
 

 

 

 

Brøndby den 23. marts 2016 

Journal nr. 1188-16-FS 

 

 

 

Kendelse af 23. marts 2016 fra Håndboldens Appelinstans.  

 

Sønderjyske Herrehåndbold A/S, Mors-Thy Håndbold og Skive FH (advokat 

Martin Falk Rømer for alle) har ved skrivelse af 15. marts 2016 fremsendt til DHF 

via e-mail den 16. marts 2016 påklaget den af Disciplinærinstansen for 

Håndboldliga og 1. division (herefter disciplinærinstansen) trufne afgørelse af 2. 

marts 2016. 

 

KIF Håndbold Elite A/S (advokat Jon Stefansson) har ved e-mail af 16. marts 2016 

fremsendt til DHF ligeledes påklaget den pågældende afgørelse.  

 

Disciplinærinstansens afgørelse vedrører KIF Håndbold Elite A/S benyttelse af 

træner Carlos Ortega i 3 håndboldligakampe (10. februar 2016 mod Skive FH, 18. 

februar 2016 mod SønderjyskE og 24. februar 2016 mod MorsThy Håndbold). 

 

Indledningsvis bemærkes, at kampen mod Mors-Thy Håndbold ikke blev spillet 

den 25. februar 2016, men at det fremgår af resultatlisterne, at den blev spillet 24. 

februar 2016.  

 

I sagens behandling ved Håndboldens Appelinstans har deltaget: Karsten Madsen, 

Michael Meyn og Kurt Habekost. 

 

Påstande: 

Sønderjyske Herrehåndbold A/S, Mors-Thy Håndbold og Skive FH har nedlagt 

følgende præciseret påstand, jfr. den indleverede replik. 

 

Disciplinærinstansens afgørelse af 2. marts 2016 ændres således, at KIF 

Håndbold Elite A/S, i medfør af Ligareglementets § 187, stk. 1, jfr. Love for Dansk 

Håndbold Forbund, § 23, stk. 1, litra e, taberdømmes i følgende 3 kampe: Den 10. 



 

 

 

 

februar 2016 mod Skive FH, den 18. februar 2016 mod Sønderjyske, og den 24. 

februar 2016 mod Mors-Thy Håndbold. 

 

Endvidere skal KIF Håndbold Elite A/S, i medfør af Ligareglementets § 187, stk. 1, 

jfr. Love for Dansk Håndbold Forbund, § 23, stk. 1, litra d, ifalde en bøde på DKK 

100.000 for hver af de 3 kampe. 

 

For så vidt angår bødepåstanden nedlægges der samtidig en subsidiær påstand 

om fastsættelse af en efter appelinstansens skøn fastsat passende bøde. 

KIF Håndbold Elite A/S har nedlagt følgende påstande: 

 

KIF Håndbold Elite A/S nedlægger herved påstand om, at klubberne Sønderjyske 

Herrehåndbold A/S, Thy-Mors Håndbold og Skive fH ikke er klageberettigede i 

sagen.  

 

KIF Håndbold Elite A/S nedlægger påstand om frifindelse.  

 

Dansk Håndbold Forbund har ikke nedlagt nogen påstand for Appelinstansen, men 

henholder sig til Disciplinærinstansens afgørelse. 

 

Rettidig klage 

Appelinstansen konkluderede indledningsvis, at begge indgivne klager er indsendt 

rettidigt. Klagegebyrer er indbetalte. 

 

Høring 

De involverede parter, herunder DHF, er ved mail af 18. marts 2016 blev opfordret 

til at fremkomme med bemærkninger dels i relation til sagens formalitet omkring 

klageberettigelse dels i relation til sagens hovedproblemstilling. 

