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Kendelse fra DHF’s Appeludvalg af 3. marts 2013

Horsens HK påklager afgørelse truffet af disciplinærudvalget for øvrige rækker
truffet den 28. januar 2013 vedrørende kampen 530146 (U 16 Pige Liga
Horsens HK mod Skanderborg Håndhold).
Denne kamp blev afviklet den 8. januar 2013.
I sagens behandling ved appeludvalget har deltaget Kurt Habekost, Michael
Meyn og Karsten Madsen.

Disciplinærudvalgets afgørelse er truffet den 28. januar 2013 og er lydende:
”Anken afvises og den af JHF trufne afgørelse stadfæstes.”
Denne afgørelse er påklaget af Horsens Håndboldklub ved skrivelse af 9.
februar 2013. Anken er rettidig.
Gebyr 1.500. kroner er indbetalt.
Appeludvalget har haft følgende materiale til rådighed ved sin afgørelse:
- Afgørelse af 28. januar 2013 fra Disciplinærudvalget fra øvrige rækker
-

Anke-indlæg af 9. februar 2013 fra Horsens HK

-

Protestskema

-

Skrivelse af 11. januar 2013 fra JHF til Horsens HK

-

Redegørelse af 14. januar 2013 fra Horsens HK

-

Afgørelse af 18. januar 2013 fra JHF

-

Ankeskrivelse af 20. januar 2013 fra Horsens HK

-

Dokumentation for indbetalt gebyr

-Appeludvalget har besluttet, at behandlingen af nærværende sag foregår
skriftligt. Der henvises til DHF’s love § 28 nr. 6. Sagen er behandlet af
Appeludvalget ved et telefonmøde den 25. februar 2013.

APPELUDVALGET SKAL BEMÆRKE FØLGENDE:
Appeludvalget bemærker indledningsvis, at udvalget har forståelse for, at der er
tale om et reglementgrundlag, der kan fremstå som noget vanskeligt
tilgængeligt.
Omvendt er der ikke tale om et nyt regelsæt, ligesom der også er tale om en
kamp afviklet inden for de højere rækker i U 16 årgangen. Dette stiller krav til de
tiltagende holds ledere og herunder disses forståelse/indsigt af det
regelgrundlag, der er basis for afviklingen af disse kampe.
Appeludvalget har i flere afgørelser udtalt, at det er klubbernes ansvar at påse,
at de spillere, der benyttes i kamp, er spilleberettigede dels i forhold til
klubtilhørsforhold, men også i relation til deres benyttelse på det pågældende
hold.
Uanset at der måtte være tale et noget vanskelig tilgængeligt
reglementgrundlag, indeholder nærværende sag ikke elementer, der bevirker,
at Appeludvalget kan tilsidesætte dette helt afgørende princip.
Appeludvalget kan i øvrigt tiltræde de bemærkninger, der er anført som
præmisser for Discplinærudvalgets afgørelse.
Kendelse
Med ovennævnte bemærkninger træffer Dansk Håndbold Appel Udvalg
følgende kendelse:
Den af Disciplinærudvalget for øvrige rækker den 28. januar 2013 trufne
afgørelse stadfæstes.
Horsens HK betaler til dækning af sagens omkostninger ikke yderligere gebyr
end allerede indbetalt i forbindelse med sagens anke til Appeludvalget, men
betaler til dækning af Appeludvalgets omkostninger kr. 3.000.
Kendelsen kan i henhold til DHF’s love § 28 stk. 4 inden 4 uger efter kendelsen
er blevet meddelt indbringes for DIF’s Appeludvalg.
Karsten Madsen

