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DHF’s Disciplinærudvalg har på møde d. 25. september 2007 behandlet protest fra Bjerringbro-
Silkeborg i ovennævnte kamp.  
 
Disciplinærudvalget udtaler: 
 
 
Sagens formalia 
 
Bjerringbro-Silkeborgs protest er indgivet til DHF på almindeligt brevpapir. Den er stemplet 
modtaget den 14. september 2007. 
FCK har anført, at Disciplinærudvalget bør afvise protesten, allerede fordi den ikke som 
foreskrevet er indgivet på DHF’s protestskema. 
 
Ligareglementet, som er trådt i kraft med denne sæson, foreskriver i § 5H a 2, 2. afsnit in fine, 
at der ved indgivelse af protest skal anvendes et DHF protestskema. I henhold til det TU, der 
var gældende indtil denne sæson, var reglen, at protestskema bør anvendes, men det var 
således ikke noget absolut krav, at protesten blev beskrevet på et særligt skema.  
 
Udvalget har anmodet Regeludvalget om en udtalelse vedr. den skete skærpelse af kravene til 
formalia ved nedlæggelse af protest. Regeludvalget har oplyst ”at udvalget har tilsigtet at 
indføre en pligt til at anvende det autoriserede DHF-protestskema. Bestemmelsen skal derfor 
forstås efter sin ordlyd. Hensynet var, at foreningerne glemmer at påføre alle nødvendige 
oplysninger, hvis skemaet ikke bruges.” Kravet, som efter sin ordlyd er ufravigeligt, er således 
indført for at tilgodese administrative hensyn.  
 
DHF har i øvrigt oplyst, at foreningerne ikke har været gjort opmærksomme på denne 
skærpelse af formalitetskravene, idet ligareglementet er udsendt uden kommentarer. 
Ligareglementet er udarbejdet for at sammenskrive de hidtidige regler i TU og propositioner. 
 



 

 

Udvalget er enigt i udgangspunktet om, at som reglen nu er formuleret, påhviler risikoen for 
overholdelse af de formelle krav til en protest den protesterende forening, således at protester 
bør afvises, såfremt de ikke er indgivet på det officielle skema.  
 
Henset til 

 At DHF ikke har gjort foreningerne opmærksom på den skærpelse af procedurereglerne, 
der følger af det ændrede ordvalg,   

 At protesten er modtaget i DHF den 14. september, og der således ville have været tid for 
den protesterende forening til at genfremsende protesten på skemaet inden for fristen, 
såfremt DHF havde vejledt om, at fremsendelsesformen var forkert i henhold til de nye 
regler, samt 

 at samtlige oplysninger, der må antages at have betydning for administration og 
sagsbehandling af protesten er indeholdt i Bjerringbro-Silkeborgs brev, hvorved hensynet 
bag kravet er opfyldt, 

 
finder Udvalget dog ud fra en konkret afvejning af samtlige hensyn i sagen, at denne protest bør 
realitetsbehandles, selvom der ikke er anvendt et DHF protestskema.  
 
Udvalget opfordrer samtidig DHF til at bekendtgøre skærpelsen af formalitetskravene, herunder 
med oplysning om de mulige konsekvenser af manglende overholdelse af disse krav. 
 
Sagens realitet 
 
Bjerringbro-Silkeborg anfører i protesten, at dommerne har skønnet tidspunktet for udvisningen 
af spilleren Morten Olsen forkert, idet den fandt sted 27.51 og ikke som af dommerne angivet 
27.56. De sekunder, spilleren har været ude for længe, havde betydning for kampens resultat. 
 
Det fremgår af sagen, at udvisningen ikke blev registreret af hverken tidtager eller observatør. 
Da der opstod spørgsmål om den resterende udvisningstid, meddelte dommerne det tidspunkt, 
hvor udvisningen efter deres opfattelse fandt sted. 
 
Der foreligger ikke objektive holdepunkter for at fastlægge udvisningstidspunktet.  
Bjerringbro-Silkeborg har fremlagt en såkaldt dynamisk kamprapport, som er udfærdiget under 
kampen til brug for TV 2. Ifølge denne rapport skete udvisningen 27.51. Det er oplyst, at der 
ikke foreligger DHF godkendte procedureregler for denne type rapport, som sikrer kvaliteten af 
de indtastede oplysninger. 
 
Rapporten er forelagt kampens dommere, som fastholder deres skøn over tidspunktet for 
udvisningen. Herefter og under hensyn til det om den dynamiske kamprapport oplyste, finder 
Udvalget ikke anledning til at anfægte det af dommerne udøvede skøn. 
 
Protesten tages derfor ikke til følge. 
 
For protestgebyret, 3.000 kr. kvitteres herved. 
 
Appel 
 
Denne afgørelse kan i medfør af DHF’s love § 27. 6 appelleres til DHF’s Appeludvalg. 
 
En appel skal meddeles skriftligt inden 14 dage, efter at afgørelsen er kommet frem til parten. 
 



 

 

Appelmeddelelsen sendes til Sekretariatet for Disciplinærudvalget, DHF, Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, og skal være ledsaget af et gebyr, som i henhold til 
gebyrlisten udgør 3.000 kr. 
 
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter at afgørelsen er kommet frem til parten, er 
afgørelsen endelig. 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
 
Signe Justesen   / Frank Smith 
Formand for Disciplinærudvalget  Chef for Turneringsafdelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


