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BAGGRUND 
 
Klage og Ordensudvalget (”Klageudvalget”) har den 6. juli 2016 modtaget en klage fra [NAVN1] (”Klageren”) 
over, at tilmeldingen af hendes datter, [NAVN2], til deltagelse i DM-2016 i Gædingakeppni, klasse GDC, er 
blevet afvist af Sportskomitéen i Dansk Islandshesteforening. 
 
DM 2016 starter den 14. juli 2016, og Klageren har anmodet om, at sagen behandles som en hastesag. 
 
Klageudvalget har fundet, at formålet med klagen forspildes, hvis en afgørelse først træffes efter, at DM-
2016 er afholdt.  Klageudvalget har klagesagen som en hastesag.   
 
 

AFGØRELSE 
 
Sportskomitéen var berettiget til at afvise tilmeldingen af Klagerens datter til deltagelse i DM 2016 i 
Gædingakeppni, klasse GDC.   
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 
 
 

BEGRUNDELSE 
 
Sagens kernepunkt er, at Sportskomitéen har opstillet et kvalifikationskrav om en minimumsalder (den 
”Nedre Aldersgrænse”) på 10 år for deltagelse i DM-2016 i Gædingakeppni, klasse GDC.   
 
Klageren har oplyst, at den Nedre Aldersgrænse oprindeligt ikke var anført på Dansk Islandshesteforenings 
hjemmeside under fanen ”Forside / Sport / Gædingakeppni / DM Gædingakeppni” under overskriften 
”Kvalifikationskrav til DM 2016”, men er tilføjet senere og i hvert fald efter 1. juli 2016, hvilket også ligger 
efter, at Klageren har søgt at anmelde sin datter til deltagelse i DM-2016.    
 
Indklagede har oplyst, at den Nedre Aldersgrænse har været anført på Dansk Islandshesteforenings 
hjemmeside under fanen ”DM.islandshest.dk/praktisk info” siden februar 2016 og under fanen 
”DM.islandshest.dk”/praktisk info” i invitationen til DM- 2016 siden ca. 1. juni 2016, hvilket ligger før, at 
Klageren har søgt at anmelde sin datter til deltagelse i DM-2016, og på internetportalen Sporti, hvorigennem 
al tilmelding til DM-2016 finder sted, siden ca. 1. juni 2016, hvilket også ligger før, at Klageren har søgt at 
anmelde sin datter til deltagelse i DM-2016.   
 
Klageren har ikke bestridt Indklagedes oplysninger om, at oplysning om den Nedre Aldersgrænse har været 
anført som oplyst af Indklagede, men har gjort gældende, ”at det ikke kan være rimeligt, at det er 
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medlemmerne [af DI], der skal tjekke flere forskellige sider for at holde øje med, hvilke ændringer mm. 
Sportskomitéen foretager”. 
 
Klageudvalget finder: 
at  det kan lægges til grund, at Dansk Islandshesteforenings hjemmeside under fanen ”Forside / Sport 

/ Gædingakeppni / DM Gædingakeppni” under overskriften ”Kvalifikationskrav til DM 2016” er 
ændret som oplyst af Klageren, 

 
at  det kan lægges til grund, at den Nedre Aldersgrænse er flaget, som oplyst af Indklagede, 
 
at  Indklagede som ansvarlig for sportsaktiviteterne under Dansk Islandshesteforening og arrangør af 

DM-2016 er berettiget til at beslutte, at den Nedre Aldersgrænse skal indgå i kvalifikationskravene 
til DM-2016 i Gædingakeppni, klasse GDC,  

 
at  Indklagede ved at flage den Nedre Aldersgrænse, således som der er sket, på forsvarlig og 

tilstrækkelig måde har oplyst om eksistensen af den Nedre Aldersgrænse som et kvalifikationskrav, 
 
at  det må anses som en fejl, at Dansk Islandshesteforenings hjemmeside under fanen ”Forside / 

Sport / Gædingakeppni / DM Gædingakeppni” under overskriften ”Kvalifikationskrav til DM 2016” 
først på et meget sent tidspunkt er opdateret med angivelse af den Nedre Aldersgrænse som et 
kvalifikationskrav, men at fejlen ikke kan anses som afgørende i lyset af den flagning af 
kvalifikationskravet, som er sket, hvorved bemærkes, at det må anses som utvivlsomt, at Klageren 
har besøgt internetportalen Sporti i forbindelse med sin tilmelding af datteren til DM-2016, og 

 
at  det, mod hvad Klageren har anført, som udgangspunkt påhviler enhver, der ønsker at deltage i 

DM-2016, at holde øje med, hvilke stævnevilkår, der gælder, og evt. ændringer heri, som flages på 
den/de relevante hjemmeside(r), og på eget initiativ søge eventuelle tvivlsspørgsmål afklaret. 
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Denne kendelse kan indbringes for Danmarks Idrætsforbunds appeludvalg inden 4 uger fra modtagelsen, jf. 
§ 10, stk. 1 i Retningslinier for Klage og Ordensudvalget i Dansk Islandshesteforening. 
 
Denne kendelse er sendt til: 
Klager 
Indklagede 
 


