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Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod SK Aarhus Elitehåndbold
A/S
Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet
nedenstående afgørelse i en sag rejst af DHF over for SK Aarhus Elitehåndbold A/S
(klubben) for overtrædelse af § 70 i reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter.
DHF har gjort gældende, at klubben har lavet aftaler med tre spillere på et tidspunkt, hvor
klubben ikke havde tilladelse til at indgå kontrakter, og DHF har i den forbindelse indstillet
til Disciplinærudvalget, at klubben idømmes en bøde på kr. 30.000.
Klubben har erkendt, at klubben har begået fejl og overtrådt § 70 i reglement for
kontraktforeninger og spillerkontraker vedr. de tre spillere, men har argumenteret for en
mildere sanktion.
De tre spillere, som sagen drejer sig om, er henholdsvis Natascha Ohlendorff, Mathilde
Juncker og Anna Sophie Okkels.
Sagen har været i høring hos klubben, ligesom klubbens høringsvar har været til udtalelse
hos DHF.
Det fremgår af sagen, at DHF ved brev (mail) af 17. december 2012 meddelte SK Aarhus
Elitehåndbold A/S under henvisning til § 22, stk. 1 og 2, jf. § 24, stk. 1, i reglement for
kontraktforeninger og spillerkontrakter, at DHF ikke havde modtaget klubbens årsrapport
for 2011/2012, og såfremt årsrapporten ikke var modtaget senest den 21. december 2012
kl. 10:00, ville klubben uden yderligere varsel blive overført til listen på DHF’s hjemmeside
over selskaber/foreninger, som p.t. ikke kunne skrive kontrakter. Årsrapporten blev ikke
indsendt, og umiddelbart efter blev klubben overført til listen på DHF’s hjemmeside og var
fra det tidspunkt frataget muligheden for at skrive kontrakter.
Ved brev af 21. maj 2013 bekræftede DHF modtagelsen af SK Aarhus Elitehåndbold A/S’s
perioderegnskab pr. 30. april 2013 og meddelte samtidig, at klubben fra det tidspunkt igen
kunne skrive kontrakter.
Med DHF’s indstilling til Disciplinærudvalget fulgte som bilag 1 en udateret udskrift fra
klubbens facebook-profil, hvoraf følgende bl.a. fremgår:
”Vi er stolte af at kunne sige velkommen tilbage til Natascha Ohlendorff i SK Aarhus! SK
Aarhus har i dag skrevet en 2 årig kontrakt med venstrebacken, sikke en god start på
weekenden! :) – Viljen til sejr! …”
Det er ubestridt, at nyheden blev lagt på facebook-profilen før den 21. maj 2013 og således
på et tidspunkt, hvor klubben var frataget muligheden for at skrive kontrakter.
I et høringssvar af 3. juni 2013 har klubben ved direktør Thomas Gielfeldt anført følgende:
”Medio april måned blev klubben sikret den fornødne kapital, hvorved vi kunne blive slettet
fra DHF’s liste over klubber, der ikke kan få registreret nye kontrakter. Denne information

var tilgængelig internt i klubben – alle var således klar over, at det var et spørgsmål om
kort tid inden vi ville blive slettet fra listen.
Vi var samtidig i dialog med Natascha Ohlendorff om muligheden for, at hun kunne
spille for os i næste sæson. Vi gjorde også Natascha bekendt med, at vi havde fået
tilført likviditet og snarest ville blive slettet fra listen.
Pga. fejlkommunikation internt i forhold til vores web-medarbejder blev dette lagt op på
hjemmesiden.
I forlængelse af vores månedsregnskab for april måned blev klubben fjernet fra listen d.
21. maj 2013.
Vi beder om forståelse for den dårlige kommunikation.
Vi vedlægger kopi af kontrakten, der formelt set først er underskrevet d. 23. maj 2013.
Vi beklager selvfølgelig fejlen og håber I vil imødekomme os ud fra denne betragtning
…”
Ved mail af 19. juni 2013 forelagde DHF to yderligere kontraktsager for klubben, idet DHF
havde konstateret på klubbens hjemmeside (www.skaarhus.dk), at klubben havde
offentliggjort handler (forlængelser) med spillerne Mathilde Juncker og Anna Sophie Okkel
på et tidspunkt, hvor klubben – som i tilfældet med Natascha Ohlendorff – var frataget
muligheden for at skrive kontrakter. Følgende fremgår bl.a. af mailen:
”Kære Thomas
I fortsættelse af vores høringsbrev af 26. maj 2013 vedr. Natascha Ohlendorff er jeg blevet
opmærksom på, at der tilsvarende var offentliggjort to andre handler. Se links nedenfor,
der senere er ændret.
