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Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Aalborg DH 
 
Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet 
nedenstående afgørelse i en sag rejst af DHF over for Aalborg DH for overtrædelse af 
DHF’s love § 7 b, stk. 4, jf. stk. 7, idet Aalborg DH ikke rettidigt har betalt deltagergebyr for 
deltagelse i Dame Håndbold Ligaen. 
 
DHF har oprindeligt nedlagt påstand om Aalborg DH’s udelukkelse fra turneringen, men 
har efterfølgende ændret påstanden med indstilling om, at Disciplinærudvalget fastsætter 
en passende bøde for den manglende rettidige betaling. 
 
Sagen har været i høring hos Aalborg DH ved mail af 6. august 2013 med høringsfrist den 
12. august 2013, men Aalborg DH har ikke svaret. 
 
Det fremgår af sagen, at DHF sendte en faktura den 1. juli 2013 stilet til Aalborg DH att. 
Bjarne Brath, Willy Brandts Vej 3, 9220 Aalborg Øst lydende på kr. 102.500 med følgende 
tekst: 
 
”… Deltagergebyr Dame Liga, DHL, Pulje 1, Aalborg DH kr. 102.500 … 
… I alt at betale senest den 15. juli 2013 kr. 102.500 ...” 
 
DHF rykkede ved skrivelse af 16. juli 2013 Aalborg DH for betaling med følgende ordlyd: 
 
”Rykker 
Kundenr. 
 
Ved gennemgang af vores bogholderi kan vi se, at vi endnu ikke har modtaget betaling for 
deltagergebyr til Dame Håndbold Ligaen på kr. 102.500,-  
 
I henhold til ændrede regler for indbetaling af gebyr skal vi hermed gøre opmærksom på, at 
beløbet skal indbetales senest 31. juli 2013. 
 
Såfremt gebyret ikke er betalt senest denne dato, vil sagen uden yderligere varsel blive 
fremsendt til Disciplinærudvalget med indstilling om udelukkelse fra turneringen.” 
 
Af et telefonnotat udarbejdet den 1. august 2013 af Disciplinærudvalgets sekretær, Frank 
Smith, fremgår følgende: 
 
”Telefonnotat 1. august 2013 
Tlf. kontaktet Bøje Larsen (XXXXXXXX), idet ADH ikke har betalt deltagergebyr, kr. 
102.500, på trods af faktura og rykker. 
 
BL oplyste, at der ikke er personale på kontoret. Men at den økonomiske situation er fin, 
idet ADH lige d.d. har fået 700 t.kr. på kontoen. BL vil omgående bede en person om at 
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køre på kontoret og sørge for indbetaling d.d. Aftalt at jeg fremsender kopi af faktura og 
rykker ADH’s mail, hvilket efterfølgende skete. 
 
BL vil for god ordens skyld tjekke op på indbetalingen mandag formiddag. 
FS” 
 
DHF sendte herefter samme dag (1. august 2013) en mail til Aalborg DH’s mailadresse 
”info@aalborgdh.dk” og vedhæftede fakturaen og rykkerskrivelsen. Mailen blev sendt 
med høj prioritet og havde følgende ordlyd: 
 
”Emne: Rykker for deltagelsesgebyr til Dame Håndbold Ligaen … 
 
… I henhold til aftale imellem Bøje og Frank Smith e-mailes kopi af faktura 210496666 
og rykkerbrev.” 
 
Af et yderligere notat ligeledes udarbejdet af Disciplinærudvalgets sekretær, Frank 
Smith, fremgår følgende: 
 
”Notat vedr. Aalborg DH 
 
05.08.2013 (kl. 10.40): 
 
Kontaktet Bøje Larsen telefonisk og oplyst om at der nu er fremsendt høringsbrev til 
Aalborg DH på baggrund af DHF’s anmodning til Disciplinærudvalget om udelukkelse 
grundet manglende betaling af deltagergebyr. Vigtigt, at BL er klar over fremsendelsen af 
brevet, idet der er en høringsfrist på 24 timer. 
 
BL oplyser, at beløbet allerede er betalt, hvorfor der ikke bør være nogen problemer. Han 
vil dog være på kontoret ved 13.30 tiden og tjekke op på dette samt fremsende fornøden 
dokumentation … 
 
… 05.08.2013 (kl. 16.00): 
 
Modtaget mail fra Sparekassen Himmerland om at pengene d.d. er overført. 
 
Anmodet om mere fyldestgørende dokumentation. 
 
Kopi af kvittering efterfølgende modtaget, hvoraf det fremgår, at der er hævet 102.500 kr. 
på Aalborg DH’s konto. 
 
Materialet sendt til DHF’s økonomiafdeling … 
 
… 06.08.2013: 
 
Modtaget oplysning fra DHF’s økonomiafdeling om at beløbet fra Aalborg DH er indgået på 
DHF’s konto. 
 
FS” 
 
Det fremgår yderligere af sagen, at Disciplinærudvalget modtog en skrivelse af 5. august 
2013 fra DHF med anmodning om udelukkelse af Aalborg DH på grund af manglende 
betaling af deltagergebyret på kr. 102.500 jf. DHF’s love § 7 b, stk. 4. 
 
Disciplinærudvalget blev anmodet om at behandle sagen som hastesag, og allerede 
samme dag kl. 10.21 blev der foretaget høring af Aalborg DH pr. mail med følgende tekst: 
 
”Kære Bøje 



 

 

 

 
Disciplinærudvalget har fra DHF modtaget en anmodning om udelukkelse af Aalborg 
DH fra turnering. 
 
Sagen er anmodet behandlet som hastesag. 
 
