Brøndby, den 4. november 2021
Journal nr. 1004-21-bpe

Kendelse fra Håndboldens Appelinstans.
Kamp nr. 326957 – HEI, Skærings appel i afgørelse fra Disciplinærinstansen
af den 11. oktober 2021.
HEI, Skæring har ved mailbrev af 15. oktober 2021 påklaget afgørelse af 11. oktober 2021
truffet af Disciplinærinstansen for Liga og 1. division.
I sagens afgørelse ved Håndboldens Appelinstans har deltaget Katrine Fruelund, Jeppe
Hudtloff Viinberg, Michael Meyn og Jacob Schjern Andersen

Disciplinærinstansens kendelse var sålydende:
”Protesten tages til følge.
HEI Skæring dømmes som taber af kampen.
Points overføres til Ajax.
Der beregnes ingen målscore for kampen.
HEI idømmes en bøde på 10.000 kr. for brug af ulovlig spiller.
Disciplinærinstansen pålægger HEI at betale retsgebyret for sagens behandling.
Retsgebyret udgør kr. 3.655, jf. gebyrlisten.
Bøden (10.000 kr.) og retsgebyret (3.655 kr.) opkræves via faktura fra DHF.
Protestgebyret på 3.655 kr. tilbagebetales til Ajax.
En appel til Håndboldens Appelinstans skal ske i medfør af Ligareglementet § 102, stk. 2,
jf. DHF’s love § 23, stk. 6, og skal meddeles skriftligt og med en begrundet påstand inden
7 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og
frist derfor til sekretariatet for den disciplinærinstans, der har truffet afgørelse i sagen og
ledsages af et gebyr i henhold til den til hver tid gældende gebyrliste. Et sådant gebyr
tilbagebetales, såfremt appellanten får medhold.
DHF’s administration skal umiddelbart videresende appellen til Håndboldens Appelinstans
efter DHF’s gældende retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af appellen til den
disciplinærinstans, der har truffet afgørelse i sagen.
Er afgørelsen ikke appelleret inden 7 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten,
er afgørelsen endelig.”
Der er gennemført høring af de involverede parter. Herudover er DHF og
Divisionsforeningen blevet hørt.
I forbindelse med appellen har HEI, Skæring bedt om mundtlig forhandling.
Til dette bemærker Appelinstansen, at der i DHS’s Love § 24, stk. 6, hvorefter
Appelinstansen afgør om en sag skal behandles ved mundtlig forhandling. Idet
Appelinstansen finder, at sagen forsvarligt kan behandles på skriftligt grundlag, har

Appelinstansen i overensstemmelse med DHF’s Love § 24, stk. 6 besluttet at behandle
sagen på skriftligt grundlag og via videomøde mellem Appelinstansen medlemmer.
Yderligere har HEI, Skæring bedt om, at behandlingen af sagen får opsættende virkning.
Til dette bemærker Appelinstansen, at der ikke er hjemmel til at beslutte opsættende
virkning.
For så vidt angår sagens faktum henvises til den grundige og fyldestgørende
sagsfremstilling, der er indeholdt i disciplinærinstansens afgørelse.

Appelinstansens bemærkninger:
Den konkrete sag vedrører Ligareglementets § 11, stk. 2.
Med baggrund i reglens objektive karakter og det i høringer og processkrifter fremkomne,
bemærker Appelinstansen, at konsekvensen af benyttelse af ikke-spilleberettigede spillere
er bøde og tab af kamp, jf. Ligareglementet § 11, stk. 2.
Der er tale om en objektiv regel, der ikke giver mulighed for at sanktionere anderledes end
bøde og tab af kamp, såfremt en spiller har deltaget ulovligt i Ligareglementets forstand, jf.
§ 13.

Kendelse:
På baggrund af ovenstående bemærkninger afsiger Håndboldens Appelinstans den 1.
november 2021 nedenstående kendelse
Den af HEI, Skæring nedlagte protest afvises.
Disciplinærinstansen pålægger endvidere i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, HEI,
Skæring at betale et retsgebyr for sagens behandling. Retsgebyret udgør kr. 3.566 til
Disciplinærinstansen for Liga og 1. division og kr. 9.512 til Håndboldens Appelinstans, jf.
gebyrlisten. Bøden (10.000 kr.) og retsgebyrerne (3.655 kr.) og (9.512 kr.) opkræves via
faktura fra DHF.
Nærværende kendelse kan i henhold til DHF’s love § 28, 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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