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Sag 8 - 2012 

Baggrund: 
Dansk Sejlunion udsendte afgørelsen i en appelsag til sagens parter. Samme dag modtog DS en email fra en 
af parterne med hans reaktion på afgørelsen. Næste dag gennemførte Dansk Sejlunions Appel- og 
Regeludvalg en undersøgelse af emailen i henhold til regel 69.2(a). På denne baggrund blev det besluttet at 
gennemføre en disciplinærsag mod den pågældende part. 

Appel- og Regeludvalget indkaldte den pågældende til en høring under regel 69.2(a) med det formål at 
afprøve rapportens konklusion og give parten mulighed for at fremføre sin opfattelse af hændelsesforløbet. 
På dette grundlag fastlagde udvalget kendsgerninger og tog sin afgørelse. 

Kendsgerninger: 
Dansk Sejlunions sekretariat udsendte afgørelsen i en appelsag pr. email til alle sagens parter. En af parterne 
sendte umiddelbart efter modtagelsen heraf et svar til alle modtagere af den oprindelige email. Svaret 
indeholdt kraftudtryk, påstande om manglende kompetence hos udvalget, at udvalget ukritisk støttede den 
ene part i sagen samt at udvalget er forudindtaget imod ham. 

Efter at have modtaget den email reagerede udvalgets formand med en email der orienterede den pågældende 
om, at hans email var blevet videresendt til resten af Appel- og Regeludvalget som en rapport i henhold til 
regel 69.2(a). Umiddelbart derefter, 15. november 00:50 sendte den pågældende en kort undskyldning til 
formanden. 

Næste morgen, 15. november 09:55 sendte han en email til samtlige modtagere af hans umiddelbare svar på 
afgørelsen, hvori han undskyldte sin tidligere mail. Samme dag kl. 12:26 sendte hans far en yderligere 
undskyldning til formanden. 

Konklusion: 
Udvalget har besluttet at sproget i sejlerens første email er dårlig opførsel og at den fremførte mistillid til 
udvalgets kompetence og uvildighed er usportslig optræden. 

Udvalget finder, at der er formildende omstændigheder, specifikt er det sejlerens alder, at han omgående 
undskyldte til udvalgets formand og hurtigt derefter til alle modtagere af hans email, at der var tale om en 
enkeltstående hændelse og at emailen ikke var blevet distribueret til andre.  

Afgørelse: 
Sejleren tildeles en advarsel. 

 

DANSK SEJLUNION 
Appel- og Regeludvalget 

26. februar 2013 
 

 Hans-Kurt Andersen Bjørn Anker-Møller 
 Paw Hagen Søren Krause 
 Torben Precht-Jensen Jan Stage  
 


