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Afgørelse i sagen Håndbold Spiller Foreningen og Dansk Håndbold Forbund
mod Slagelse FH

Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet
nedenstående afgørelse i sagen mellem Håndbold Spiller Foreningen (HSF) og
Dansk Håndbold Forbund (DHF) mod Slagelse FH (SFH).
HSF har ved mail af 7. maj 2012 indbragt sagen for disciplinærudvalget og gjort
gældende, at SFH har overtrådt kontraktreglementets bestemmelser om tegning af
kontrakt og udbetaling af løn til spilleren Christina Vang Jacobsen.
HSF har bilagt kontrakt registreret af DHF den 5. maj 2010, kontoudtog for a conto
udbetalinger den 13. oktober 2009 (kr. 4.500), 21. oktober 2009 (kr. 7.000) og 30.
november 2009 (kr. 4.400), lønseddel for februar 2010 samt mail-korrespondance
fra den 15. - 20. oktober 2009 til dokumentation herfor.
HSF har suppleret til sagen ved mail af 8. maj 2012 og har bilagt en oversigt over
Christina Vang Jacobsens spillede kampe for SFH i perioden 19. september - 29.
november 2009.
DHF har ved skrivelse af 10. maj 2012 med bilag 1-7 rejst tilsvarende sag over for
disciplinærudvalget.
Samtidig har DHF nedlagt påstand om, at SFH skal idømmes en bøde på kr.
25.000 for ikke at have haft kontraktforholdene i orden ved SFH’s benyttelse af
spilleren Christina Vang Jacobsen og for således at have overtrådt det i sæsonen
2009/2010 gældende reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter
(kontraktreglementet).
Såvel HSF’s indberetning som DHF’s indberetning har været i høring hos SFH,
som i et høringssvar af 22. maj 2012 har påstået frifindelse og bl.a. har svaret
følgende:
”Christina Jacobsen var at betegne amatør, indtil spillerkontrakten blev
underskrevet d. 19-11-09 og efterfølgende fremsendt den til DHF til påtegning.
Slagelse FH/undertegnede havde fået ok fra DHF til, at Christina Jacobsen

spillede, selv om spillerkontrakten og spillercertifikat ikke var påtegnet af DHF (Kaj
Blücher).”
SFH’s svar har herefter været i høring hos såvel HSF som DHF. HSF har svaret
den 23. maj og DHF den 24. maj 2012, og DHF har i sit svar anført følgende
vedrørende spørgsmålet om den mundtlige tilladelse fra DHF:
”Det har ikke været muligt at verificere påstandene om SFH’s samarbejde med
DHF om registrering af kontrakt, da Kaj Blücher er fratrådt. Der er dog fast praksis
for at det altid er foreningen der ultimativt har ansvaret for at de spillere foreningen
benytter er spilleberettigede. Det er naturligvis også foreningens ansvar at kende
de regler der regulerer foreningens virke.”
Derudover har disciplinærudvalget fra DHF rekvireret en oversigt over de kampe,
som Christina Vang Jacobsen yderligere har spillet for SFH og heraf fremgår bl.a.,
at Christina Vang Jacobsen har spillet 10 kampe for SFH i sæsonen 2009/2010,
herunder to kampe henholdsvis den 7. og 20. februar 2010.
Af de fremlagte bilag i sagen fremgår bl.a., at der er oprettet tre kontrakter med
enslydende tekst, nemlig et udateret udkast og et udkast der er underskrevet af
parterne den 19. november 2009, men ikke fremsendt til registrering hos DHF, og
endelig en tredje kontrakt, der er underskrevet den 12. april 2010 og fremsendt og
godkendt og registreret af DHF den 5. maj 2010.
Det fremgår endvidere af sagens bilag, at SFH i en periode indtil 8. oktober 2009
ikke har haft ret til at skrive kontrakter, men fik tilladelse til det igen fra denne dato.
Af et andet bilag i sagen fra såvel HSF som DHF - kontoudskrift fra Danske Bank
af 30. oktober og 30. november 2009 - fremgår, at der fra SFH til Christina Vang
Jacobsen den 13. oktober 2009 er udbetalt kr. 4.500 betegnet ”Slagelse F.H. a
cont”, den 21. oktober 2009 kr. 7.000 betegnet ”Slagelse F.H. aconto” og den 30.
november 2009 kr. 4.400 betegnet ”Slagelse F.h. aconto”.
Det er gjort gældende, at disse beløb er udbetalt til Christina Vang Jacobsen,
hvilket SFH har erkendt i sit høringssvar.
Af en i sagen fremlagt mail-korrespondance fra HSF fremgår endvidere, at
Christina Vang Jacobsen har sendt en mail den 15. oktober 2009 til helge@sbbutikken.dk med følgende indhold:
”Subject: Slagelse FH
Hej Helge.
Jeg har fået overført 4.500 kr, hvor mange måneder er det for??
Hilsen Christina”.
I en mail af samme dato er svaret følgende:
”Hej Christina.
Det er a conto for september måned.
Ha’ en god dag.
Mvh Helge”.

