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Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Lemvig-Thyborøn 
Håndbold A/S 
 
Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet 
nedenstående afgørelse i en sag rejst af DHF over for Lemvig-Thyborøn Håndbold 
A/S (klubben) for overtrædelse af § 70 i reglement for kontraktforeninger og 
spillerkontrakter. DHF har gjort gældende, at klubben har lavet aftaler med to 
spillere på et tidspunkt, hvor klubben ikke havde tilladelse til at indgå 
spillerkontrakter, og DHF har i den forbindelse indstillet til disciplinærudvalget, at 
klubben idømmes en bøde på kr. 20.000. 
 
Klubben har nedlagt påstand om frifindelse, idet klubben bestrider at have 
overtrådt § 70 i reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter. 
 
Sagen har været i høring hos klubben ad flere omgange, ligesom klubbens 
høringssvar har været til udtalelse hos DHF. 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at klubben først den 5. juli 2012 fik tilladelse til 
igen at få registreret spillerkontrakter, efter at tilladelsen havde været inddraget 
siden den 16. december 2011. 
 
Med DHF’s indstilling til disciplinærudvalget fulgte som bilag 1 en udskrift fra 
klubbens hjemmeside, hvoraf følgende fremgår: 
 
”Mads Paulsen – Søren Nørgård. 
 
Lemvig-Thyborøn Håndbold præsenterer de første tilføjelser til den kommende 
sæson: 
 
[Foto af bl.a. de to spillere i klubbens trøje] 
 
Mads Paulsen og Søren Nørgård er nye folk i LTH trøjen, ses sammen med Peter 
Bækkelund Rasmussen VestjyskBANK. 
 
De to bronze vindere fra Team Tvis Holstebro blev i dag præsenteret på et 
pressemøde i VestjyskBank. Her kunne LTH lukke op for posen, for de første 
forstærkninger til den kommende sæson. Mads Paulsen 21 årig stregspiller, er 



 

 

tiltænkt som en vigtig brik i forsvaret hvor den unge Holstebro dreng, i denne 
sæson har vist store kvaliteter. Ny mand på venstre fløj er den 24 årige Søren 
Nørgård, som med stor speed og scorings sikkerhed bliver en vigtig brik næste 
sæson. Vi byder Mads og Søren velkommen til LTH og ser frem til et godt 
samarbejde de næste to sæsoner.” 
 
Klubben har oplyst, at nyheden blev bragt på hjemmesiden den 15. juni 2012, og 
det vil sige før klubben fik tilladelse til på ny at få registreret spillerkontrakter. 
 
I et udateret svar, som DHF har modtaget den 28. juni 2012, har klubben bl.a. 
anført følgende: 
 
”Vi har i spænding set frem til at kunne præsentere de nye kontrakter med de 
omtalte spillere. Så da vi havde et revideret regnskab klar, der igen gjorde os 
berettiget til at tegne nye kontrakter, tog vi glæderne på forskud og præsenterede 
de to nye aftaler – det desværre før de var godkendt. Dette skete med baggrund i 
de gældende regler om at kontrakterne skal godkendes senest 30 dage efter, den 
er lavet. 
 
Det var vores opfattelse, at vi efter at have fået styr på tingene, nu endelig kunne 
komme frem med noget positivt nyt og har ikke været bevidste nok i forhold, til at 
respektere de krav der stilles …” 
 
I et yderligere udateret høringssvar, som disciplinærudvalget har modtaget den 14. 
august 2012, har klubben bl.a. svaret følgende: 
 
”… Jeg erkender at vi burde have ventet med at offentliggøre nogen form for 
aftaler, med kommende spillere, inden at vi igen havde godkendelsen i orden. Dog 
har vi ikke lavet nogle kontrakter, som er indgået før, vi har modtaget vores 
godkendelse igen. Det har ikke været vores intention at bringe spillet i miskredit og 
vi så ikke problemstillingen, før vi blev gjort opmærksom i indstillingen …” 
 
I et efterfølgende udateret høringssvar, som disciplinærudvalget har modtaget den 
12. september 2012, har klubben bl.a. suppleret med følgende: 
 
”… jeg [er] blevet bedt om at fremsende de kontrakter der var underskrevet, på 
dagen hvor nyheden nåede vores hjemmeside. 
 
