
DBUnet. Udvisninger, hvordan gør jeg.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efter du er logget ind, klik på mine oplysninger. 
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DBUnet. Udvisninger, hvordan gør jeg.? 

 Gå ind på ”Mit kampprogram”. 
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DBUnet. Udvisninger, hvordan gør jeg.? 

 Hvis kampen ikke lige kan ses, fordi den er spillet før 

dagen i dag, kan du finde den ved, at angive en dato. 

 

 Klik på datoen. 

 

 

 

 Klik på start søgning. 
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DBUnet. Udvisninger, hvordan gør jeg.? 

 Nu vil dine kampe efter den valgte dato komme frem i 
kampprogrammet. 

 

 

 

 

 Vælg den kamp, hvor der er foretaget udvisning og klik på 
det ”røde kort”. 

 

 Hvis det er en bortvisning der omhandler træner/leder, 
skal du inden afsendelse kontakte formand / næstformand 
i dommerklubben. 
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DBUnet. Udvisninger, hvordan gør jeg.? 

 Udvisningsskemaet for den valgte kamp ser således ud. 

 

 Du skal vælge hvilken  

person det er. 

 Skriv det oplyste  

navn. 

 Angiv hvilket minut 

udvisningen skete. 

 Vælg den udviste  

spillers hold. 
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DBUnet. Udvisninger, hvordan gør jeg.? 

 Vælg hvilken forseelse som medførte til udvisningen af 
den pågældende person. 

 

 

 

 

 

 Svar på de 2 spørgsmål om spilleren opgav navn og om 
spilleren var blevet provokeret. 

 Den sidste er kun hvis det er træner/leder som bortvises. 
Denne bortvisning videresendes til formanden. 
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DBUnet. Udvisninger, hvordan gør jeg.? 

 Feltet til yderligere oplysninger er kun hvis du har udfyldt 

”Andet” 

eller ”Nej” 

eller ”Ja” 

 

 Ved angivelse af 

yderligere oplysninger 

skal du være præcis 

og bruge lovens ord. 
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DBUnet. Udvisninger, hvordan gør jeg.? 

 Når indberetningen er udfyldt, kontroller da om din  

e-mail adresse er korrekt.  

 

 

 

 Når alt er på plads, klik på ”Send udvisningsskema” og du 

vil modtage en e-mail hvor indberetningen af den udviste 

person er indeholdt. 

 Hvis du har flere udvisninger på 1kamp udføres det hele 

igen med start på det ”røde kort” i kampprogrammet. 

 Husk, at sende træner/leder udvisninger til Formanden. 
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