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Dansk Kano og Kajak Forbunds Appeludvalg 

Kendelse 
Afsagt den 15. september 2016 

 

I sag nr. 1/2016 

Holte Roklub &  

Maribo Kajakklub 

 

mod 

 

DKF v/ Chef Official Lau Larsen 

 

Jens Evald, Thomas Gjerlufsen og Per Scales har deltaget i behandlingen 

 

Klagerne 
Ved mails af 30. august 2016 har Holte Roklub v/ Per Selchau og Maribo Kajakklub v/ Finn 
Larsen indbragt klagesager mod DKF v/ Chef Official Lau Larsen.  Begge klager vedrører det 
samme forhold, nemlig juryens beslutning af 27. august 2016 at annullere løb nr. 222, Mix 
U16 4x200 m stafet, finale på grund af fejlagtig startprocedure. Appeludvalget har derfor 
besluttet at behandle de to klager sammen. 
 
Efter anmodning fra Appeludvalget har juryen, der bestod af Chef Official Lau Larsen, 
Overdommer Ole Tikjøb, Vice-overdommer Johannes Bang Pedersen og Stævneleder Poul 
Munk-Poulsen den 5. september 2016 udarbejdet en kort redegørelse for juryens 
behandling af sagen ved DM.  
 
Det fremgår af redegørelsen, at der ved afslutning af løb nr. 222 Mix U16 4x200 m stafet, 
finale blev indgivet protest mod forkert startprocedure fra henholdsvis Vallensbæk Kano og 
Kajakklub samt Silkeborg Kajakklub. Om juryens sagsbehandling og beslutning hedder det i 
redegørelsen: 
 
”Juryen beslutter, at løbet foreslåes roet om, efter afhøring af starter og vicechef dommer, som 
assisterede ved starten.  Disse tilkendegiver, at man forsøgte, at afbryde løbet med skud fra 
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startpistol, som desværre svigter, og i forvirringen glemmer starter, at angive afbrydelse af løbet på 
anden vis. Efterfølgende indkaldes holdledere fra de implicerede klubber til møde, hvor juryen 
forelagde sit forslag om, at løbet roes om på et passende alternativ tidspunkt søndag – evt. som 
sidste løb søndag eftermiddag. Der var bred enighed blandt klubberne at startproceduren var dårlig, 
og det var rimeligt at løbet skulle roes om, men at det var vanskeligt at finde et tidspunkt, hvor løbet 
kunne roes om, da flere at deltagerne havde deltagelse i andre løb. Efterfølgende blev man enige om, 
at løbsledelsen skulle melde ud med forslag til tidspunkt hvor løbet kunne roes om. Løbsledelsen 
meddeler i skrivelse til klubberne om tidspunkt søndag eftermiddag – og anmoder klubberne om at 
melde tilbage – hvorvidt klubben/holdet deltager eller ej. I løbet af søndag formiddag står det klart 
at kun 4 hold meddeler, at de deltager – 4 hold melder at de ikke ønsker at deltage – et hold melder 
ikke tilbage, hvorfor juryen beslutter at aflyse løbet såfremt der ikke kan opnås enighed blandt 
klubberne og at ro løbet om. Efter denne situation indkaldes holdlederne igen til et møde i roklubben 
søndag formiddag kl. 11.00. Under mødet står det klart, at der ikke er fuld tilslutning til at løbet roes 
om eller at lade det oprindelige resultat gælde. I begge tilfælde var 4 for og 5 imod.” 

 
I klagen anfører Holte Roklub følgende: 

”Vores påstand er at resultatet fra løbet som det blev afviklet lørdag 27. 8. kl. 16.40 skal 
være gældende. Afviklingen af løbet fulgte ikke DKF’s procedurer vedr. selve starten idet 
starteren (ved en fejl formodes det) brugte start proceduren "Start indenfor 1 minGo" 
fremfor "ReadySetGo". Endvidere er vi blevet oplyst at startpistolen ikke virkede hvorfor der 
alene blev råbt "Go" da starten gik. Alle roerne startede på "Go" på en måde som af 
starteren blev vurderet som fair og starteren valgt at lade løbet fortsætte trods den forkerte 
startprocedure. Starteren har ikke hævdet tyvstart i løbet fra nogen af deltagernes side. 
Starteren har således vurderet at starten blev afviklet fair og uden at tilgodese nogle 
deltagere mere end andre. Derfor er det vores konklusion at løbet er afviklet under fair 
konkurrencebetingelser som var ens for alle deltagere og at resultatet derfor skal 
opretholdes.” 
 

