
 

 
  

DIF’s APPELINSTANS 

 

KENDELSE 
afsagt den 10. Juli 2022 

  

i sag nr. 19/2022: 

Marcus Vorre 

mod 

Danmarks Skiforbund 

 

Sagen er behandlet af Jacob Waage, Nanna Blach, Ulla Ingerslev, Birte Rasmussen, Claus Juel Hansen, 
John Skovbjerg og Niels Peter Berg. 

 

APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING 

Denne sag angår spørgsmålet om, hvorvidt Danmarks Skiforbund har været berettiget til at afvise at 
behandle Marcus Vorres klage over Alpint Kraftcenter Danmarks beslutning af 18. marts 2022 om at 
tildele ham over 2 års karantæne fra skiforbundet (og Alpint Kraftcenter Danmark). 

Danmarks Skiforbund afviste ved mail af 6. april 2022, at Danmarks Skiforbunds Ordensudvalg kunne 
behandle Marcus Vorres Alpint Kraftcenter Danmarks afgørelse herom. 

Afvisningen fra Danmarks Skiforbund er begrundet således: 

”Lige til en kort baggrund. Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) er en helt selvstændig forening som 
drives og ejes af de medlemsklubber som tegner foreningen. 

Foreningen AKD er ikke medlem af Danmarks Skiforbund eller DIF. AKD er leverandør af sportslige 
ydelser til DSkiF. Vi har i tre omgange fået fastslået af DIF juridiske afdeling vedrørende AKD juridi-
ske tilhørsforhold, og fået konstateret og slået fast at AKD er en selvstændig forening, som ikke er 
underlagt DSkiF eller DIF idrætsjuridiske system, hvorfor at sager omhandlende beslutninger truffet 
i AKD, ikke kan indankes for DSkiF eller DIF. 
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AKD tilknytning er også prøves i DSkiF Ordensudvalget som er kommet til samme konklusion. 

Ligeledes er det juridisk undersøgt om en leverandør af centrale ydelser, i dette tilfælde udførsel af 
DSkiF Alpine aktiviteter, så vil betyde at den enhed de-facto vil være at betragte som underlagt DSkiF 
love, herunder DSkiF ordensudvalg, og samlede klagevejledning. Dette er også konkluderet sådan at 
AKD er en selvstændig forening, ed egen reale ejere, egne vedtægter, eget demokrati og egen besty-
relse, og derved ikke er underlagt DSkiF love, ligesom at evt. tvister/klager ikke vil kunne behandles 
i det normale idrætsretslige system. 

(…) 

Din klage omhandler ikke forståelse, efterlevelse eller administration af DSkiF love, regler, reglemen-
ter m.v. Din klage omhandler en beslutning og konklusion truffet i AKD. 

Det betyder, som AKD er organiseret, og da sanktionen er besluttet i AKD kan den ikke prøves i hen-
hold til DSkiF klagevejledning, eller prøves i DIF Idrætsretslige system. Var det en sanktion som kom 
fra DSkiF, så kunne Ordensudvalget tage sagen, i henhold til DSkiF almindelige klagevejledning. 

Som det givet er dig bekendt er sager vedrørende AKD også forsøgt rejst på Danmarks Skiforbunds 
repræsentantskabsmøde, over en årrække. Her er det ligeledes af DSkiF repræsentantskabet konklu-
deret af AKD er en helt selvstændig forening, hvorfor at klager, sager etc. skal adresseret ind i AKD, 
via de regler, love, demokratiske rettigheder etc. som findes her. 

Når der i forlængelse af sagen behandlet i AKD, og indstilling til DSkiF bestyrelse om yderligere sank-
tion, som du henviser til i dit brev, vil komme en konklusion fra Danmarks Skiforbunds bestyrelse, så 
vil du kunne klage over denne afgørelse iht. DSkiF klagevejledning, herunder få afgørelsen prøvet i 
DSkiF ordensudvalg. Den aktuelle sanktion omhandler alene dit forhold til Alpin Kraftcenter Dan-
mark (AKD). 

Sagen kan ikke viderebringes til DSkiF ordensudvalg, eller behandles i henhold til DSkiF klagevejled-
ning, men jeg vil naturligvis overbringe klagen til AKD til dens behandling.” 

