
 

Brøndby den 7. marts 2023 

 
 
Kendelse fra Håndboldens Appelinstans af 7. marts 2023 
 
Kamp 456335 
1 division herrer 
TEAM Sydhavsøerne – Skive fH, spillet den 21. januar 2023.  
 
 
Sagen: 
I sagens afgørelse ved Håndboldens Appelinstans har deltaget Michael Meyn, 
Katrine Fruelund, Jacob Schjern Andersen og Karsten Madsen. 
 
Skive fH har den 20. februar 2023 påklaget den af Disciplinærinstansen for Liga 
og 1. div den 13. februar 2023 trufne afgørelse, hvorved følgende blev bestemt: 

 
”Protesten tages ikke til følge.  
Disciplinærinstansen pålægger Skive fH at betale retsgebyret for 
sagens behandling. Retsgebyret udgør kr. 3.747.” 

 
I henhold til DHF’s Love punkt 22, nr. 13 er appellen indgivet rettidigt, idet den er 
indgivet 20. februar 2023.  
 
Der har været foretaget høring af sagens parter samt DHF, jfr. herved DHF’ Love 
punkt 22, nr. 16.  
 
Der er modtaget et kort supplerende indlæg fra Team Sydhavsøerne den 28. 
februar 2023. 
 
Sagen er herefter behandlet af Håndboldens Appelinstans i et teamsmøde. 
 
Appelinstansens bemærkninger: 
Da ingen af parterne har begæret mundtlig forhandling, har Appelinstansen 
besluttet, at sagen behandles på skriftligt grundlag jf. DHF’s Love punkt 22, nr. 
15. 
 
Sagens faktiske omstændigheder og problemstillinger er belyst i den grundige 
sagsfremstilling, der er indeholdt i Disciplinærinstansens afgørelse af 13. februar 
2023.  
 
Der er enighed om fakta i sagen, og den relevante problemstilling er herefter 
alene at tage stilling til, hvorvidt den i sagen omhandlede spiller har afsonet sin 
karantæne på korrekt vis.  
 
Appelinstansen er i det hele enig i de præmisser, der er anført i 
Disciplinærinstansens afgørelse og dermed også i den regelanvendelse, der er 
anført i præmisserne. Appelinstansen finder således, at spilleren har afviklet sin 
karantæne korrekt og dermed lovligt kunne deltage i den omtalte 1. divisionskamp 
(kamp 456335).  
___ 



 

 
På baggrund heraf afsiger Håndboldens Appelinstans følgende kendelse: 
 
Kendelse: 
Den af Disciplinærinstansen for Liga og 1. div. den 13. februar 2023 trufne 
afgørelse stadfæstes. 
 
I henhold til DHF’s gebyrliste for liga og 1. division gældende fra 1. juli 2022 
pålægges Skive fH at betale kr. 7.493 i gebyr for sagens behandling ved 
Håndboldens Appelinstans.  
Det indbetalte appelgebyr refunderes ikke. 
 
Nærværende kendelse kan i henhold til DHF’s love punkt 22, nr. 21 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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