
 

 

NUGF Viborg 
Sparkær IF 
Øvrige klubber i serie 4, pulje 61 
 
 
 
 
 

Tilst, den 13. april 2018 
Sag nr. 201/ref.: Ole Frandsen 

Direkte tlf.: 8939 9958/e-mail:olef@dbujylland.dk 
 
 
 
 
 
NUGF Viborg – Sparkær IF, kamp 302197 i Serie 4, pulje 61, den 7/4 2018 
 
NUGF Viborg har indberettet, at de har benyttet en ulovlig spiller i denne kamp, samt udfyldt 
holdkortet forkert i kamp 956185 den 6/4 (NUGF – Foulum i serie 5).   
 
Michael Glæsner og Thomas Gavin er benyttet ulovligt fordi de spiller både på serie 5 fredag 
og på serie 4 lørdag. Isoleret set måtte de gerne spille serie 5-kampen, men det ville være 
under forudsætning af at de ikke spillede om lørdagen. 
 
NUGF Viborg dømmes som taber af denne kamp (resultat: 3-3) med 0-3 og samtidig idømmes 
klubben en bøde på kr. 1.500 (kr. 500 for selv at indberette brug af ulovlig spiller og kr. 1.000 
for at udfylde holdkortet i fredagens kamp forkert).  
 
Der henvises i den forbindelse til turneringsreglementets § 45.1, der omhandler sanktioner. 
Bøden opkræves på klubbens næste faktura. 
 
Læs mere om disciplinære afgørelser her 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ole Frandsen 

DBU Jylland Disciplinær 

http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/dbu_jylland_turneringer/Disciplinaer


 

 

Fra: Frans Skovholm [mailto:fsk@leoniadvokater.dk]  

Sendt: 10. april 2018 16:17 

Til: Ole Frandsen - DBU Jylland <olef@dbujylland.dk> 

Emne: VS: Sv.:Klage fra Sparkær 

 

Kære Ole 

 

NUGF Viborg har modtaget nedenstående klage fra Sparkær IF vedrørende en Serie 

4 kamp (pulje 61) mellem NUGF og Sparkær i lørdags. 

 

Jeg har været i kontakt med vores træner, som desværre har misforstået reglerne. 

Det er således korrekt, at der var medtaget en spiller i kampen lørdag, som også 

havde spillet kamp fredag. 

 

Endvidere var holdkortet ikke korrekt udfyldt. 

 

Vi beklager forseelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Frans Skovholm 

Advokat (L)/ Associeret partner 

Direkte nr. 46 14 67 44 

Mobil 92 72 88 00 

  

 

  

Advokatpartnerselskab 

Nørregade 27, 1. 

7500 Holstebro 
 

Tlf. 

Cvr. 

86 62 06 00 

36 03 05 34 

www.leoniadvokater.dk 

 

 

 

 

 Leoni Advokater støtter 

 

mailto:fsk@leoniadvokater.dk
mailto:olef@dbujylland.dk
http://www.leoniadvokater.dk/
https://dk.linkedin.com/in/frans-skovholm-a3b8b716


 

 

 

FORTROLIGHED: Denne mail og vedhæftede filer indeholder muligt 

fortrolige oplysninger. Hvis De ikke er rette modtager, bedes De venligst 

omgående meddele dette til afsender og undlade at oplyse indholdet til 

andre, anvende det til noget formål eller gemme eller kopiere indholdet. 

 

  

Hej Frans.  

  

Lige lidt opdatering. Thomas Gavin og Michael Glæsner (jeres træner) spiller fredag 

aften mod Foulum og igen lørdag mod Sparkær. Det er ulovligt iflg. DBU Jyllands 

turneringsregler. Thomas er på jeres holdkort både fredag og lørdag, Michael kun 

lørdag, og det er alvorligt at spille og ikke skrive navnet på holdkort. 

  

Jeg vil opfordre jer til selv at melde det til DBU Jylland-i modsat fald indgiver vi en 

protest.  

  

Jeg håber at høre fra dig senest onsdag.  

  

Venlig hilsen, Hans Peter formand Sparkær IF 

  

  

Med venlig hilsen 

 

Frans Skovholm 

Advokat (L)/ Associeret partner 

Direkte nr. 46 14 67 44 

Mobil 92 72 88 00 

  

 

  

Advokatpartnerselskab 

Nørregade 27, 1. 

7500 Holstebro 
 

Tlf. 

Cvr. 
86 62 06 00 

36 03 05 34 

www.leoniadvokater.dk 

 

 

 

  

 Leoni Advokater støtter 

 

  

FORTROLIGHED: Denne mail og vedhæftede filer indeholder muligt 

fortrolige oplysninger. Hvis De ikke er rette modtager, bedes De venligst 

http://www.leoniadvokater.dk/
https://dk.linkedin.com/in/frans-skovholm-a3b8b716


 

 

omgående meddele dette til afsender og undlade at oplyse indholdet til 

andre, anvende det til noget formål eller gemme eller kopiere indholdet. 

  

  

Fra: +4592728800@mms-email.info [mailto:+4592728800@mms-email.info]  

Sendt: 9. april 2018 19:25 

Til: Frans Skovholm <fsk@leoniadvokater.dk> 

Emne: MMS 

  

  

Hej Frans. Lige lidt opdatering. Thomas Gavin og Michael Glæsner 

(jeres træner) spiller fredag aften mod Foulum og igen lørdag mod 

Sparkær. Det er ulovligt iflg. DBU Jyllands turneringsregler. Thomas 

er på jeres holdkort både fredag og lørdag, Michael kun lørdag, og det 

er alvorligt at spille og ikke skrive navnet på holdkort.Jeg vil 

opfordre jer til selv at melde det til DBU Jylland-i modsat fald 

indgiver vi en protest. Jeg håber at høre fra dig senest onsdag. 

Venlig hilsen, Hans Peter formand Sparkær IF 

--------------- 

Dette er en mms, som er sendt til din e-mail fra en mobiltelefon. 

Du har mulighed for at sende et svar tilbage. Modtageren får dit svar 

som mms på sin mobiltelefon. 

Bemærk: 

  - Hver besked kan kun besvares én gang 

  - Hvis du ønsker at besvare, skal du gøre det inden for 14 dage, fra 

du har modtaget denne e-mail 

  - Din svarmail må højst fylde 600 Kbyte. (inkl. evt. vedhæftede 

filer) 

  

  
 

mailto:+4592728800@mms-email.info
mailto:+4592728800@mms-email.info
mailto:fsk@leoniadvokater.dk

