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Afgørelse i protestsag indgivet af Nordsjælland Håndbold vedr. kamp
nr. 300001 afviklet den 18. april 2016 mellem Nordsjælland Håndbold
og TM Tønder Håndbold
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har dags dato truffet
nedenstående afgørelse i den af Nordsjælland Håndbold indgivne protestsag.
Nordsjælland Håndbold har ved protestskrivelse af 20. april 2016 indgivet protest
over en påstået klar fejlkendelse fra dommerne i de sidste 10-15 sekunder af
kampen mellem Nordsjælland Håndbold og TM Tønder Håndbold afviklet den 18.
april 2016, kamp nr. 300001. Kampen sluttede med resultatet 20-17 til
Nordsjælland Håndbold.
Den påståede fejlkendelse har ifølge protestskrivelsen fået afgørende indflydelse
på op-/nedrykningen til/fra Boxer Herreligaen.
Nordsjælland Håndbold har i henhold til protestskrivelsen dels anmodet DHF´s
dommer-/ turneringsudvalg om en stillingtagen, dels anmodet Disciplinærinstansen
om at vurdere sagen.
Protestskrivelsen er indgivet den 20. april 2016, kl. 15:13, pr. mail direkte til
formanden for Disciplinærinstansen, Jens Bertel Rasmussen, med cc til
Disciplinærinstansens sekretær, Frank Smith.
Ifølge kamprapporten fra kampen den 18. april 2016 er der intet anført under
afsnittet om ”Protest”. Der er således ikke afkrydset eller på anden vis tilkendegivet
i kamprapporten, at en protest skulle være nedlagt under eller umiddelbart efter
kampens afvikling.
Under kamprapportens afsnit om ”Officials” fremgår, at dommer 1 har været Martin
Lykke, dommer 2 har været Claus Adelgaard, og observatør har været Ole
Frydkjær Petersen.
Nordsjælland Håndbold har i protestskrivelsen af 20. april 2016 bl.a. anført
følgende:
”... I forlængelse af kampen mod TM Tønder den 18. april 2016, og de sidste 10-15
sekunder, hvor dommerne fik afgørende indflydelse på op-/nedrykningen fra
Boxerligaen, anmoder Nordsjælland Håndbold om en stillingtagen fra DHFs
dommer-/turneringsudvalg til dommernes handling.

Vi er totalt uforstående over for deres ageren, mener at det er en klar fejlkendelse,
og indgiver hermed en officiel protest ...
... Vi henviser til reglerne, og protesterer hermed til DHF’s Disciplinærinstans til at
vurdere sagen, da den har meget store konsekvenser for Nordsjælland Håndbold,
og dermed håndboden på Sjælland ...
Protesten har været i høring hos dommerne og observatøren, særligt for at få
belyst om de har fået meddelelse om en protest fra Nordsjælland Håndbold under
eller umiddelbart efter kampens afvikling.
Dommer nr. 1 Martin Lykke har den 21. april 2016 svaret følgende:
”Jeg kan kun kort svare for mig selv og jeg har intet hørt om nogen protest eller
andet under eller efter kampen”.
Dommer nr. 2 Claus Adelgaard har samme dag, den 21. april 2016, svaret
følgende:
”Jeg har heller ikke hørt at nogen har nedlagt protest hverken under eller efter
kampen”.
Observatør Ole F. Petersen har ligeledes den 21. april 2016 svaret følgende:
”Der er ikke nedlagt protest overfor mig”.
Høringssvarene fra dommerne og observatøren har været til udtalelse hos
Nordsjælland Håndbold, som har svaret bl.a. følgende den 22. april:
”… Vi er godt klar over, at vi ikke indgik en protest umiddelbart efter kampens
afslutning …”.
Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende:
Det fremgår af ligareglementets § 87, stk. 1, at en protest over, at ”... dommeren
eller en official under en kamp har anvendt spillereglerne forkert eller gjort sig
skyldig i en handlings- eller betjeningsfejl ...” skal nedlægges ”... umiddelbart efter
at den pågældende fejlagtige anvendelse af spillereglerne er konstateret, eller den
eventuelle fejl er begået, og sekretæren skal på dette tidspunkt anføre protesten i
kamprapporten”.
Det fremgår videre af ligareglementets § 87, stk. 2, at ”protester forårsaget af
hændelser, forkert eller manglende indgriben under kampens afvikling, nedlægges
af en holdofficial overfor sekretær/tidtager i direkte tilslutning til hændelsen med
angivelse af protesten i kamprapporten. Er spillet genoptaget efter hændelsen, har
parterne accepteret det passerede. Sekretær/tidtager giver umiddelbart
efterfølgende oplysning til dommerne om protestens nedlæggelse, når bolden
første gang er ude af spil”.

Ligareglementets § 87, stk. 3, foreskriver den videre procedure for
protestbehandling, herunder at ”... en protest vil kun blive behandlet, når det af
teksten fremgår, på hvilket tidspunkt og til hvem protesten blev nedlagt”.
På baggrund af sagens oplysninger – herunder Nordsjælland Håndbolds egen
erkendelse heraf – kan Disciplinærinstansen konstatere, at protesten først er
indgivet den 20. april 2016 og dermed to dage efter kampens afvikling. Protesten
er således ikke nedlagt umiddelbart efter konstateringen af den eventuelle fejl eller
i direkte tilslutning til hændelsen og inden spillets genoptagelse, jf.
ligareglementets § 87, stk. 1 og 2. Heller ikke § 87, stk. 3, sidste pkt., er iagttaget.
Følgelig afvises protesten af Disciplinærinstansen som værende indgivet for
sent, jf. ligareglementets § 87, stk. 1-3.
Disciplinærinstansen pålægger i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, Nordsjælland
Håndbold at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret udgør kr.
3.231, jf. gebyrlisten.
Retsgebyret opkræves via faktura fra DHF.
En appel til Håndboldens Appelinstans skal i medfør af DHF’s love § 23, stk. 6,
meddeles skriftligt inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten
med oplysning om appeladgang og frist herfor til sekretariatet for den
Disciplinærinstans, 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 Håndboldens Appelinstans efter de herfor gældende
retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af appellen til den Disciplinærinstans,
der har truffet afgørelse i sagen.
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til
parten, er afgørelsen endelig.
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