Til Damsø/Mariendal

Skibby IK

Brøndby den 1. december 2021

Afgørelse på anke om kørselsgodtgørelse Damsø/Mariendal, Old Boys Veteran
Disciplinærudvalget for øvrige rækker har modtaget anke fra
Damsø/Mariendal, der af Håndbold Region Øst (HRØ) er blevet pålagt at
skulle betale kørselsomkostninger på 770,56 kr. til Skibby IK, fordi
Damsø/Mariendal er udeblevet fra den planlagte kamp i Skibby Idrætshal den
6. november 2021.
Det kan konstateres, at anken er modtaget rettidigt og at der er modtaget ankegebyr,
hvorfor sagen kan behandles i instansen.
Udover selve anken fra Damsø/Mariendal, er der indhentet yderligere kommentarer fra
appellanten samt et høringssvar fra Skibby IK og dette materiale, samt DHF´s
Turneringsreglement for øvrige rækker og Reglement for rejser har været til rådighed i
forbindelse med instansens behandling af sagen.
Damsø/Mariendal har anket HRØ´s afgørelse vedrørende betaling af befordringsgodtgørelse
til Skibby IK. Damsø/Mariendal gør gældende:
1)

Principalt: at afgørelsen ændres, således at Damsø/Mariendal ikke skal betale kravet.

2)

Subsidiært: at HRØ ikke kan pålægge en klub at betale en anden klubs
befordringsgodtgørelse som en udokumenteret udgift, hvis den dokumenterede udgift
først opstår når en efterfølgende returkamp skulle være spillet.

Disciplinærinstansen for øvrige rækker er enige i flg. konstatering:
Ad 1)
Til støtte for Damsø/Mariendals synspunkt, har klubben gjort gældende, at der er tale om
udokumenteret udgift, bl.a. som følge af, at det ikke er oplyst fra Skibby IK til hvem og for
kørsel i hvilket køretøj, der skal betales godtgørelse.
Det følger af Turneringsreglementets stk. 8.7, at en forening, der uden gyldig grund udebliver
fra en ansat turneringskamp, kan pålægges at afholde samtlige dokumenterede omkostninger,
herunder rejseudgifter (iht. DHF´s Reglement for rejser under ”godtgørelser i øvrigt”) ved den
ikke spillede kamp som returkampen.
Det bemærkes, at der med afbuddet fra Damsø/Mariendal den 5. november

til returkampen dagen efter, den 6. november 2021, grundet sygdom, ikke ses
at foreligge en ”gyldig grund” for udeblivelsen.
Dette er fastslået af HRØ´s turneringsledelse jf. § 8.4 i Turneringsreglementet
for øvrige rækker.
Som følge heraf har Skibby IK opgjort et krav på i alt kr. 770,56. Dette svarer
efter det oplyste til 2 biler, der kører 224 km. i alt, til en sats svarende til
statens satser for befordringsgodtgørelse for den omvendte kamp afviklet den
31. oktober 2021 i Vanløsehallen.
Turneringsreglementets § 8.7 henviser til Reglement for rejser, afsnit vedr.
befordring. Der er i omkostningsgodtgørelsen anvendt statens takster på
befordringsgodtgørelse på 3,44 kr. pr. km t/r.
Disciplinærinstansen har indhentet holdkort fra kampen i Damsø/Mariendal,
hvorved der er sandsynliggjort, at 10 spillere fra Skibby IK udløser et behov
for 2 biler til transporten på i alt 224 km.
At der – bl.a. af skatteretslige årsager skal være dokumentation for afholdte
udgifter i forbindelse med udbetaling af kørselsgodtgørelsen, er
Damsø/Mariendal uvedkommende. Skibby IK har de facto kørt de opgjorte
km. til kampen på Damsø/Mariendals hjemmebane og udbetaling af
godtgørelsen, samt dokumentationen forbundet hermed, er et internt
anliggende hos Skibby IK. Således fastholdes det, at Damsø/Mariendal skal
betale de opgjorte befordringsomkostninger.
Ad 2)
§ 8.7 i Turneringsreglement for øvrige rækker foreskriver eksplicit, at det hold,
der udebliver uden gyldig grund, kan pålægges at afholde samtlige
dokumenterede omkostninger ved den ikke spillede kamp som returkampen.
Der findes således hjemmel til at opkræve de pågældende omkostninger ved
returkampen, og der gives ikke medhold i ankens subsidiære synspunkt.
Udvalget har derfor truffet følgende afgørelse i ankesagen
Anken afvises og den af HRØ trufne afgørelse om omkostningsgodtgørelse,
hvorved Damsø/Mariendal skal godtgøre Skibby IK beløbet på kr. 770,56
stadfæstes.
Der kvitteres hermed på vegne af Disciplinærinstansen for øvrige rækker for modtagelsen af
ankegebyr 1828 kr. via HRØ.

Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s
Appeludvalg vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig.
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