Såfremt Aalborg DH ønsker at udtale sig om sagen, bedes udtalelse fremsendt til 
undertegnede senest 6. august 2013 kl. 11.00. 
 
Med venlig hilsen 
Frank Smith” 
 
Det kunne herefter konstateres, at betaling fandt sted efter høringsmailen, idet 
Sparekassen Himmerland ved mail af 5. august 2013 kl. 15.59 skrev følgende til DHF: 
 
”Til Dansk Håndbold Forbund 
 
Det bekræftes herved, at der dags dato er overført kr. 102.500,00 til DHF. 
 
Beløbet dækker deltagergebyr Dame Liga, Aalborg DH. 
 
Venligst bekræft modtagelsen af denne mail …” 
 
Den 6. august 2013 konstaterede økonomiafdelingen i DHF, at betalingen på kr. 102.500 
var modtaget, jf. notatet af 6. august 2013 citeret ovenfor. 
 
Herefter ændrede DHF ved skrivelse af 6. august 2013 påstanden i sagen over for 
Disciplinærudvalget fra udelukkelse til følgende: 
 
”… DHF [skal] anmode Disciplinærudvalget om at fastsætte en passende bøde for den 
manglende rettidige betaling …” 
 
Disciplinærudvalget skal herefter udtale følgende: 
 
Indledningsvis skal Disciplinærudvalget bemærke, at sagen som følge af den ændrede 
påstand fra DHF ikke længere drejer sig om manglende betaling, der kan (vil) medføre 
udelukkelse i henhold til DHF’s love § 7 b, stk. 4, men derimod om for sen betaling, jf. 
DHF’s love § 7 b, stk. 7, jf. § 27, stk. 1, a)-p). 
 
Det fremgår af sagens bilag – og det er også ubestridt – at Aalborg DH har betalt 
deltagergebyret for sent, og der foreligger derved en overtrædelse af DHF’s love § 7 b, stk. 
4, jf. stk. 7. 
 
Deltagergebyret skulle oprindeligt have været betalt senest den 15. juli 2013, jf. fakturaen 
af 1. juli 2013, og herefter senest den 31. juli 2013, jf. rykkerskrivelsen af 16. juli 2013. Ved 
DHF’s telefoniske rykker den 1. august 2013 skulle Aalborg DH have tilkendegivet, at der 
ville blive sørget for betaling samme dag, men betaling fandt først sted sent den 5. august 
2013, jf. mailen af 5. august 2013 kl. 15.59 fra Sparekassen Himmerland, og indgik først på 
DHF’s konto den 6. august 2013. 
 
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærudvalget lagt vægt på, at det efter 
Disciplinærudvalgets opfattelse udgør en meget alvorlig overtrædelse ikke at få betalt 
deltagergebyret til tiden, og end ikke efter flere rykkere og opfølgninger som i det 
foreliggende tilfælde. Deltagergebyret blev først betalt ca. tre uger efter den oprindelige 
frist – og først efter sagens overgivelse til Disciplinærudvalget, hvor den oprindelige 
påstand var udelukkelse. 
 



 

 

 

Disciplinærudvalget har ved fastsættelse af sanktionen også lagt vægt på, at der ikke 
ses at foreligge undskyldelige omstændigheder. 
 
Efter en samlet vurdering fastsættes sanktionen til en bøde på kr. 10.000. 
 
Disciplinærudvalget pålægger i medfør af DHF’s love § 27, stk. 1, Aalborg DH at betale 
retsgebyret for behandlingen af denne sag. Retsgebyret udgør kr. 3.075, jf. gebyrlisten. 
 
Med hensyn til appeladgang følger det af DHF’s love § 27, stk. 5, at bøder på indtil kr. 
10.000 er endelige. 
 
Disciplinærudvalget har imidlertid noteret sig, at DHF’s § 7 b, stk. 7 – som denne sag 
relaterer sig til – har følgende ordlyd: 
 
Sager om manglende eller for sen betaling af gebyrer og dommerrejsepulje 
overtrædelse af nærværende § pådømmes af Disciplinærudvalget for Håndboldliga og 
1. division med appeladgang til DHF’s Appeludvalg [Disciplinærudvalgets 
fremhævelse].  
 
Ordlyden kan rejse tvivl om, hvorvidt der er appeladgang efter denne bestemmelse, selvom 
der sanktioneres med bøder på under eller indtil kr. 10.000, som ellers ikke ville være 
appellable efter DHF’s love § 27, stk. 5. 
 
Henset til denne tvivl finder Disciplinærudvalget, at tvivlen bør komme Aalborg DH til gode, 
således at Aalborg DH har adgang til at appellere denne afgørelse til DHF’s Appeludvalg. 
 
Denne afgørelse kan således efter Disciplinærudvalgets opfattelse appelleres til DHF’s 
Appeludvalg. En appel skal skriftligt ske inden 14 dage efter en afgørelse er kommet frem 
til parten med oplysning om appeladgang og frist til sekretariatet for det Disciplinærudvalg, 
der har truffet afgørelse i sagen og ledsaget af et gebyr i henhold til den til enhver tid 
gældende gebyrliste. Et sådant gebyr tilbagebetales, såfremt appellanten får medhold. 
DHF’s administration skal umiddelbart videresende appellen til DHF’s Appeludvalg efter de 
herom gældende retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af appellen til det 
Disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen. 
 
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten, 
er afgørelsen endelig. 
 
Aalborg DH vil modtage en faktura på bøden (kr. 10.000) og retsgebyret (kr. 3.075). 
 
 
 
 

Sigurd Slot Jacobsen/Claus Mundus-Pedersen 
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