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Protestafgørelse HHL kamp nr. 375943 Elite 3000, Helsingør – Team Tvis
Holstebro spillet 6. oktober 2006 i Helsingør Hallen
Team Tvis Holstebro har i ovennævnte kamp nedlagt protest, idet det er foreningens opfattelse,
at dommerne ved at undlade at udvise spiller nr. 21 fra Elite 3000, Helsingør i forbindelse med
dennes udskiftning ved frikast efter tid, har anvendt spillereglerne 2:5 forkert.
Videre er det foreningens opfattelse, at dommere og observatør fejlagtigt har korrigeret den
fejlagtige udskiftning, samt at dommerne ikke har straffet spiller nr. 10 fra Elite 3000 Helsingør,
der var kommet på banen efter spilstoppet, men inden afvikling af frikastet
Foreningen finder på den baggrund, at kampen bør spilles om.
Det fremgår af protestskemaet, at Team Tvis Holstebro har nedlagt protesten efter kampens
afslutning.
Disciplinærudvalget til brug for behandling af sagen indhentet udtalelser henholdsvis fra Elite
3000, Helsingør, kampens dommerpar og kampens observatør.
Elite 3000, Helsingør udtaler bl.a., at der var megen tumult og usikkerhed om den resterende
tid i forbindelse med det dømte frikast, hvor man udskiftede spiller nr. 21. Efter ca. et minut
meddelte observatøren og den ene dommer, at tiden var udløbet. Derefter blev nr. 21 atter
sendt på banen.
Kampens dommerpar udtaler bl.a., at de 3-4 minutter efter kampen af John Mikkelsen fra
Team Tvis Holstebro blev gjort opmærksom på, at man nedlagde protest over det passerede.
Kampens observatør udtaler bl.a., at John Mikkelsen nogle minutter efter kampen meddelte, at
man måske agtede at nedlægge protest, men at han først ville se videoen af kampen. John
Mikkelsen kom kort efter tilbage og meddelte, at Team Tvis Holstebro nedlagde protest.
Disciplinærudvalget har på behandlet sagen på baggrund af DHF’s love § 26, stk. 2 og truffet
følgende
Afgørelse:
Allerede fordi formalia for nedlæggelse af en protest beskrevet i turneringsreglementet 6:16 ikke
er overholdt, afvises protesten. Sagens materielle indhold er således ikke vurderet af
Disciplinærudvalget.

Det fremgår af turneringsreglementet, at en protest skal nedlægges umiddelbart efter at den
fejlagtige anvendelse af spillereglerne er konstateret. Endvidere fremgår det, at såfremt spillet
er genoptaget uden at protesten er nedlagt, har parterne accepteret det passerede.
Det er Disciplinærudvalgets opfattelse, at Team Tvis Holstebro skulle have nedlagt protesten
forinden frikastet blev afviklet. Da der ubestridt er gået nogen tid fra frikastet blev fløjtet til spillet
blev genoptaget med afviklingen af frikastet, har der været fornøden til at meddele protesten til
sekretær/ tidtager.
Afgørelsen er truffet i medfør af DHF’s love § 27, stk. 1 a).
For modtagelsen af protestgebyret på 3.000 kr. kvitteres hermed.

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.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Signe Justesen
Formand for Disciplinærudvalget

/

Kopi til kampens dommere og observatør samt DU

Frank Smith
Chef for Turneringsafdelingen