Den 17. oktober 2009 har Christina Vang Jacobsen fulgt op med en ny mail stilet til
helge@sb-butikken.dk:
”Subject: Re. Slagelse FH
Ok. Hva så med Juli og August måned??”.
Der er svaret herpå den 20. oktober 2009:
”Hej Christina.
Ja rigtigt dem overfører jeg lige a conto d.d.
Ha en god dag.
Mvh Slagelse F.H.
Helge”.
Disciplinærudvalget skal herefter udtale følgende:
Indledningsvis bemærkes, at sagen vedrører forhold tilbage i sæsonen 2009/2010.
Det følger af ligareglementets § 107, at forhold der er ældre end to sæsoner kun i
særlige tilfælde kan sanktioneres.
Der er i dette tilfælde tale om forhold, der ligger to sæsoner tilbage, men ikke mere
end to sæsoner tilbage, hvorfor der ikke foreligger forældelse i henhold til
ligareglementets § 107.
Det er erkendt i sagen, at SFH har udbetalt a conto til Christina Vang Jacobsen
med kr. 4.500 den 13. oktober 2009, kr. 7.000 den 21. oktober 2009 og kr. 4.400
den 30. november 2009. Ved den sidste a conto udbetaling har SFH overskredet
den tilladte grænse på kr. 12.000 for ikke at udarbejde og lade registrere en
kontrakt med Christina Vang Jacobsen.
Daværende § 37 (nuværende § 36) i kontraktreglementet lød som følger:
Stk. 1: Kun for kontrakter, der gennemsnitligt på årsbasis indeholder skattepligtig
betaling eller værdi af goder på 12.000 kr. eller mere, eller hvor der til en spiller
faktisk ydes en skattepligtig betaling eller værdi af goder på gennemsnitlig 12.000
kr. eller mere på årsbasis, skal der udarbejdes og registreres en kontrakt i henhold
til nedenstående bestemmelser.
Stk. 2: Såfremt en forening låner 12.000 kr. eller mere til en spiller, kræves der
forud for indgåelse af låneaftalen, at der udarbejdes og registreres en kontrakt i
henhold til nedenstående bestemmelser.
Med udbetalingen af kr. 4.400 den 30. november 2009 har SFH samlet udbetalt
mere end kr. 12.000 på årsbasis til Christina Vang Jacobsen, og SFH har således
på det tidspunkt – pr. 30. november 2009 – været forpligtet til at udarbejde og lade
registrere en kontrakt med Christina Vang Jacobsen, jf. daværende § 37 (nu § 36)
i kontraktreglementet.
For så vidt angår SFH’s påstand om, at SFH har fået et mundtligt tilsagn fra DHF
om, at Christina Vang Jacobsen kunne benyttes uagtet spillerkontrakten og

spillercertifikatet ikke var påtegnet af DHF, skal disciplinærudvalget i mangel af
SFH’s dokumentation for påstandens rigtighed gøre opmærksom på, at det er
foreningens (klubbens) endelige ansvar at sørge for at have orden i forhold om
spilleberettigelse og kontraktpligt.
Der foreligger således ifølge disciplinærudvalget både en overtrædelse af
daværende § 37 (nu § 36) i kontraktreglementet, idet SFH skulle have haft
udarbejdet og ladet registrere en kontrakt med Christina Vang Jacobsen og en
overtrædelse af daværende § 72 i samme reglement, jf. daværende § 45, stk. 1
(nu § 42, stk. 1) i ligareglementet, idet Christina Vang Jacobsen har været benyttet
i hvert fald i to kampe uden spilletilladelse, nemlig kampene den 7. og 20. februar
2010.
Af den fremlagte og af disciplinærudvalget rekvirerede dokumentation fremgår, at
de øvrige kampe, som Christina Vang Jacobsen har spillet i perioden 19.
september – 29. november 2009, ligger før den 30. november 2009, hvor den
sidste udbetaling på kr. 4.400 fandt sted, og derfor er der ifølge
disciplinærudvalget ikke tale om ulovlig benyttelse af Christina Vang Jacobsen i
disse forudgående kampe.
Der foreligger efter disciplinærudvalgets opfattelse alene ulovlig benyttelse af
Christina Vang Jacobsen i kampene den 7. og 20. februar 2010.
Ved sanktioneringen efter daværende § 72, jf. § 70, i kontraktreglementet, jf.
daværende § 45, stk. 1 (nu § 42, stk. 1) i ligareglementet har disciplinærudvalget
på den ene side lagt vægt på, at det er en alvorlig forseelse ikke at have orden i
forhold om spilleberettigelse og kontraktpligt, og således at have undladt at
udarbejde og lade registrere en kontrakt i den konkrete situation, men på den
anden side at sagen er rejst så sent, at den turnering, hvori overtrædelsen har
fundet sted, forlængst er afviklet, og op- og nedrykninger har fundet sted. Derfor
finder disciplinærudvalget, at der foreligger sådanne helt ekstraordinære
omstændigheder, at SFH ikke skal sanktioneres med taberdømte kampe, men
uanset alvorligheden alene med en bødestraf.
Bøden fastsættes herefter til kr. 10.000 henset til den alvorlige overtrædelse af
ikke at have sine kontraktforhold i orden og henset til den periode, hvorunder
overtrædelsen har fundet sted, og det antal kampe, som SFH ulovligt har benyttet
spilleren Christina Vang Jacobsen.
Der pålægges SFH et retsgebyr på kr. 3.000 i henhold til DHF’s love § 27, stk. 1, jf.
gebyrlisten.
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