 

Der foreligger på baggrund af høringsrunden følgende skriftligt materiale i sagen: 

- Appel af 15. marts 2016 fra Sønderjyske Herrehåndbold A/S, Mors-Thy 

Håndbold og Skive FH 

- Ankemeddelelse afgivet af KIF Håndbold Elite A/S via mail den 16. marts 

2016 



 

 

 

 

- Klageskrift af 19. marts 2016 indgivet af KIF Håndbold Elite A/S med bilag  

- Replik afgivet 21. marts 2016 af Sønderjyske Herrehåndbold A/S, Mors-

Thy Håndbold og Skive FH 

- E-mail indlæg afgivet af DHF 21. marts 2016 

- E-mail indlæg afgivet af KIF Håndbold Elite A/S 

- Processkrift 1 af 21. marts 2016 afgivet af Sønderjyske Herrehåndbold A/S, 

Mors-Thy Håndbold og Skive FH 

- Processkrift 2 af 23. marts 2016 afgivet af Sønderjyske Herrehåndbold A/S, 

Mors-Thy Håndbold og Skive FH 

 

 

På baggrund af de fremkomne bemærkninger har Appelinstansen besluttet, at 

behandlingen af nærværende sag skal ske ved skriftlig høring og uden mundtlig 

behandling, jfr. DHF’s love § 24, nr. 6.  

 

Nærværende afgørelse indeholder ikke en fuldstændig gengivelse af de af 

parterne fremførte anbringender. Der henvises i stedet til de fremlagte indlæg, der 

har været rundsendt til alle parter i sagen. 

 

Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Sønderjyske Herrehåndbold A/S, 

Mors-Thy Håndbold og Skive FH er klageberettigede i forhold til 

Disciplinærinstansens afgørelse. 

Det fremgår af den indklagede afgørelse, at sagen vedrører benyttelse af træner 

Carlos Ortega i kampene mod Sønderjyske Herrehåndbold A/S, Mors-Thy 

Håndbold og Skive FH. 

 

Afgørende for hvorvidt Sønderjyske Herrehåndbold A/S, Mors-Thy Håndbold og 

Skive FH er klageberettigede eller ej, må bero på en konkret vurdering af, hvorvidt 

de pågældende klubber har en væsentlig og individuel interesse i sagens 

afgørelse. 

 

Det forhold, at de tre klubber har været involveret i de kampe, der er 

omdrejningspunktet i nærværende sag, bevirker efter Appelinstansens opfattelse, 

at Sønderjyske Herrehåndbold A/S, Mors-Thy Håndbold og Skive FH har en sådan 



 

 

 

 

væsentlig og individuel interesse i sagens afgørelse, at disse klubber hver for sig 

er klageberettigede. 

 

Der henvises endvidere til DHF’s love § 23, stk. 6. 

 

Vedrørende disciplinærinstansens afgørelse af 2. marts 2016 

Nærværende sag omhandler bestemmelser i ligareglementet, herunder specielt 

liga-reglementets § 156 om kapitalkrav til kontraktforeninger. 

Reglementet har til formål at sikre en fair sportslig afvikling af de kampe, der er 

omfattet af reglementet samt at sikre en afvikling af turneringen på lige vilkår. 

 

Appelinstansen har indhentet en kopi af den orienteringsskrivelse, der blev 

udsendt af Divisionsforeningen og DHF den 11. december 2013 som følge af de 

ændrede regler om opgørelse af lønsum. Ændringerne indebar, at 

kontraktforeningerne skulle indregne lønnen til hovedtræneren i lønsummen. 

 

Bestemmelsen i § 156 indgår i reglementets afsnit 4 om ”Kontraktforeningers 

indberetningspligter” og det pågældende afsnit definerer en række pligter for en 

kontraktforening som en forudsætning for at kunne opretholde tilladelsen til at drive 

kontrakthåndbold.  

 

En forudsætning for at opnå tilladelse er, at man i ansøgningssituationen iagttager 

de pligter, der følger af § 143, herunder at den pågældende kontraktforening 

afleverer fyldestgørende oplysning om sin organisation og økonomi. 

 

Kravene i afsnit 4 gælder herefter i perioden med tilladelse til at drive 

kontrakthåndbold, jfr. § 145, stk. 6. 

 

Afsnit 4, herunder §§ 151 og 152, indeholder pligt til indsendelse af årsrapport og 

budget.  

 

Tilsvarende indeholder afsnit 4, (§ 156) en bestemmelse, der fastlægger kravene 

til en kontraktforenings regnskabsmæssige ansvarlig kapital sat i forhold til 



 

 

 

 

kontraktforeningens maksimale årlige forpligtelser i henhold til spillerkontrakter, 

kontrakt med hovedtræner mv.. 

