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Appelafgørelse vedrørende karantæneudmåling  

 
Disciplinærudvalget for øvrige rækker har behandlet appel indsendt af HRH74, 
Roslev over JHF´s karantæneudmåling på 6 spilledage til spiller XXXXX 
vedrørende diskvalifikation i 2.divisions herre kamp den 20. april 2008.   
 
Disciplinærudvalget har mandag den 19. maj 2008 indkaldt alle parter til høring 
for at belyse sagen nærmere. Herudover har udvalget haft selve appellen fra 
HRH74, Roslev, en udtalelse fra HEI Skæring og dommernes indberetning til 
rådighed. 
 
Disciplinærudvalget for øvrige rækker kan konstatere, at der er meget forskellige 
opfattelser af kampens afvikling og de hændelser, som ligger til grund for 
diskvalifikationen og den efterfølgende karantæneudmåling. 
 
Parterne er dog enige i følgende væsentlige forhold: 

 XXXX havde udvist meget ophidset adfærd og anvendt et usædvanligt 
voldsomt sprogbrug overfor kampens dommere 

 XXXX havde ikke rørt ved nogen af dommerne eller andre af kampens 
involverede 

 
Det er ikke udvalgets opfattelse, at spilleren har udvist en egentlig truende 
adfærd overfor kampens dommere, men at der har været tale om gentagne grove 
usportslige kommentarer til dommerne og udvalget finder derfor, at JHF´s 
karantæneudmåling for dårlig opførsel skal justeres i forhold til lignende tilfældes 
strafudmålings niveau. 
 
Disciplinærudvalget for øvrige rækker har truffet følgende afgørelse  
i sagen: 
 
Karantæneafgørelse truffet af JHF på 6 spilledages karantæne for ”ekstraordinær 
– særdeles grov adfærd” ændres til 3 spilledages karantæne for ”gentagne grove 
usportslige kommentarer til dommerne” 
 
Udvalget finder endvidere, at HRH74, Roslev burde have håndteret situationen 
anderledes, idet de som arrangørforening burde have draget omsorg for, at den 
diskvalificerede spiller straks forlod spillestedet, efter at dommerne havde 
anmodet spilleren herom. 



 

 

 
Vi gør opmærksom på følgende jf. Turneringsreglementet for øvrige rækker  
§ 7.2 hvoraf fremgår, at en spiller uanset forseelsens art og som er idømt en 
karantæne på 3 eller flere dage, i karantæneperioden ikke må anvendes  
hverken som spiller, holdofficial, dommerbordsofficial eller dommer. 
 
 
Der kvitteres hermed for appelgebyret. 
 
 
 
Afgørelser truffet af Disciplinærudvalget for øvrige rækker er endelige, for 
så vidt den samlede sanktion er begrænset til bøder på til og med 10.000 kr. 
eller midlertidig udelukkelse fra deltagelse i kampe på indtil 5 spilledage. 
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