Marcus Vorre har afgivet appelskrivelse og supplerende appelskrivelse af 26. april 2022 med bilag samt 
replik af 29. maj og 14. juni 2022. 

Danmarks Skiforbund har fremsendt svarskrift i sagen den 25. maj 2022 samt duplik af 15. juni 2022. 

Alpint Kraftcenter Danmark har fremsendt svarskrift i sagen af 30. maj 2022 samt duplik af 16. juni 
2022. 

 

PÅSTANDE 

Marcus Vorres påstand må forstås således, at sagen skal hjemvises til Danmarks Skiforbunds Ordensud-
valg.  

Danmarks Skiforbund og Alpint Kraftcenter Danmarks har nedlagt påstand om, at sagen skal afvises fra 
behandling i DIF’s Appelinstans.  
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OPLYSNINGER I SAGEN  

Ved brev af 18. marts 2022 tildelte Alpint Kraftcenter Danmark karantæne fra AKD-medlemskab i ”den 
resterende del af denne sæson fra dags dato og i de kommende to sæsoner”. Af brevet fremgik følgende 
bl.a.:  
 

”En enig bestyrelse, herunder Danmarks Skiforbunds repræsentant i bestyrelsen, har besluttet at du 
i den resterende del af denne sæson fra dags dato og i de kommende to sæsoner udelukkes fra AKD 

medlemskab. Det betyder at du ikke kan modtage nogen form for ressourcemæssig eller økonomisk 
støtte fra AKD og ej heller kan deltage på AKD faciliterede trænings set-up, herunder træning og øvrig 
support i Lowlanders samarbejdet. 

Du kan i perioden naturligvis forfølge egne trænings set-up, ligesom du kan udtages til internationale 
events ud fra samme kriterier som gælder de øvrige danske alpine atleter og deltage i FIS løb under 
samme kvote betingelser. 

Det endelige regnskab for din deltagelse på Lowlanders setup vil blive opgjort i forhold til dine rate-
indbetalinger til Lowlanders samarbejdet i slutningen af sæsonen, men vil blive baseret på situatio-
nen ved indførelsen af sanktionen. Såfremt indbetalingerne, som bl.a. andrager acontobeløb til logi 
og liftkort, og som sanktionen ikke gør det muligt for dig at bruge, overstiger de dage du har haft 
inkluderet i din pakke, vil et beløb blive tilbagebetalt i overensstemmelse med Lowlanders regler 
efter afslutningen af sæsonen. Såfremt du har anvendt flere end de dage du har haft inkluderet i din 
pakke, vil du i overensstemmelse med Lowlanders regler modtage en ekstra regning. 

Endelig vil vi minde dig om, at selv om du nu ikke længere vil være tilknyttet AKD, så er der stadig 

fordringer til hvordan man som atlet på dansk FIS licens agerer i miljøet. AKD har derfor anbefalet 
DSkiF at overveje at sanktionere en betinget frakendelse af din FIS licens, forstået således at du ved 
yderligere alvorlige brud på Code of Conduct kan risikere at miste din FIS licens. En sådan sanktion 
er dog alene op til DSkiF at beslutte.” 

 
Marcus Vorre klagede over sanktionen og sagsbehandlingen til Danmarks Skiforbund, som den 6. april 
2022 afviste at behandle sagen. 

Marcus Vorre fremsendte appelskrivelse til DIF’s Appelinstans den 26. april 2022 med anmodning om 
behandling af sagen. 

REGELGRUNDLAGET 

Det følger af ’love for Danmarks Skiforbund’ blandt andet: 

”§19 

ORDENSUDVALGET 

(…) 

c) Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DSkiF 
love, regler, reglementer m.v. 
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d) Ordensudvalget kan afvise behandling af en sag, der efter DSkiF’s regler forudsættes at være en-
deligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for 
ordensudvalget. 

(…) 

i) En af DSkiF’s ordensudvalg truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds appel-
udvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget ordensudvalgets afgørelse. Parterne skal i forbin-
delse med afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden efter 1. pkt. 

j) Anke til Danmarks Idrætsforbunds appeludvalg har ikke opsættende virkning. DSkiF’s ordensud-
valg kan dog beslutte, at en sags anke til Danmarks Idrætsforbunds appeludvalg har opsættende 
virkning.” 

