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Kendelse af 20. november 2015 fra Håndboldens Appelinstans

Mors-Thy Håndbold har ved skrivelse af 26. oktober 2015 påklaget den af
Disciplinærinstansen for øvrige rækker trufne afgørelse af 16. oktober 2015.
Afgørelsen vedrører kamp nr. 229032 mellem Mors-Thy Håndbold 2 og
Stoholm IF den 4. oktober 2015, hvor Stoholm IF har nedlagt påstand om,
at Mors-Thy Håndbold har benyttet 2 U-21 spillere ulovligt, da de i en kamp
mellem Mors-Thy Håndbold og Ribe-Esbjerg Håndboldklub ikke er påført
kamprapporten som U-21 spillere.
I sagens behandling ved Håndboldens Appelinstans har deltaget: Karsten
Madsen, Michael Meyn og Kurt Habekost.
Appelinstansen har besluttet, at behandlingen af nærværende sag skal ske
ved skriftlig høring og uden mundtlig behandling, jfr. DHF’s love § 28 nr. 6.
Ingen af parterne har haft bemærkninger til dette.
Appellen fra Mors-Thy Håndbold er modtaget den 26. oktober 2015 og
appelgebyret på 1615,00 kr. er indbetalt 28. oktober 2015, hvorfor såvel
appel som gebyr er modtaget rettidigt.

Jysk Håndbold Forbund har den 7. oktober 2015 truffet følgende afgørelse:
Protesten tages til efterretning, Mors-Thy Håndboldklub 2
taberdømmes (kampens resultat sættes til 0 – 0, Stoholm
tildeles 2 point).
Med dissens fra en af de voterende traf Disciplinærudvalget for øvrige
rækker den 16. oktober 2015 følgende afgørelse:
JHF’s protestafgørelse stadfæstes.
Appelinstansen har behandlet sagen på 2 møder. I tidsrummet mellem
disse møder er der sket høring af de involverede parter. Der er fremkommet

supplerende udtalelser fra DHF’s administration, Mors-Thy Håndbold og
Stoholm IF.
Appelinstansen har lagt følgende fakta til grund for sin afgørelse.
Holdlederne fra Mors-Thy Håndbold og Ribe-Esbjerg har skriftligt bekræftet,
at de efter kampen har overværet, at der er sket markering af begge holds
U-21 spillere samt sletning af spillere, der ikke har været anvendt i kampen
er sket som ønsket. Dette er ligeledes skriftligt bekræftet af DHF’s
observatør til kampen.
Mors-Thy har til alle instanser skriftligt oplyst, at kamprapporten, der
udfærdiges online i systemet digimatch, herefter ikke er blevet gemt korrekt
af kampens sekretær. Systemet er således blevet lukket uden, at de
foretagne ændringer er blevet gemt.
Efter det oplyste har Mors-Thy Håndbold umiddelbart rettet henvendelse til
DHF for at få rettet fejlen.
Mors-Thy Håndbold har i deres appel anført, at det er klubbens opfattelse,
at der er/var fejl i systemet, når der kunne lukkes uden at gemme.
Henvendelsen fra Mors-Thy Håndbold blev afvist af DHF under henvisning
til tidligere udsendte skrivelser vedr. rettelser i de digitale indberetninger.
DHF har i den forbindelse oplyst,
 at der har været afholdt orienteringskurser, før man tog systemet i
brug,
 at man har konstateret, at der deltog repræsentanter fra Mors-Thy
Håndbold,
 at der i december 2014 blev udsendt vejledning om systemets
anvendelse,
 at der ved en skrivelse – sendt den 16. oktober 2015 – efter sagen
med Mors-Thy Håndbold – har udsendt fornyet skrivelse til
foreningerne om systemets anvendelse og mulighed for rettelser.
DHF har afvist, at der skulle være fejl i systemet, men medgiver, at der kan
have været tale om uhensigtsmæssigheder, der nu er rettet.
Det er også oplyst, at systemet efter henvendelse fra Mors-Thy Håndbold er
blevet ændret, så der kommer en forespørgsel om hvorvidt man ønsker at
gemme sine ændringer.
DHF har desuden oplyst, at der på trods af de udsendte meddelelser er
foretaget ændringer i en kamps målscore, hvis parterne har været enige
om, at den første digitale indberetning var forkert.
Stoholm IF har ikke direkte kommenteret den konkrete sag, men finder at
en omstødelse af de tidligere afgørelser i sagen vil betyde

