Brøndby, den 26. marts 2021
Journal nr. 1001-21-bpe

Kendelse fra Håndboldens Appelinstans af 26. marts 2021.
Vedrørende Disciplinærinstansens afgørelse af 10. marts 2021 vedrørende BjerringbroSilkeborg Håndbold A/S
I sagens afgørelse har deltaget Michael Meyn, Jacob Schjern Andersen, Katrine Fruelund og
Karsten Madsen.

Sagen:
Bjerringbro-Silkeborg Håndbold A/S (herefter benævnt “appellanten”) har d. 16. marts 2021
appelleret kendelse af 10. marts 2021 fra Disciplinærinstansen for Liga og 1. division. Appellen
og appelgebyret er modtaget d. 17. marts 2021. Appellen er således rettidig jf. DHF’s love 24, nr.
5.
Kendelsen er således lydende:
”Bjerringbro – Silkeborg Håndbold dømmes som taber af kampene:
Kamp nr. 256061, 4. februar 2021 mod TMS, Ringsted
(TMS får 2 point, BSH 0 point, og kampens målscore sættes til 0-0)
Kamp nr. 256068, 13. februar 2021 mod TTH, Holstebro
(TTH får 2 point, BSH 0 point, og kampens målscore sættes til 0-0)
Kamp nr. 256074, 17. februar 2021 mod KIF, Kolding
(KIF får 2 point, BSH 0 point, og kampens målscore sættes til 0-0)
Bjerringbro – Silkeborg Håndbold idømmes en bøde på 3 x 10.000 kr., samlet 30.000 kr.
Disciplinærinstansen pålægger endvidere i medfør af DHF’s love § 23 stk. 1, BjerringbroSilkeborg Håndbold, at betale et retsgebyr for sagens behandling. Retsgebyret udgør kr. 3.566,jf. gebyrlisten”.
For så vidt angår appellantens påstand henvises til appellantens appelskrift.
Der har i overensstemmelse med forvaltningsrettens almindelige høringskrav været foretaget
høring af DHF, TMS Ringsted A/S, KIF Kolding og TTH Holstebro. Alle hørte parter er
fremkommet med bemærkninger.

Appelinstansens bemærkninger:
Appelinstansen har d. 24. marts 2021 afholdt videomøde om sagen.
Appelinstansen har indledningsvis besluttet, at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag, jfr.
DHF’s love § 24 nr. 6.
-oOoAppelinstansen lægger til grund, at X (herefter benævnt ”spilleren”), deltog for appellanten i
følgende kampe:
Kamp nr. 256061 mod TMS Ringsted (d. 4. februar 2021)
Kamp nr. 256068 mod TTH Holstebro (d. 13. februar 2021)
Kamp nr. 256074 mod KIF Kolding (d. 17. februar 2021)

På baggrund af det materiale, der har været forelagt for Appelinstansen, er det tillige opfattelsen,
at spilleren ikke var spillerberettiget i ovennævnte kampe jf. Ligareglementets § 11, da
foreningen ikke var i besiddelse af gyldigt elektronisk spillercertifikat for spilleren jf.
Ligareglementets § 11 stk. 5.
Det følger af DHF’s Love § 23, at DHF m.fl. kan indbringe spørgsmålet om overtrædelse af
DHF’s Love og reglementer for Disciplinærinstansen for Liga og 1. division.
§ 23 anvender ordet ”indbringe”, men stiller derudover ikke noget materielt krav til indholdet af
den henvendelse, der i givet fald kan føre til, at en sag tages op.
Uagtet at det kunne være hensigtsmæssigt med en tidsmæssig afgrænsning i forbindelse med
anvendelsen af § 23, så findes der, i modsætning til Ligareglementets § 88 stk. 1, ikke en sådan.
Appelinstansen finder anledning til at bemærke, at der ikke ses noget grundlag for at anvende
en analogi af Ligareglementets tidsfrist over for bestemmelsen i DHF’s Love § 23. Endvidere har
DHF i øvrigt reageret ganske prompte, da man blev bekendt med sagen.
Sagen er derfor behandlet rettidig og i henhold til gældende regler.
Det følger af Ligareglementets § 11 stk. 2, at konsekvensen af at benytte en ikkespillerberettiget spiller er bøde samt tab af kamp. Der ses intet grundlag for at fravige denne
regel.
Håndboldens Appelinstans afsiger på den baggrund følgende

Kendelse:
Disciplinærinstansens afgørelse af 10. marts 2021 vedrørende Bjerringbro-Silkeborg Håndbold
A/S stadfæstes.
Det indbetalte appelgebyr tilbagebetales ikke.
Bjerringbro - Silkeborg Håndbold A/S skal betale et retsgebyr for behandling af sagen på kr.
3.566,00 til Disciplinærinstansen for Liga og 1. division og kr. 9.512,00 til Håndboldens
Appelinstans jf. gebyrlisten for Liga og første division.
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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