Det følger endvidere af vedtægter for Alpint Kraftcenter Danmark bl.a.: 

”§ 17 Tilhørsforhold og klageinstans 

Alpint Kraftcenter Danmark varetager alpin konkurrenceskisport for medlemsklubber i Danmarls 
Skiforbund på vegne af Danmarks Skiforbund 

Foreningen Alpint Kraftcenter Danmark skal til enhver tid efterleve regler og love, som er vedtaget 
af Danmarks Skiforbund og af de forbund som Danmarks Skiforbund er underlagt. Ligeledes skal 
foreningen efterleve de overordnede politikker, der vedtages af bestyrelsen for Danmarks Skiforbund 
for det alpine område.” 

Endelig følger af Danmarks Idrætsforbunds love bl.a. at: 

§ 6. Medlemsorganisationerne, deres medlemmer samt medlemmer af foreninger og aktive på skoler 
er forpligtet til: 

1) At underkaste sig Danmarks Idrætsforbund love, ordens- og udelukkelsesbestemmelser… 

(…) 

2) At efterleve Danmarks Idrætsforbunds minimumskrav til medlemsorganisationernes ordensud-
valg.” 

PARTERNES ARGUMENTER  

Marcus Vorre har anført, at han ønsker sagen prøvet i DIF’s Appelinstans, og at han føler, at han bliver 
sanktioneret på baggrund af usaglig kritik i pressen. Der er tale om en principiel sag, hvor han ikke føler, 
at hans retssikkerhed bliver varetaget i den instans, sagen har været behandlet i.  

Danmarks Skiforbund og Alpint Kraftcenter Danmark har anført, at Alpint Kraftcenter Danmark er en 
selvstændig forening, som drives og ejes af sine medlemsklubber. Foreningen er ikke medlem af Dan-
marks Skiforbund eller DIF. Alpint Kraftcenter Danmark løser nogle opgaver vedrørende alpin disciplin, 
som de modtaget driftstilskud til fra Danmarks Skiforbund.   
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Sagen er behandlet, besluttet og udmeldt fra Alpint Kraftcenter Danmark, og Danmarks Skiforbund har 
ikke haft indflydelse på sagens udvikling eller sanktionen. Marcus Vorre skal således klage til Alpint 
Kraftcenter Danmark, da det er dem, som har sanktioneret ham samt at den omhandler deres love og er 
behandlet i deres demokratiske system. 

 

APPELINSTANSENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION 

Der er intet til hinder for, at Danmarks Skiforbund delegerer dele af forbundets kompetenceområde ud 
til en eller flere selvstændige foreninger. Det følger imidlertid af grundlæggende retsprincipper, at en 
enhed ikke ved at uddelegere sin kompetence kan gøre sig fri af de forpligtelser, som påhviler den over 
for tredjemand.   

Dette indebærer i denne sammenhæng, at Danmarks Skiforbund ikke ved at delegere kompetence til 
Alpint Kraftcenter Danmark kan frigøre sig fra de forpligtelser, som forbundet har igennem sit medlem-
skab af DIF, og på denne måde afskære sine medlemmer fra at få en uafhængig behandling af sager i 
DIF’s Idrætsretlige system.  

Danmarks Skiforbunds Ordensudvalg har som følge heraf kompetence til og er ifølge DIF’s love i øvrigt 
forpligtede til at behandle sager, der vedrører medlemmer af klubber, som er undergivet skiforbundet, 
uanset at sagerne som følge af en delegation er afgjort i Alpint Kraftcenter Danmark. 

DIF’s Appelinstans hjemviser på denne baggrund sagen til behandling Danmarks Skiforbunds Ordens-
udvalg. Det bemærkes for en orden skyld, at appelinstansen ikke herved har taget stilling til, hvorvidt 
Marcus Vorre kan anses for med rette at være ekskluderet af skiforbundet (og Alpint Kraftcenter Dan-
mark). 

Thi bestemmes: 

Sagen hjemvises til behandling i Danmarks Skiforbund Ordensudvalg. 

 

Jacob Waage 

Formand 


