HC Midtjylland

Ribe HK

Brøndby, d. 14. december 2009
Journalnr. 2816-09-sha

Vedr.: Appel i kamp nr. 695707 3.dh. Ribe HK 2 – HC Midtjylland 2.
Ribe HK har den 7. december 2009 til disciplinærudvalget for øvrige rækker appelleret
protestafgørelsen truffet af JHF i 3.dh. kampen mellem Ribe HK 2 – HC Midtjylland afviklet
den 26. november 2009.
HC Midtjylland 2 er blevet taberdømt for brug af ulovlig spiller, idet man har benyttet XXXXX, uden
at denne var spillet fri til deltagelse på 3.divisionsholdet efter udstået
karantæne på foreningens 1.hold i 1.division.
HC Midtjylland har appelleret JHF´s protestafgørelse idet foreningen finder, at de har været i
god tro i forbindelse med brugen af den karantæneramte spiller. Foreningen har inden den
pågældende kamp i 3.division kontaktet DHF´s administration for at få afklaret hvorvidt spilleren
havde afsonet sin karantæne og hvornår han var spillet fri til deltagelse på foreningens 3.
divisionshold.
DHF´s administration vedkender, at der er givet fejlagtig besked om spillerens
deltagelsesberettigelse efter afsonet karantæne.
Disciplinærudvalget for øvrige rækker har behandlet appellen fra HC Midtjylland og har i den
forbindelse haft protestsagen samt en udtalelse fra DHF´s administration rådighed i
sagsbehandlingen.

Med udgangspunkt i ovennævnte, har udvalget truffet følgende afgørelse i sagen:

Protestafgørelsen truffet af JHF omstødes og der dømmes omkamp.
Udvalget kan konstatere, at HC Midtjylland er blevet misinformeret og derfor har handlet i god tro,
da de benytter XXXXX i den pågældende kamp på 2. holdet mod Ribe HK 2., hvorfor der dømmes
omkamp.
JHF er som administrerende forbund ansvarlig for at aftale ny spilledato med begge hold.
Det modtagne appelgebyr returneres ved DHF´s foranstaltning.

Afgørelser truffet af Disciplinærudvalget for øvrige rækker kan, inden 14 dage
fra modtagelse af afgørelsen, indankes til DHF´s Appeludvalg i henhold til Love
for Dansk Håndbold Forbund § 27 A.
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