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Journal nr. 1052-19-bpe

Kendelse fra Håndboldens Appelinstans af 20. december 2019.
Kamp 162342 – U-17 D1D Ajax København mod Team Sydhavsøerne
spillet den 27. oktober 2019.
Sagen:
I sagens afgørelse ved Håndboldens Appelinstans har deltaget Michael Meyn, Katrine
Fruelund, Jacob Schjern-Andersen og Karsten Madsen.
Team Sydhavsøerne v/ advokat Simon Mortensen har den 8. december 2019 påklaget
den af Disciplinærinstansen for øvrige rækker den 1. december 2019 trufne afgørelse.
Dette er sket ved e-mail af 8. december 2019. I henhold til DHF’s love § 24, nr. 5 er
appellen indgivet rettidigt.
Der har været foretaget høring af sagens parter via mail afsendt til parterne den 11.
december 2019, ligesom øvrige sagsakter fra tidligere instanser er tilstede.
Sagens faktiske omstændigheder og problemstillinger er belyst i den sagsfremstilling, der
er anført i Disciplinærinstansen for øvrige rækkers afgørelse af 1. december 2019, og der
henvises i det hele til denne sagsfremstilling.
Appelinstansens bemærkninger:
Ingen af parterne har begæret mundtlig forhandling, og Appelinstansen har derfor
indledningsvis besluttet, at denne sag behandles på skriftligt grundlag, jfr. DHF’s love §
24, nr. 6.
Ad sagens formalitet.
Håndboldens Appelinstans skal ex officio påse, at DHF’s love efterleves.
Appelinstansen har derfor indledningsvis vurderet, hvorvidt Team Sydhavsøernes advokat
har formuleret en egentlig ”begrundet påstand”, jfr. herved DHF’s love § 24, nr. 5, 3.
punktum og som konsekvens af dette hvorvidt sagen skal afvises.
På baggrund af en konkret vurdering er det Appelinstansens opfattelse, at det af advokat
Simon Mortensens anførte indeholder en tilstrækkelig angivelse af en påstand dels som
følge af sagens karakter og dels grundet advokatens henvisning til de tidligere fremførte
anbringender.
Appelinstansen afviser derfor ikke sagen.
Ad sagens realitet.
Det kan lægges til grund, at der er fuld enighed om sagens fakta.
Appelinstansen lægger til grund, at spilleren Mathias Blak Eriksen lovligt har deltaget i 2.
divisionskampen for Team Sydhavsøerne den 19. oktober 2019. Appelinstansen er enig
med Disciplinærinstansen for Øvrige Rækker i denne vurdering/konklusion.
Det kan også lægges til grund, at næste 2. divisionskamp skulle spilles den 29. oktober
2019.
Spørgsmålet er derfor alene, hvorvidt spilleren Mathias Blak Eriksen allerede den 27.
oktober 2019 kunne spille på Team Sydhavsøernes U-17 hold eller hvorvidt han skulle

”stå over (spilles fri)” i 2. divisionsholdets kamp den 29. oktober 2017, før han igen kunne
deltage på U-17 holdet.
Det er oplyst, at DHF’s Turneringsudvalg forud for indeværende sæson har gennemført en
gennemgribende liberalisering af DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker.
HRØ og Disciplinærinstansen for Øvrige Rækker har grundigt redegjort for, hvorledes
disse instanser når frem til det konkrete resultat, som afgørelserne er et udtryk for.
På den anden side har Appelinstansen også noteret sig advokat Simon Mortensens
betragtninger i indlæg af 18. november 2019.
Appelinstansen vil ikke anfægte de hensyn, der ligger bag regelændringerne og herunder
HRØ og Disciplinærinstansen for Øvrige Rækkers bemærkninger om fortolkning/
anvendelse af disse regler.
Appelinstansen har imidlertid den opfattelse, at hjemlen til at statuere overtrædelse af
reglerne skal være klar for, at et regelbrud skal kunne statueres og dermed sanktioneres.
Det er Appelinstansens opgave at vurdere dette. Appelinstansen finder ikke, at en sådan
klarhed har været tilstede og henset til, at reglerne er nye, finder Appelinstansen, at en
manglende klarhed ikke skal komme klubberne til skade.
Derfor finder Appelinstansen ikke, at det har stået klart for Team Sydhavsøerne, at de nye
regler ikke i forhold til spilleren Mathias Blak Eriksen kunne anvendes på den måde, som
er beskrevet i sagens faktum.
På baggrund heraf bestemmer Appelinstansen, at Team Sydhavsøerne ikke har anvendt
spilleren Mathias Blak Eriksen ulovligt i kamp 162342.
Det bemærkes, at der ikke er nedlagt påstand om tilbagebetaling af gebyrer, og derfor
tager Håndboldens Appelinstans alene stilling til det i DHF’s love § 24, nr. 5 omtalte
klagegebyr.
Kendelse:
På baggrund af ovennævnte afsiger Håndboldens Appelinstans følgende kendelse:
Den af Disciplinærinstansen for Øvrige Rækker den 1. december 2019 trufne
afgørelse ophæves med den virkning, at:

-

Team Sydhavsøerne ikke taberdømmes i kamp 162342

-

Team Sydhavsøerne ikke ikendes en bøde på 500 kroner.

Det i forbindelse med appellen til Håndboldens Appelinstans indbetalte appelgebyr
refunderes Team Sydhavsøerne.
Nærværende kendelse kan i henhold til DHF’s love § 24, 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.
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