 

De ovennævnte bestemmelser må i sammenhæng forstås således, at der 

kontinuerligt ved indgåelse af de kontrakter, der er omfattet af reglementets § 156, 

skal være den sammenhæng mellem lønsum og regnskabsmæssig ansvarlig 

kapital, der er en følge af § 156. Det har været med denne hensigt, at disse regler 

blev indført, herunder den ændring der medførte, at hovedtrænerens løn skal 

indregnes. 

 

Det kan lægges til grund som ubestridt, at  

- KIF Håndbold Elite A/S ansatte Antonio Carlos Ortega Perez (herefter 

Carlos Ortega) som træner med det overordnede sportslige ansvar med 

virkning fra 1. februar 2016,  

- DHF den 6. januar 2016 anerkendte modtagelsen af KIF Kolding Elite A/S’ 

reviderede årsrapport 2014/2015 og i forbindelse hermed opgjorde den 

ansvarlige kapital jfr. reglementet § 159, 

- KIF Håndbold Elite A/S’ revisor indsendte korrigeret lønsumsoplysning 

samt cheftrænerens ansættelseskontrakt den 1. februar 2016, 

- KIF Håndbold Elite A/S’s direktør Jens Boesen søgte dispensation med 

aflæggelse og indsendelse af ”nyt regnskab” den 4. februar 2016, 

- denne dispensationsansøgning blev afslået af Udvalget for Professionel 

Håndbold den 4. februar 2016.  

 

Appelinstansen lægger endvidere til grund, at KIF Håndbold Elite A/S’ lønsum efter 

ansættelse af Carlos Ortega ikke kunne indeholdes i den ansvarlig kapital, således 

som den var opgjort i henhold til den reviderede årsrapport 2014/15. Der skulle 

derfor udarbejdes et nyt perioderegnskab, jfr. reglementets § 157, stk. 2. 

 

Indledningsvis bemærkes, at Appelinstansen er enig med KIF Håndbold Elite A/S i, 

at det ikke af ligareglementet kan udledes, at DHF skal registrere og 

indholdsmæssigt godkende kontrakten med Carlos Ortega på samme måde, som 

følger af reglementets § 173, da der i forhold til ansættelse af en cheftræner ikke 



 

 

 

 

er de samme hensyn, der begrunder de krav, der følger af reglementets afsnit 5 

om spillerkontrakter.  

 

På baggrund af bestemmelsen i reglementets § 145, stk. 6, 2. pkt. om at kravene i 

reglementets afsnit 4 (herunder § 156 om kapitalkrav) til stadighed skal være 

opfyldt, er det Appelinstansens opfattelse, at det ved indgåelse af en ny kontrakt 

og efterfølgende anvendelse af den pågældende spiller / træner omfattet af § 156, 

er kontraktforeningens pligt at påse, at kapitalkravene i § 156 er opfyldt.  

 

Denne grundlæggende pligt for en kontraktforening gælder, uanset aftalen med 

cheftræneren må anses som værende omfattet af reglementets § 158 eller ej.  

 

KIF Håndbold Elite A/S havde umiddelbart efter indgåelsen af aftalen med Carlos 

Ortega en aktuel opgørelse af den ansvarlige kapital, idet DHF fremsendte denne 

den 6. januar 2016. KIF Håndbold Elite A/S var også klar over, at der ikke var den i 

§ 156 fastsatte sammenhæng mellem lønsum og ansvarlig kapital, idet dir. Jens 

Boesen søgte dispensation ved mail af 4. februar 2016.  

 

Dermed var KIF Håndbold Elite A/S også klar over, at det ikke var tilstrækkeligt for 

at sikre Carlos Ortega’s berettigede anvendelse som cheftræner i den kommende 

ligakamp den 10 februar 2016, at man indsendte en revideret lønsumsopgørelse 

samt kontrakten med Carlos Ortega. For at sikre en berettiget anvendelse af 

Carlos Ortega skulle der også indsendes et nyt revideret perioderegnskab, jfr. 

reglementets § 157, stk. 2. 