I klagen anfører Maribo Kajakklub følgende: 

”Efter løbet nedlægger Silkeborg en protest, mod start proceduren: Der blev brugt ” Start 
indenfor 1min Go” hvor der normalt bruges ” Ready set GO” Efter løbet blev der holdt et 
møde, med klubberne fra finalen, og overdommer Lau Larsen, efter en drøftelse kunne der 
ikke opnåes en enighed, og der ville derfor komme en udmelding senest søndag morgen. Det 
blev foreslået at finalen blev roet om efter sidste løb søndag den 28.8 kl. Kl. 16.40. Flere 
klubber meldte at de var taget hjem på dette tidspunkt, og derfor ikke kunne ro. DKF 
besluttede derfor at annullere løb 222, og dermed også resultatet. Vi mener ikke at der er 
sket en tilstrækkelig fejl i starten proceduren for løbet, løbet blev desuden ikke stoppet efter 
starten, eller ved næste de næste skifter, alle roere ramte starten.” 
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Appeludvalgets bemærkninger og afgørelse: 
 
Det fremgår af DKF’s Love og bestemmelser (juni 2016), Nationale 
kaproningssbestemmelser for sprint, pkt. 4.b: ”Starteren afgør alle spørgsmål vedrørende 
starten af løbene og er alene ansvarlig for afgørelser vedrørende tyvstarter. Hans afgørelse 
er inappellabel”.  I pkt. 5 (Løbsreglementet) afsnit d (start) bestemmes, at Starterens ordrer 
i løb under 1.000 m er: ”Efter ordren ”Ready – set” er startsignalet ”GO”” og i løb over 1.000 
m er Starterens ordrer: ”Et minut til start”. ”GO”.  I løbet 27. august 2016 (løb nr. 222 Mix 
U16 4x200 m stafet) anvendte Starteren den forkerte startordrer, og Vallensbæk Kano og 
Kajakklub og Silkeborg Kajakklub var således berettigede til at indgive protest mod den 
fejlagtige startprocedure. 
 
I klagen fra Holte Roklub anføres, at starten af Starteren blev ”vurderet som fair”, og at 
Starteren valgte at lade løbet fortsætte trods den forkerte startprocedure.  Dette har ikke 
støtte i redegørelsen, hvor det anføres, at Starteren forsøgte, ”at afbryde løbet med skud fra 
startpistol, som desværre svigter, og i forvirringen glemmer Starter, at angive afbrydelse af 
løbet på anden vis”.  At ikke alle deltagere betragtede startproceduren som ”fair” fremgår af 
det faktum, at to klubber efterfølgende indgav protest med den fejlagtige startprocedure. 
 
I klagen fra Maribo Kajakklub anføres, at fejlen i startproceduren ikke havde en sådan 
karakter, at løbet burde have været annulleret, hvilket understøttes af det forhold, at løbet 
– der var et stafetløb – ikke blev forsøgt stoppet ved de følgende skift.  Hvilken betydning 
fejlen i startproceduren har haft for de enkelte deltagere i løbet beror på et skøn, som bedst 
udøves af de officials, som har ansvaret for, at konkurrencerne afvikles i overensstemmelse 
med DKF’s Love & bestemmelser. I den konkrete sag har juryen skønnet, at fejlen i 
startproceduren havde en sådan karakter, at løbet burde annulleres.  
 
Appeludvalget lægger i sin afgørelse vægt på, at Starteren ifølge redegørelsen forsøgte at 
afbryde løbet, men at dette mislykkedes på grund af en defekt startpistol, og at Starteren i 
forvirringen glemte at afbryde løbet på anden vis. Det forhold at juryen, efter at løbet var 
annulleret, uden held forsøgte at afvikle løbet på et senere tidspunkt, ændrer ikke ved det 
forhold, at juryen var berettiget til at træffe beslutning om løbets annullering.  
 
 

Afgørelse 
Appeludvalget tager ikke Holte Roklubs og Maribo Kajakklubs klager til følge og juryens 
beslutning om at annullere løbet står ved magt. 
 
 

Jens Evald 
Formand for Appeludvalget 

 
Klageadgang: 
En af Appeludvalget truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds 
Appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget DKF’s Appeludvalgs afgørelse. 