Dette er ikke muligt, da vi som tidligere nævnt ikke har tegnet kontrakt med 
spillerne på pågældende tidspunkt. Der var alene aftalt rammerne for hvordan 
kontrakten skulle se ud (identisk med de kontrakter, der senere er underskrevet og 
registreret hos DHF), men med forbehold for at kontrakterne først kunne 
underskrives, hvis/når vi igen var godkendt til at tegne kontrakter …” 
 
Endelig har klubben i en mail af 16. september 2012 bl.a. anført følgende: 
 
”… Vi har ikke tegnet kontrakter med de nævnte spillere, før vi igen var godkendt 
til det. Vi havde aftalt betingelserne, men med forbehold for at vi først igen skulle 
godkendes til at tegne kontrakter …” 
 



 

 

Mailen af 16. september 2012 var en reaktion på DHF’s supplerende udtalelse af 
14. september 2012, hvori DHF fastholdt indstillingen om, at § 70 i reglement for 
kontraktforeninger og spillerkontrakter er overtrådt, og at klubben skal idømmes en 
bøde på kr. 20.000. 
 
§ 70 i reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter lyder som følger: 
 
En kontraktforenings indgåelse af aftale med en spiller om at modtage vederlag for 
at spille håndbold, på et tidspunkt hvor kontraktforeningen er frataget muligheden 
for at få registreret kontrakter, jf. § 24, anses for en overtrædelse af nærværende 
reglement og straffes efter DHF’s love § 27. 
 
Disciplinærudvalget skal herefter udtale følgende: 
 
Ved sagens vurdering har disciplinærudvalget lagt til grund, at § 70 i reglement for 
kontraktforeninger og spillerkontrakter med formuleringen ”… indgåelse af aftale 
[disciplinærudvalgets fremhævelse] med en spiller om at modtage vederlag for at 
spille håndbold …”  ikke kun omfatter egentlige DHF-kontrakter, men tillige enhver 
skriftlig eller mundtlig aftale med en spiller om at modtage vederlag for at spille 
håndbold, og i øvrigt uanset om aftalen måtte være betinget. 
 
Denne udlægning og forståelse af § 70 støttes også på de andre bestemmelser i 
reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter, herunder afsnit 5 om 
spillerkontrakter. 
 
På baggrund af de afgivne høringssvar, særligt høringssvaret fra den 28. juni 2012 
til DHF, men også efterfølgende høringssvar til disciplinærudvalget, og 
offentliggørelsen (spillerpræsentationen) på hjemmesiden den 15. juni 2012, er det 
disciplinærudvalgets opfattelse, at der har foreligget en aftale mellem klubben og 
de to spillere, Mads Paulsen og Søren Nørgård, om at modtage vederlag for at 
spille håndbold på et tidspunkt, hvor klubben ikke havde tilladelse til at få 
registreret spillerkontrakter. Klubben fik først tilladelse hertil igen den 5. juli 2012. 
 
Disciplinærudvalget har i den forbindelse noteret sig, at klubben selv har erkendt, 
at der inden den 5. juli 2012 har været en aftale med de to spillere om i det 
mindste rammerne og betingelserne for en kontrakt, som i øvrigt var identisk med 
de senere underskrevne og registrerede kontrakter af 22. august 2012. 
 
Det er således disciplinærudvalgets opfattelse, at der har foreligget i hvert fald en 
mundtlig aftale om rammerne og betingelserne for en kontrakt – og dermed en 
aftale i § 70’s forstand – med de to spillere, Mads Paulsen og Søren Nørgård, om 
at spille for klubben mod vederlag i den kommende sæson, jf. ovenfor, hvorfor 
klubben har overtrådt § 70 i reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter. 
 
Hvorvidt aftalen med spillerne, som hævdet af klubben, måtte have været betinget 
af klubbens senere tilladelse til igen at få registreret kontrakter er uden betydning, 
jf. ovenfor om udlægningen og forståelsen af § 70. 
 
Ved fastsættelse af sanktionen har disciplinærudvalget særligt lagt vægt på, at det 
har væsentlig betydning for håndboldsporten, at en klub overholder § 70 og ikke 
indgår aftaler, hverken af mundtlig eller skriftlig karakter, før klubben har en 



 

 

tilladelse fra DHF til at få registreret spillerkontrakter, og derudover at der er tale 
om to spillere, hvorefter sanktionen under hensyntagen hertil og sagens 
omstændigheder i øvrigt fastsættes til en bøde på kr. 20.000. 
 
Disciplinærudvalget pålægger i medfør af DHF’s love § 27, stk. 1, Lemvig-
Thyborøn Håndbold A/S at betale retsgebyret for behandling af denne sag. 
Retsgebyret udgør jf. gebyrlisten 3.000 kr. 
 
Afgørelsen kan i henhold til DHF’s love § 27, stk. 6, appelleres til DHF’s 
Appeludvalg. En appel til DHF’s Appeludvalg skal meddeles skriftligt inden 14 
dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om 
appeladgang og frist herfor til sekretariatet for det disciplinærudvalg, der har truffet 
afgørelse i sagen og ledsages 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 herfor 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. 
 
Lemvig-Thyborøn Håndbold A/S vil modtage faktura på bøde, 20.000 kr. samt 
retsgebyr på 3.000 kr.  
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