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Protestafgørelse – kamp nr. 707071 JJL Århus GF – FHK Elite spillet 25.
september 2009 i NRGi Arena
Århus GF har i ovennævnte kamp nedlagt protest, idet man er af den opfattelse, at
igangsætningskast efter FHK Elites team timeout udføres fra en fejlagtig position. Århus GF
finder, at denne fejl får afgørende betydning for kampens udfald.
Endvidere finder Århus GF, at den afgørende scoring falder efter dommerbordets slutfløjt.
Disciplinærudvalget har til brug for behandling af sagen indhentet udtalelser fra FHK Elite,
kampens dommerpar og kampens observatør. Disse udtalelser er samlet forelagt Århus GF, der
har fremsendt en udtalelse, hvori man fastholder protesten som nedlagt.
Disciplinærudvalget har behandlet sagen på baggrund af DHF’s love § 26, stk. 2 og truffet
følgende
Afgørelse:
Århus GF har anført, at igangsætningskast udføres fra en fejlagtig position, samt at den
afgørende scoring falder efter dommerbordets slutfløjt.. Dommerne har udtalt, at
igangsætningskastet efter deres skøn er udført fra den korrekte position, samt at bolden efter
deres skøn har passeret mållinjen inden signalet for afslutning af kampen lyder. På baggrund
heraf samt de indhentede udtalelser, kan det herefter konstateres, at der er tale om vurderinger
af dommernes skøn, som i henhold til spillereglerne 17:11 er inappellable.
Protesten tages derfor ikke til følge.
Afgørelsen er truffet i medfør af DHF’s love § 27, stk. 1 a).
For modtagelsen af protestgebyret på 3.000 kr. kvitteres hermed. Der vil blive fremsendt en
faktura på retsgebyr på 3.000 kr.
Denne afgørelse kan i medfør af DHF’s love § 27 appelleres til Appeludvalget.
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 ledsaget at 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 efter de
herfor gældende retningslinier og der vil 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.
Appelgebyret udgør jf. gebyrlisten 3.000 kr., der skal være fremsendt senest sammen med
appellen. Endvidere tilkommer et retsgebyr på 6.000 kr., der efterfølgende vil blive opkrævet.
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