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Kendelse II fra Håndboldens Appelinstans
KAMP 538247: Skjern Håndbold – KIF Kolding
Håndbold Spiller Foreningen har ved skrivelse fremsendt via e-mail af 4. april 2018 påklaget
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division’s afgørelse af 28. marts 2018 i
forbindelse med ovennævnte kamp.
I sagens afgørelse ved Håndboldenes Appelinstans har deltaget Michael Meyn, Jacob
Schjern Andersen og Karsten Madsen.

DEN INDKLAGEDE AFGØRELSE:
Disciplinærinstansens afgørelse er sålydende:
”Disciplinærinstansen idømmer herefter i medfør af DHF’s love § 23, spilleren
Bo Spellerberg,
1 spilledags karantæne.
Disciplinærinstansen bemærker, at karantænen er afviklet.
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1 KIF
Kolding København at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret
udgør kr. 3.312 kr. jfr. gebyr listen.
Retsgebyret opkræves via faktura fra DHF.
Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jfr. Ligareglementets § 102.

APPELINSTANSENS BEMÆRKNINGER:
Sagen er indbragt for Håndboldens Appelinstans ved mail af 4. april 2018, og appellen er
dermed rettidig.
Der er sket høring af sagens parter. DHF v/ advokat Henrik Bartels har 9. april 2018 anført, at
man ikke har bemærkninger til sagen. Håndbold Spiller Foreningen er fremkommet med
yderligere bemærkninger den 11. april 2018. Bo Spellerberg er ikke fremkommet med
bemærkninger.
____
Sagen omhandler en sanktion på 1 spilledags karantæne.
Det følger af DHF’s love § 23, nr. 5 samt Ligareglementets § 102, stk. 3, at
disciplinærinstansens afgørelser er endelig, når den sanktion, der er idømt af
disciplinærinstansen, er en karantæne, der er mindre eller lig med 2 dage.

Dette betyder, at Håndboldens Appelinstans ikke kan behandle sagen for så vidt angår en
stillingtagen til den idømte sanktion.

Det antages i den forvaltningsretlige teori, at ”en prøvelse herefter må være begrænset til en
prøvelse af retsspørgsmål, herunder mangler ved afgørelsesgrundlaget, sagsbehandlingsfejl
og ulovlig skønsudøvelse”. Håndboldens Appelinstans har derfor foretaget en prøvelse i
overensstemmelse med ovennævnte.
Dette udmøntede sig i kendelse af 26. marts 2018, hvorefter Håndboldens Appelinstans
hjemviste sagen til fornyet behandling i disciplinærinstansen.
Denne behandling har nu fundet sted, jfr. den indbragte afgørelse.
___
Henset til de ovenfor anførte endelighedsbestemmelser påhviler det Håndbold Spiller
Foreningen at påvise de ”mangler ved afgørelsesgrundlaget, sagsbehandlingsfejl og ulovlig
skønsudøvelse”, der efter Håndbold Spiller Foreningens opfattelse kan konstateres i
forbindelse med den indbragte afgørelse, og som bevirker, at Appelinstansen kan behandle
sagen.
Håndbold Spiller Foreningen præciserer i sin mail af 11. april 2018, at det er foreningens
opfattelse, at ”formalitetskravene for behandling af en indberetning af den pågældende art
ikke er opfyldt i henhold til tidsfristen”.
Håndboldens Appelinstans finder, at det rejste spørgsmål vedrører en materiel fortolkning af
de pågældende regler i DHF’s love og Ligareglementet og dermed ikke egentlige
sagsbehandlingsfejl.
Samtidig er den idømte sanktion alene er én spilledags karantæne. Dermed finder
Appelinstansen, at Disciplinærinstansens afgørelse er underlagt endelighedsbestemmelserne
i DHF’s love § 23, nr. 5 samt Ligareglementets § 102, stk. 3.
Som følge heraf afsiger Håndboldens Appelinstans afsiger følgende:

KENDELSE:
Den af Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. divisions afgørelse af 28. marts
2018 i kamp 538247, hvorefter spilleren Bo Spellerberg idømmes en sanktion på 1
spilledags karantæne, kan som følge af bestemmelserne i DHF’s love § 23, nr. 5 samt
Ligareglementets § 102, stk. 3 ikke pådømmes af Håndboldens Appelinstans.
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 afgørelsen, har
modtaget denne eller må forudsætte at have modtaget denne.

15. april 2018
Karsten Madsen

