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Kendelse af 17. december 2014 fra Håndboldens Appelinstans
Rødovre Håndboldklub har ved skrivelse af 26. november 2014 påklaget
Disciplinærinstansen for øvrige rækkers afgørelse af 14. november 2014.
Afgørelsen vedrører kamp 113315 – U-16 piger 1. division – Oure I.E mod
Rødovre Håndboldklub.
I sagens behandling ved Håndboldens Appelinstans har deltaget Karsten Madsen,
Kurt Habekost og Michael Meyn.
Disciplinærinstansens afgørelse af 14. november 2014 er sålydende:
”HRØ’s afgørelse og begrundelse for samme stadfæstes.
Der kvitteres hermed på vegne Disciplinærinstansen for øvrige
rækker for modtagelsen af ankegebyr på 1576 kr.
Denne afgørelse kan inden 14 dage efter modtagelsen appelleres til
DHF’s Appeludvalg vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig.”
Håndbold Region Øst’s afgørelse af 4. november 2014 er sålydende:
”Rødovre Håndboldklub dømmes som taber af kamp 113315.
Rødovre Håndboldklub ikendes en bøde på kr. 600,00 jf.
Turneringsreglement Øst, § 8.3.
Endvidere dømmes RH til at betale samtlige dommeromkostninger til
ovennævnte kamp, jf. Turneringsreglement Øst, § 8.4. Tillæg.
Endelig kan holdet ikke placere sig som pulje-/rækkevinder jf.
Turneringsreglement Øst, § 8.6 Tillæg”.
Appelinstansen bemærker, at anken er rettidig. Appelgebyret er tillige indbetalt og
anerkendt modtaget i DHF d. 28. november 2014
I henhold til klageskrivelse af 26. november 2014 anerkender Rødovre Håndbold,
at den i sagen omhandlede spiller, Trine Hammer, er ulovlig anvendt i omtalte U16 kamp.
Klagen vedrører således alene sidste del af Håndbold Region Øst’s afgørelse af 4.
november 2014, der er stadfæstet af Disciplinærinstansen ved afgørelse af 14.
november 2014:
Endelig kan holdet ikke placere sig som pulje-/rækkevinder jf. Turneringsreglement
Øst, § 8.6 Tillæg”.
Appelinstansen har efter et indledende møde foretaget supplerende høring af
Disciplinærinstansen den 5. december 2014. Svar er fremkommet den 10.

december 2014. Herefter er der foretaget høring af Rødovre Håndbold ligeledes
den 10. december 2014. Svar på denne høring er indgået 11. december 2014.
Sagen har været behandlet på to møder i Appelinstansen.
Appelinstansen har besluttet, at behandling af nærværende sag skal ske ved
skriftlig behandling. Der henvises til DHF’s love § 28, nr. 6.
APPELINSTANSEN SKAL BEMÆRKE FØLGENDE:
Som fastslået i flere afgørelser af DHF’s disciplinære organer er reglerne om
spilleberettigelse helt fundamentale for sporten, og det er alvorligt for en klub at
overtræde disse regler.
Der ses ikke på baggrund af det materiale, der er fremlagt i sagen, herunder
Håndbold Region Øst’s afgørelse, at være påpeget omstændigheder, der kan
fremføres som formildende, men omvendt heller ikke omstændigheder, der kan
betragtes som skærpende.
Det kan lægges til grund, at der ikke foreligger oplysninger om, at der i forhold til
Rødovre Håndbold skulle være tale om et gentagelsestilfælde.
Den indankede afgørelse støttes således ikke på Turneringsreglement Øst punkt
8.4 om fratagelse af mulighed for oprykning i tilfælde af gentagne brug af en
ulovlige spiller.
Turneringsreglement Øst har en – for Appelinstansen - uafklaret sondring i punkt
8.6 Tillæg (”en ikke-spilleberettiget spiller”) og på den anden side punkt 8.3 (”en
ulovlig spiller”).
Der foreligger ikke nogen nærmere redegørelse eller begrundelse for, på hvilket
grundlag den indankede instans eller for den sags skyld Håndbold Region Øst har
valgt at bringe punkt 8.6 i anvendelse.
Dette forhold samt den uklarhed, der er i samspillet mellem punkt 8.6 Tillæg og
punkt 8.3, medfører efter Appelinstansens opfattelse, at der ikke er den fornødne
klare hjemmel i reglementet til, at sanktionen i punkt 8.6 kan bringe i anvendelse i
denne sag.

KENDELSE:
Med ovenstående bemærkninger afsiger Håndboldens Appelinstans følgende
kendelse:
Disciplinærinstansen for øvrige rækker’s afgørelse af 14. november 2014 (og
dermed Håndbold Region Øst’s afgørelse af 4. november 2014) ophæves for så
vidt angår den del af afgørelsen, der lyder:
”Endelig kan holdet ikke placere sig som pulje-/rækkevinder jf.
Turneringsreglement Øst, § 8.6 Tillæg”.
I øvrigt stadfæstes den øvrige del af HRØ’s afgørelse, således at sanktionen for
Rødovre Håndbold’s brug af ulovlig spiller i kamp 113315 – U-16 piger 1. division –
Oure I.E mod Rødovre Håndboldklub lyder som følger:
”Rødovre Håndboldklub dømmes som taber af kamp 113315.
Rødovre Håndboldklub ikendes en bøde på kr. 600,00 jf.
Turneringsreglement Øst, § 8.3.
Endvidere dømmes RH til at betale samtlige dommeromkostninger til
ovennævnte kamp, jf. Turneringsreglement Øst, § 8.4. Tillæg.”

Det af Rødovre Håndbold indbetalte klagegebyr, kr. 1.576, tilbagebetales klager af
DHF, jfr. DHF’s love § 24, nr. 5, og i medfør af samme bestemmelse betaler DHF
omkostninger til dækning af Appelinstansens omkostninger med kr. 3.000.
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

