Hvis DBU Bornholm ikke 
ville annullere sanktionen, skulle henvendelsen anses som en anke af afgørelsen af 2. juli 2021. 
 
DBU Bornholm har herefter indbragt Viking Fodbolds anke for DBU. DBU har herefter anmodet Fodboldens 
Disciplinærinstans om at behandle sagen. 
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Fodboldens Disciplinærinstans har imidlertid fundet, at instansen ikke har hjemmel til at behandle sagen, men 
har givet tilladelse til, at sagen kan indbringes for Fodboldens Appelinstans. 
 
Fodboldens Appelinstans har DBU Bornholm anmodet om en redegørelse med angivelse af, hvilke specifikke 
materielle bestemmelser DBU Bornholm har fundet, at Viking Fodbold skulle have overtrådt, samt anmodet 
om fremsendelse af den aftale mellem DBU Bornholm og DBU København om deltagelse af bornholmske 
klubber i Københavnsserien. 
 
Det fremgår af redegørelse af 13. september 2021 fra DBU Bornholm, at DBU Bornholm har henholdt sig til 
’gældende love for DBU – DBU Bornholm, turneringsreglementet samt egne turneringsbestemmelser’. 
 
I en supplerende redegørelse af 14. september 2021 fra DBU Bornholm har DBU Bornholm anført, at DBU 
Bornholm har taget udgangspunkt i DBU Københavns turneringsbestemmelser § 11.4, litra c. 
  
Af den supplerende redegørelse fremgår desuden, at DBU Bornholm har taget udgangspunkt i DBU Bornholms 
turneringsbestemmelser, hvoraf det fremgår, at der er 6 hold i Bornholmsserien, og at der gælder særlige be-
stemmelser for oprykning til Københavnsserien.  
 
 
KLAGEN 
 
Viking Fodbold har ved skrivelsen af 9. juli 2021 anført, at Viking Fodbold er omfattet af DBU Bornholms 
turneringsreglement og turneringsbestemmelser. Det er Viking Fodbolds opfattelse, at Viking Fodbold ikke 
overtrådt hverken turneringsreglementet eller turneringsbestemmelserne.  
 
Viking Fodbold har nedlagt påstand om, at DBU Bornholms sanktion annulleres. 
 
   
APPELINSTANSENS BEMÆRKNINGER  
 
Fodboldens Appelinstans bemærker, at DBU Bornholm i afgørelsen af 2. juli 2021 ikke har anført, hvilket 
specifikke materielle bestemmelser DBU Bornholm finder, at Viking Fodbold skulle have overtrådt. 
 
Fodboldens Appelinstans bemærker desuden, at appelinstansen har anmodet DBU Bornholm om at redegøre 
nærmere for, hvilke specifikke materielle bestemmelser Viking Fodbold skulle have overtrådt.  
 
Fodboldens Appelinstans bemærker, at DBU Bornholm ikke har oplyst Fodboldens Appelinstans herom. Fod-
boldens Appelinstans bemærker i relation hertil, at et ’udgangspunkt i DBU Bornholms turneringsbestemmel-
ser’, herunder med henvisning til ’særlige bestemmelser for oprykning til Københavnsserien’ ikke kan anses 
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som angivelse af specifikke materielle bestemmelser, herunder især når det ikke klart fremgår, hvilke særlige 
bestemmelser for oprykning til Københavnsserien, der skulle være tale om. 
 
Fodboldens Appelinstans finder, at DBU Bornholm ikke kan træffe afgørelser efter DBU Københavns turne-
ringsreglement mv., medmindre der er en klar hjemmel i DBU Bornholms turneringsreglement hertil. 
 
Fodboldens Appelinstans bemærker i øvrigt, at appelinstansen ikke af egen drift er bekendt med, hvilke spe-
cifikke materielle bestemmelser Viking Fodbold skulle have overtrådt.  
 
Fodboldens Appelinstans finder således, at der ud fra et almindeligt legalitetsprincip ikke kan idømmes en 
sanktion, når der ikke er en overtrædelse af en specifik materiel bestemmelse. 
 
På den baggrund finder Fodboldens Appelinstans, at DBU Bornholms afgørelse af 2. juli 2021 er ugyldig, og 
DBU Bornholm har ikke haft hjemmel til at idømme Viking Fodbold den anførte sanktion, hvorfor DBU 
Bornholm skal bringe det retsstridige forhold til ophør, jf. DBU’s love § 31.5, jf. § 30.1.2. 
 
Endelig bemærker Fodboldens Appelinstans, at DBU Bornholm ikke har oplyst Viking Fodbold om mulighed 
for anke af DBU Bornholms afgørelse, og at DBU Bornholm skulle have oplyst Viking Fodbold herom. 
 

KENDELSE  
 
DBU Bornholms afgørelse af 2. juli 2021 er ugyldig, og DBU Bornholm pålægges straks at bringe afgørel-
sen af 2. juli 2021 til ophør. 
 
Appelinstansens afgørelse kan i medfør af DBU’s love § 32.1, jf. DIF’s love § 24, stk. 1, indbringes for 
DIF’s Appelinstans inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. 
 
  

Brøndby, den 29. september 2021  
 
 

Mikael Sjöberg (formand) 
 
 

Per Astrup Madsen     Ken Torpe Christoffersen 