forskelsbehandling, da Stoholms 3 divisionshold blev taberdømt da en
spiller på deres 2. divisionshold ikke var korrekt opført/slettet.
Ribe-Esbjerg har i en mail til Mors-Thy Håndbold gjort opmærksom på, at
der den pågældende søndag blev iagttaget flere problemer med de digitale
indberetninger.

Appelinstansens overvejelser og bemærkninger.
Oplysningerne fra Ribe-Esbjerg – om generelle problemer med systemet
den pågældende søndag - er ikke blevet gjort til genstand for en nærmere
undersøgelse.
Appelinstansen er enig med DHF i, at der ikke er tale om systemfejl, men
om en uhensigtsmæssighed, da ændringer skulle gemmes på forskellige
måder. Efter det oplyste er denne uhensigtsmæssighed nu fjernet
Kommentaren fra Stoholm IF indgår ikke i overvejelserne, da sagen ikke
har været behandlet i Appelinstansen.
Appelinstansen konstaterer, at der – også efter udsendelse af de ovenfor
omtalte orienteringsskrivelser fra DHF – efter kamprapporterne digitalt er
afsendt, efterfølgende af DHF er foretaget ændringer i de digitale
kamprapporter, primært i forhold til kampenes resultater.
På baggrund af ovenstående overvejelser, - herunder navnlig at alle
tilstedeværende parter ved kampen mellem Mors-Thy Håndbold og RibeEsbjerg samstemmende skriftligt har erklæret, at de ønskede ændringer er
blevet anført i den digitale kamprapport, og at denne således ved kampens
afslutning rent faktisk blev udfyldt korrekt blandt andet med markering af
U21, men at disse ændringer ikke er blevet gemt som følge af en
manglende aktivering af en gem-funktion før lukning af det pågældende
vindue, idet bemærkes, at disse medlemmer har lagt særlig vægt på
udtalelsen fra kampens DHF observatør – finder 2 af Appelinstansens
medlemmer, at den oprindelige protest fra Stoholm IF afvises, og at
afgørelse af 16. oktober 2015 fra Disciplinærinstansen for øvrige rækker
bør ophæves.
Et medlem af Appelinstansens medlemmer udtaler, at henset til, at der har
været afholdt orienteringskurser om brug af systemet, og at der i december
2014 blev udsendt vejledning om systemets anvendelse med samtidig
meddelelse om, at der ikke længere kunne rettes i kamprapporten
efterfølgende og da fejlen alene skyldes en betjenings- og ikke en
systemfejl, så findes der ikke at være forhold, der taler for, at den gemte
rapport ikke skulle være den gældende. Som følge heraf tages protesten til
efterretning og afgørelse af 16. oktober 2015 fra Disciplinærinstansen for
øvrige rækker bør stadfæstes.

KENDELSE:
På baggrund af flertallets bemærkninger afsiger Håndboldens Appelinstans
følgende kendelse:
Disciplinærinstansen for øvrige rækkers afgørelse af 16.
oktober 2015 ophæves, således at det oprindelige resultat af
kamp 229032 spillet 4. oktober 2015 bibeholdes. Dermed
erklæres Mors-Thy Håndbold som vinder af denne kamp med
det oprindelige resultat.
I henhold til DHF’s love § 24 nr. 5 tilbagebetales appelgebyret
til Mors-Thy Håndbold. For sagens behandling i Appelinstansen
betaler DHF kr. 3.000,00.

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

