
Frederiksberg d. 6/12-2011 

Vedr. usportslig opførsel ved Egå/InSport Challenger 

 

Turneringsudvalget fik ved turneringsrapporten fra Egå/InSport Challenger 2011 kendskab til, at der havde 

været episoder af usportslig karakter ved kvartfinalen mellem Morten W. Sørensen og Danny Knudsen.  

Turneringsudvalget er jf. §11 i DSqFs vedtægter hjelmet til at kunne optage sager, som de bliver bekendt 

med, også selvom disse ikke indberettes til Turneringsudvalget. Turneringsudvalget har derfor undersøgt 

sagen nærmere. 

Turneringsudvalget har forsøgt at indhente udtalelser fra alle involverede parter, dvs. de to dommere, der 

dømte henholdsvis 1. og 2. sæt samt 3.-5. sæt, de to spillere og to navngivne personer, der overværede 

kampen. Turneringsudvalget fremsendte d. 21/11 2011 anmodning om hurtigst muligt at få udtalelser fra 

de involverede og fremsendte rykker herfor igen d. 25/11 2011. Turneringsudvalget har d. 5/12 2011 

modtaget udtalelser fra Tobias Pørtner, der dømte 1. og 2. sæt af kampen, Rasmus Jessen Petersen, der 

dømte 3.-5. sæt, samt Ulla-Britt Sandfeld og Ole Jacobsen, der overværede kampen, og har ligeledes 

turneringsledelsens rapport at forholde sig til. TU har ikke rettidigt modtaget udtalelser fra de involverede 

spillere. 

Af rapporten fra turneringsledelsen fremgår det, at der blev uddelt strafpoint til Morten W. Sørensen, 

hvilket bekræftes af dommerne. Forklaringen på strafpointet lød, at Morten W. Sørensen fremkom med en 

upassende tiltale til dommeren efter 2. sæt. Dommeren, Tobias Pørtner, har til TU udtalt, at han blev kaldt 

”noget à la den værste bøssedommer”, hvorefter han efter Turneringsudvalget opfattelse helt korrekt 

tildelte Morten W. Sørensen et strafpoint. Udtalelserne bekræftes af de to tilskuere. Ifølge Tobias Pørtner 

fortsatte Morten W. Sørensen herefter at opføre sig stærkt usportsligt ved igen at henvende sig til Tobias 

Pørtner og udtale, at ”Jeg glæder mig til næste gang jeg skal dømme dig, så vil du få en regn af 

pointstraffe!" Tobias Pørtner blev atter konfronteret af Morten W. Sørensen i sætpausen, hvor Morten W. 

Sørensen gentager sine udtalelser.  

Dommeren for resten af kampen, Rasmus Jessen Petersen, gør opmærksom på, at han var ved at stoppe 

kampen i 3. sæt på grund af optræk til håndgemæng mellem spillerne. Dette bekræftes ligeledes af den ene 

tilskuer, Ole Jacobsen. Det fremgår dog ikke klart af dommerens eller tilskuerens udtalelser, hvem der 

initierede denne for sporten uværdige scene. Dommeren uddelte ej heller strafpoint eller -sæt i denne 

forbindelse, hvorfor Turneringsudvalget ikke ser sig i stand til at tage dette med i bedømmelsen af 

eventuelle sanktioner. 

Turneringsudvalget har i 2010 tidligere behandlet en sag vedr. Morten W. Sørensens usportslige opførsel på 

banen, hvor det blev fundet, at spilleren ikke havde opført sig sportsligt korrekt, hvilket også blev erkendt i 

den følgende appelsag. 

Turneringsudvalget finder, at Morten W. Sørensens opførsel til Challengerturneringen er af usportslig 

karakter. Det er en skærpende omstændighed, at Morten W. Sørensen også konfronterer dommeren i 



sætpausen og kommer med, hvad Turneringsudvalget vil vurdere er trusler, som vil kunne påvirke Tobias 

Pørtner, hvis han skulle have Morten W. Sørensen som dommer i sine kampe.   