 

Et revideret perioderegnskab blev først indsendt efter, at kampene den 10. februar 

2016 mod Skive FH, 18. februar 2016 mod SønderjyskE og 24. februar 2016 mod 

MorsThy Håndbold var afviklede. 

 

I tilknytning hertil bemærkes, at Appeludvalget ikke kan tiltræde KIF Håndbold Elite 

A/S’s fortolkning af § 157, stk. 2 derhen, at bestemmelsen skulle indebære en 30 

dage frist til indsendelse af dette reviderede perioderegnskab.  

For at kunne anvende Carlos Ortega i overensstemmelse med det gældende 

regelsæt, skulle KIF Håndbold Elite A/S – efter Appelinstansens opfattelse - inden 



 

 

 

 

kampen den 10. februar 2016 have indsendt kontrakten med cheftræneren, en 

revideret lønsumsopgørelse samt et revideret perioderegnskab, der viste den i § 

156 forudsatte sammenhæng mellem lønsum og ansvarlig kapital. 

  

Med ovennævnte begrundelse er Håndboldens Appelinstans derfor enig med 

Disciplinærinstansen i, at KIF Håndbold Elite A/S ved benyttelse af den ansatte 

træner, Carlos Ortega, i de tre kampe, der har fundet sted 10. februar, 18. februar 

og 24. februar har overtrådt ligareglementets § 156, stk. 3. 

 

Appelinstansen er enig med Disciplinærinstansen i, at sanktionen skal fastsættes i 

henhold til ligareglementets § 187, stk. 1 og DHF love § 23, idet ligareglementets § 

188 ikke omfatter en situation som den foreliggende. Appelinstansens 

sanktionsmuligheder fremgår af DHF’s love § 24, nr. 7. 

 

Appelinstansen er enig med Disciplinærinstansen i, at kravene til 

kontraktforeningernes ansvarlige kapital er centrale, fundamentale og væsentlige 

regler. Disse krav er blevet udvidet til også at omfatte hovedtrænerens løn, jfr. 

reglementets § 156, stk. 4. 

 

Overtrædelse af disse regler er en alvorlig overtrædelse således som anført af 

Disciplinærinstansen. 

 

Som anført af Disciplinærinstansen er det en skærpende omstændighed, at KIF 

Håndbold Elite A/S i forhold til det forløb, der fandt sted primo februar 2016, valgte 

at benytte Carlos Ortega i tre kampe, inden den relevante dokumentation i forhold 

til DHF’s bedømmelse af lønsum i forhold til ansvarlig kapital blev fremsendt til 

DHF. 

 

På baggrund heraf afsiger Håndboldens Appeludvalg i medfør af DHF’s love § 24, 

nr. 7 følgende: 

 

KENDELSE: 

”Den af Disciplinærudvalget den 2. marts 2016 afsagte kendelse ophæves. 

 



 

 

 

 

KIF Håndbold Elite A/S taberdømmes i de tre kampe og fradømmes de vundne 5 

points samt den opnåede målscore i kampene den 10. februar 2016 mod Skive 

FH, 18. februar 2016 mod SønderjyskE og 24. februar 2016 mod MorsThy 

Håndbold og således at disse points for så vidt angår 2 point overføres til Skive 

FH, 2 points overføres til SønderjyskE og 1 points overføres til MorsThy Håndbold.  

KIF Håndbold Elite A/S idømmes en bøde på 3 x 5.000 kroner. 

 

Det af Sønderjyske Herrehåndbold A/S, Mors-Thy Håndbold og Skive FH 

indbetalte gebyr refunderes disse klubber.” 

 

Appelvejledning 

Nærværende kendelse kan i henhold til DHF’s love § 28, nr. 8 indbringes for DIF 

Idrættens Højeste Appelinstans senest 4 uger efter, at den, der ønsker at 

indbringe en afgørelse, har modtaget denne eller må forudsættes at have 

modtaget denne. 

 

Der henvises i øvrigt til DHF’s love § 28, nr. 8. 

 

 

Karsten Madsen  

 

 
 


