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Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Vejle Håndbold
Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet
nedenstående afgørelse i en sag rejst af DHF over for Vejle Håndbold (klubben)
for overtrædelse af § 70 i reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter.
DHF har gjort gældende, at klubben har indgået kontrakter med to spillere på et
tidspunkt, hvor klubben ikke havde tilladelse til at indgå spillerkontrakter, og DHF
har i den forbindelse indstillet til Disciplinærudvalget, at klubben idømmes en
samlet bøde på kr. 20.000.
Klubben har erkendt, at klubben har begået fejl og overtrådt § 70 i reglement for
kontraktforeninger og spillerkontrakter ved at indgå kontrakter med de pågældende
to spillere på et tidspunkt, hvor klubben ikke havde tilladelse til det.
De to spillere, som sagen drejer sig om, er Kristian Ulriksen og Rasmus Mølgaard
Lilholt.
Sagen har været i høring hos klubben, som har afgivet følgende høringssvar:
”… Vi er nybegyndere, og det var en fejl, men det kan vi vist ikke skrive i et
høringsvar! Så der kommer ikke noget fra os! …”
Det fremgår yderligere af sagen, at DHF ved skrivelse af 5. juli 2013 rykkede
klubben for indsendelse af revideret budget 2013/2014 med bl.a. følgende ordlyd:
”… Med henvisning til ”Reglementet for kontraktforeninger og spillerkontrakter” §
23 samt § 24, skal DHF anmode om indsendelse af ovennævnte senest torsdag
den 11. juli 2013 kl. 12.00 …
… Er materialet ikke modtaget inden ovennævnte dato, ser DHF sig desværre
nødsaget til – uden yderligere varsel – at påføre selskabet listen på DHF’s
hjemmeside over foreninger der pt. ikke kan få registreret kontrakter i DHF.”
Da DHF ikke modtog budgettet inden for fristen, blev klubben den 12. juli 2013
flyttet til listen på DHF’s hjemmeside over kontraktforeninger, der fra det tidspunkt
ikke kunne få godkendt spillerkontrakter.
Det fremgår af Kristian Ulriksens spillerkontrakt, som Disciplinærudvalget har
modtaget i forbindelse med sagens behandling, at denne er underskrevet både af

spilleren og klubben den 28. august 2013. Rasmus Mølgaard Lilholts
spillerkontrakt, som Disciplinærudvalget ligeledes har modtaget i forbindelse
med sagens behandling, er underskrevet af spilleren den 27. juni 2013 og af
klubben den 28. august 2013.
Det fremgår endvidere af sagen, at klubben ved DHF’s skrivelse af 6.
september 2013 igen fik tilladelse til at indgå spillerkontrakter. Følgende
fremgår bl.a. af skrivelsen:
”Generhvervelse af tilladelse til kontraktregistrering
Dansk Håndbold Forbund kvitterer hermed for modtagelsen af foreningens
perioderegnskab pr. 31. august 2013 samt budget 2013/2014 i forbindelse med
generhvervelse af tilladelse til kontraktregistrering …
… DHF kan hermed glæde foreningen med, at den igen kan tegne eller
forlænge kontrakter og DHF’s hjemmeside vil blive ajourført snarest …”
§ 70 i reglementet for kontraktforeninger og spillerkontrakter lyder som følger:
En kontraktforenings indgåelse af aftale med en spiller om at modtage vederlag for
at spille håndbold, på et tidspunkt hvor kontraktforeningen er frataget muligheden
for at få registreret kontrakter, jf. § 24, anses for en overtrædelse af nærværende
reglement og straffes efter DHF’s love § 27.
Disciplinærudvalget skal herefter udtale følgende:
På baggrund af sagens oplysninger, herunder datoerne for spillerkontrakternes
underskrivelse og klubbens høringssvar med erkendelse af at have indgået
kontrakter med spillerne Kristian Ulriksen og Rasmus Mølgaard Lilholt på et
tidspunkt forud for den 6. september 2013, hvor klubben var frataget muligheden
for at indgå spillerkontrakter, finder Disciplinærudvalget det godtgjort, at klubben
har overtrådt § 70 i reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter.
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærudvalget – i lighed med tidligere
afgørelser – særligt lagt vægt på, at det har væsentlig betydning for
håndboldsporten, at en klub overholder § 70 og ikke laver aftaler hverken af
mundtlig eller skriftlig karakter, før klubben har tilladelse fra DHF til at få godkendt
spillerkontrakter, og derudover at der er tale om to spillere, hvorefter sanktionen
under hensyntagen hertil og hidtidig praksis fastsættes til en bøde på kr. 20.000.
Disciplinærudvalget pålægger i medfør af DHF’s love § 27, stk. 1, Vejle Håndbold
at betale retsgebyret for behandlingen af denne sag. Retsgebyret udgør kr. 3.075,
jf. gebyrlisten.
Afgørelsen kan i henhold til DHF’s love 27, stk. 6, appelleres til DHF’s
Appeludvalg. En appel til DHF’s Appeludvalg skal meddeles skriftligt inden 14
dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om
appeladgang og frist herfor til sekretariatet for det Disciplinærudvalg, 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 DHF’s Appeludvalg af
de herefter gældende retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af appellen
til det Disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen.
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem
til parten, er afgørelsen endelig.
Vejle Håndbold vil modtage faktura på bøden (kr. 20.000) og retsgebyret (kr.
3.075).
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