Turneringsudvalget tildeler derfor Morten W. Sørensen karantæne fra de førstkommende to holdkampe 

(runde 6 og 7) samt en bøde på 500 kroner jf. §9.e i Bestemmelser for ledelse af squashturneringer.  

Jf. vedtægternes §11, stk. 4 må Morten W. Sørensen frem til sæsonafslutningen 2011-12 ligeledes ikke 

dømme kampe, hvori Tobias Pørtner er spiller, da Turneringsudvalget vurderer, at truslerne fra Morten W. 

Sørensen vil kunne påvirke Tobias Pørtner i sit spil i en sådan kampsituation. 

Turneringsudvalget anser dette som et gentagelsestilfælde, da dette er opstået inden for to år siden sidste 

afgørelse, hvorfor Turneringsudvalget tildeler Morten W. Sørensen udelukkelse fra førstkommende 

individuelle turnering, som han ville kunne deltage i, jf. Bestemmelser for ledelse af squashturneringer § 9 e. 

 

Uddrag af DSqF’s vedtægter 

Overtrædelse af love m.v., sanktioner, appel og konkurs  

§ 11 Overtrædelse af love m.v. og sanktioner.  

Stk. 1  Hvis klubber eller deres medlemmer under DSqF har gjort sig skyldig i:  

  a. overtrædelse af love og reglementer,  

  b. udeblivelse fra forpligtende aftaler/arrangementer,  

  c. utilbørlig opførsel under turneringer,  

  d. brud på indgåede kontrakter,  

  e. handlinger, der skader DSqF’s anseelse, både i ind- og udland  

kan Dansk Squash Forbund træffe følgende foranstaltninger:  

  1. tildele en irettesættelse eller advarsel,  

  2. idømme bøder,  

  3. udelukkelse fra deltagelse i nærmere definerede turneringer,  

  4. udelukkelse (karantæne) fra deltagelse i turneringsspil eller lederarbejde på bestemt eller 
ubestemt tid,  

  5. anmode om, at en klub foretager eksklusion, (om eksklusion af klub efter denne paragraf, se 
stk. 5)  

Stk. 2  Dansk Squash Forbund kan kræve at få forelagt sager om forseelser begået af klubber eller 
klubmedlemmer.  

Stk. 3  DSqF’s organer og klubber kan for DSqF’s turneringsudvalg indbringe sager om forseelser begået 
af klubber og klubmedlemmer. Beslutninger i sager, som er startet i klubber i relation til §11 stk. 1 



a-e vedr. enkeltpersoner kan af de pågældende indbringes direkte for DSqF’s turneringsudvalg.  

Stk. 4  DSqF's turneringsudvalg kan kræve, at klubberne skal skride ind mod begåede forseelser.  

Stk. 5  Eksklusion af en klub efter denne paragraf kan kun vedtages på DSqF’s repræsentantskabsmøde 
med dette punkt anført på dagsordenen, og når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer er 
for forslagets vedtagelse.  

 

Uddrag af Bestemmelser for ledelse af squashturneringer 

§9 Under turneringen; generelle bestemmelser  

e. Hvis en spiller bevidst optræder usportsligt under en kamp eller selve turneringen, kan denne af 

turneringsledelsen bortvises. Spilleren skal indberettes til »Turneringsudvalget« med angivelse af 

handlingens karakter. Såfremt »Turneringsudvalget« kan tilslutte sig grundlaget for den usportslige 

optræden, tildeles spilleren karantæne fra at repræsentere sin klub i de 2 først kommende holdkampe, samt 

en bøde på kr. 500,-. I gentagelsestilfælde kan udelukkelse for deltagelse i turneringer for en periode 

effektueres. 

 

Denne afgørelse kan inden 4 uger ankes til DSqF’s appeludvalg. 
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