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Kendelse fra Håndboldens Appelinstans af 25. oktober 2019.
Kamp 143131
Santander Cup Damer
Team Esbjerg – Herning-Ikast Håndbold, spillet den 19. september
2019.
Sagen:
I sagens afgørelse ved Håndboldens Appelinstans har deltaget Michael Meyn,
Katrine Fruelund, Karsten Madsen og Jacob Schjern Andersen.
Advice Advokatfirma har på vegne af Team Esbjerg påklaget DHF’s
Disciplinærinstans afgørelse af den 3. oktober 2019 til Håndboldens Appelinstans.
Dette er sket ved appelskrift af den 9. oktober 2019. I henhold til DHF’s love § 24,
nr. 5 er appellen indgivet rettidigt.
Herning-Ikast Håndbold har afgivet selvstændige bemærkninger den 15. oktober
2019 og endelig har Team Esbjerg afgivet supplerende appelskrift den 18.
oktober 2019.
Appellantens påstande fremgår af appelskriftet af den 3. oktober 2019:
Principalt:
Fastsættelse af en helt ny kamp (omkamp), jf. DHF’s love, § 23,
stk. 1, litra f, jf. § 24, stk. 7.
Subsidiært: Hjemvisning til Disciplinærinstansen for realitetsbehandling af
protesten over hændelsen i kampens ca. 59.46. minut.
For Appelinstansen har Appellanten alene indbragt spilsituationen i det 59.46.
spilminut.
Under iagttagelse af DHF’s love § 24, nr. 6 har Appelinstansen foretaget ny
høring af de involverede parter og i den forbindelse modtaget ovennævnte
bemærkninger af den 15. oktober 2015 fra Herning-Ikast Håndbold og
supplerende appelskrift af den 18. oktober 2019 fra Team Esbjerg.
Appelinstansen har været forelagt samtlige høringssvar modtaget i DHF’s
Disciplinærinstans, ligesom Appelinstansen har været forelagt video af kampen.
Sagens faktiske omstændigheder og problemstillinger er belyst i DHF’s
Disciplinærinstans afgørelse af den 3. oktober 2019. Der henvises derfor til
denne.
Appelinstansens bemærkninger:
Appelinstansen har indledningsvis besluttet, at denne sag behandles på skriftligt
grundlag, jfr. DHF’s love § 24, nr. 6.

For Appelinstansen har Appellanten alene indbragt spilsituationen i det 59.46.
spilminut, hvorfor DHF’s Disciplinærinstans afgørelse om at afvise vedr. protesten
angående situationen i spilminut ca. 59.25 ikke er behandlet.
Ved en gennemgang af sagens materiale, og særligt kamprapporten, finder
Appelinstansen ikke at der er protesteret behørigt efter reglerne i
Ligareglementets § 87, stk. 1 og stk. 2. TV-billederne og Appellantens
anbringender giver ikke anledning til anden konklusion.
Det bemærkes særligt, at uagtet ordlydsfortolkninger er det den protesterende
klubs ansvar at sikre, at der er protesteret jf. Ligareglementets regler.

Kendelse:
DHF Disciplinærinstans afgørelse af den 3. oktober 2019 vedr. hændelsen i
kampens 59.46. spilminut stadfæstes.
I henhold til DHF’s gebyrliste af 1. juli 2019 skal Team Esbjerg / Team
Esbjerg Elitehåndbold A/S betale et retsgebyr på 7.132 til DHF. Det
indbetalte appelgebyr refunderes ikke.
Nærværende kendelse kan i henhold til DHF’s love § 24, nr. 8 indbringes for DIF
– Idrættens Højeste Appelinstans – senest 4 uger efter, at den, der ønsker at
indbringe afgørelsen, har modtaget denne eller må forudsætte at have modtaget
denne.
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