Jeg beder dig bekræfte, at SK Aarhus’s kommentarer til disse sager er identisk med
kommentarer til Ohlendorff sagen, således at sagen herefter kan forelægges for
Disciplinærudvalget.”
Det er også her ubestridt, at de to nyheder blev lagt på hjemmesiden før den 21. maj 2013
og således på et tidspunkt, hvor klubben var frataget muligheden for at skrive kontrakter.
Ved mail af 21. juni 2013 har direktør Thomas Gielfeldt på klubbens vegne svaret følgende:
”Kære Henrik [advokat Henrik Bartels]
Jeg bekræfter at vi har lavet ”fodfejl” på disse to …”
Endelig har direktør Thomas Gielfeldt ved mail af 23. juli 2013 suppleret med bl.a. følgende
over for Disciplinærudvalget:
”… Som tidligere nævnt så vedkender vi fuldt ud fejlen fra vores side, og det skal
selvfølgelig have en konsekvens, men synes dog at beløbet på 30.000,- er på grænsen,
når man ser på økonomien i dansk håndbold. Vi vil meget gerne lære af vores fejl, men
mener ikke en bødestraf i denne kategori er helt fair.
Jeg håber I vil tage det med i sagens videre forløb og vi ser frem til at der kan sættes et
endeligt punktum i sagen, så vi alle kan komme videre i positiv ånd …”
§ 70 i reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter lyder som følger:

En kontraktforenings indgåelse af aftale med en spiller om at modtage vederlag for at
spille håndbold, på et tidspunkt hvor kontraktforeningen er frataget muligheden for at få
registreret kontrakter, jf. § 24, anses for en overtrædelse af nærværende reglement og
straffes efter DHF’s love § 27.
Disciplinærudvalget skal herefter udtale følgende:
Ved sagens vurdering har Disciplinærudvalget lagt til grund, at § 70 i reglement for
kontraktforeninger og spillerkontrakter med formuleringen ”… indgåelse af aftale
(Disciplinærudvalgets fremhævelse) med en spiller om at modtage vederlag for at spille
håndbold …” ikke kun omfatter egentlige DHF-kontrakter, men tillige enhver skriftlig
eller mundtlig aftale med en spiller om at modtage vederlag for at spille håndbold, og i
øvrigt uanset om aftalen måtte være betinget.
Denne udlægning og forståelse af § 70 støttes også på de andre bestemmelser i
reglement på kontraktforeninger og spillerkontrakter, herunder afsnit 5 om
spillerkontrakter, og udlægningen/forståelsen er tillige i overensstemmelse med tidligere
ensartede afgørelser fra Disciplinærudvalget.
På baggrund af sagens oplysninger, herunder klubbens høringssvar og erkendelse af at
have indgået aftaler med spillerne Natascha Ohlendorff (ny aftale), Mathilde Juncker
(forlænget aftale) og Anna Sophie Okkels (forlænget aftale) på et tidspunkt forud for den
21. maj 2013, hvor klubben var frataget muligheden for at skrive kontrakter (indgå aftaler),
finder Disciplinærudvalget det godtgjort, at klubben har overtrådt § 70 i reglement for
kontraktforeninger og spillerkontrakter.
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærudvalget – i lighed med tidligere afgørelser –
særligt lagt vægt på, at det har væsentlig betydning for håndboldsporten, at en klub
overholder § 70 og ikke indgår aftaler hverken af mundtlig eller skriftlig karakter, før
klubben har tilladelse fra DHF til at få registreret kontrakter, og derudover at der er tale om
tre spillere, hvorefter sanktionen under hensyntagen hertil og sagens omstændigheder i
øvrigt fastsættes til en bøde på kr. 30.000.
Disciplinærudvalget pålægger i medfør af DHF’s love § 27, stk. 1, SK Aarhus Elitehåndbold
A/S at betale retsgebyret for behandlingen af denne sag. Retsgebyret udgør kr. 3.075, jf.
gebyrlisten.
Afgørelsen kan i henhold til DHF’s love § 27, stk. 6, appelleres til DHF’s Appeludvalg. En
appel til DHF’s Appeludvalg skal meddeles skriftligt inden 14 dage efter, at afgørelsen er
kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist herfor til sekretariatet for
det Disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen og ledsages af et gebyr i henhold til
den til enhver tid gældende gebyrliste. Et sådant gebyr tilbagebetales, såfremt appellanten
får medhold. DHF’s administration skal umiddelbart videresende appellen til DHF’s
Appeludvalg efter de herfor gældende retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af
appellen til det Disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen.
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten,
er afgørelsen endelig.
SK Aarhus Elitehåndbold A/S vil modtage en faktura på bøden (kr. 30.000) og retsgebyret
(kr. 3.075).
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