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Kendelse afsagt af DHF’s appeludvalg i sagen mellem Håndbold Spiller 
Foreningen og Ajax København A/S 
 
Håndbold Spiller Foreningen påklager afgørelse truffet af Disciplinærudvalget 
under Dansk Håndbold Forbund d. 24. november 2009 i sag mod Ajax 
København A/S. I sagen har Håndbold Spiller Foreningen nedlagt påstand om, at 
Ajax København A/S sanktioneres efter Kontraktsreglementets § 63 stk. 1 jf § 63 
stk. 2 jf. § 65 stk. 1. 
 
I sagens behandling har deltaget Bjørn Graae, Karsten Madsen og Michael 
Meyn.  
 
Ingen af sagens parter har begæret mundtlig forhandling, jf. DHF’s love § 28 stk. 
6. Sagen har været behandlet i et telefonmøde i Appeludvalget, og nærværende 
kendelse er konciperet på baggrund heraf.  
 
Håndbold Spiller Foreningen har gjort gældende, at Ajax København A/S har 
overtrådt Kontraktsreglementets § 63 stk. 1 og stk. 2 jf. § 65 og derved ved i 5 
tilfælde ikke at have afregnet feriepenge.  
 
Ajax København A/S har heroverfor nedlagt påstand om frifindelse med følgende 
anbringender: 

‐ Ajax København A/S afviser at have gjort sig skyldig i væsentlig 
misligholdelse af en spillerkontrakt endsige gentagende tilfælde af 
væsentlig misligholdelse af en spillerkontrakt. 

 
‐ Ajax København A/S har ikke erkendt væsentligt misligholdelse og det er 

ikke ved voldgiftskendelse fastslået at Ajax København A/S har gjort sig 
skyldig i væsentlig misligholdelse 
 

‐ Der er derfor ikke fornødent grundlag for at bringe reglementet for 
kontraktforeninger og spillerkontrakter § 63 i anvendelse.  

Disciplinærudvalget har d. 24. november 2009 truffet følgende afgørelse: 
”Da 

‐ der ikke ved voldgift, erkendelse eller på anden bevissikker måde er 
konstateret, at Jens Weystadt har et feriepengetilgodehavende, 

‐ Anders Sevel Rasmussen ikke har yderligere krav på feriepenge jf. 
Ankenævns afgørelse af 18. maj 2009, 



 

 

‐ Troels Hansen Jacobsen og Morten Simonsen sagerne med rimelighed 
har været afprøvet og feriepengene efter de trufne afgørelser er blevet 
afregnet, 

‐ Der i Martin Stolpe sagen ikke er den fornødne klarhed til at statuere 
væsentlig misligholdelse, jf. § 63, stk. 1. og 2, og § 65 stk. 1, i 
kontraktsreglementet 

finder Disciplinærudvalget ikke i de foreliggende sager tilstrækkeligt grundlag for 
at statuere, at Ajax København A/S har overtrådt § 63 stk. 1 eller § 63 stk. 2 eller 
§ 65 stk. 1, jf. krav om væsentlig misligholdelse eller andre disciplinære 
bestemmelser under DHF, hvorfor Appeludvalget ikke finder anledning til at 
iværksætte disciplinære sanktioner over for Ajax København A/S vedrørende de 
5 omtalte håndboldspillere i relation til de af Håndbold Spiller Foreningen rejste 
feriepengespørgsmål”. 
 
Det er Appeludvalgets opfattelse, at man skal være berettiget til at få prøvet en 
rimelig tvist uden at dette i sig selv skal medføre en disciplinærsag, hvis tvisten 
tabes.   
 
Appeludvalget har endvidere lagt helt afgørende vægt på, at der efter 
Kontraktsreglementets § 63 stk. 1 og 2 og § 65 stk. 1 forudsættes ”væsentlig 
misligholdelse”, hvilket Appeludvalget ikke finder kan statueres i de omhandlede 
sager. 
 
Med disse bemærkninger tiltræder Appeludvalget den af Disciplinærudvalget 
trufne afgørelse, og afsiger følgende kendelse: 
 
Den af DHF’s Disciplinærudvalg d. 24. november 2009 trufne afgørelse 
stadfæstes. 
 
Klager betaler til dækning af sagens omkostninger kr. 3.000,00, der tilfalder 
Dansk Håndbold Forbund i gebyr og kr. 6.000,00 til dækning af 
Appeludvalgets omkostninger”. 
 
Afgørelsen kan i henhold til DHF’s love § 28 stk. 8 senest 4 uger efter, at 
kendelsen er modtaget, indbringes for DIF’s appeludvalg.  
 
Bjørn Graae 
Formand 
 
 
 
 


