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Kendelse fra DHF’s Appeludvalg af 4. marts 2013
Håndbold Spiller Foreningen påklager til Dansk Håndbold Forbund Appeludvalg
på vegne Lars Krogh Jeppesen DHF’s administrative afgørelse truffet den 21.
februar 2013.
I sagens behandling ved Appeludvalget har deltaget Kurt Habekost, Michael
Meyn og Karsten Madsen.
I den administrative afgørelse af 21 februar 2013 blev der truffet beslutning om,
at Lars Krogh Jeppesen ikke er spilleberettiget for KIF Kolding i den resterende
del af sæsonen 2012/2013, idet han ikke var spilleberettiget for KIF Kolding den
31. januar 2013.
Sagen er indbragt for Appeludvalget ved skrivelse af 25. februar 2013.
Appelgebyr er indbetalt. Det bemærkes, jfr. mail af 26. februar 2013 fra
Spillerforeningen, at KIF Kolding ikke er part i nærværende sag.
Appeludvalget konstaterer indledningsvis, at sagen er indbragt rettidig for
Appeludvalget, jfr. herved DHF’s love § 28, nr. 5.
Appeludvalget har ved sin behandling af sagen haft følgende materiale til
rådighed:
-

Mail korrespondance udvekslet mellem DHF (Frank Smith) og Håndbold
Spiller Foreningen afsluttende med den trufne afgørelse 21. februar
2013.

-

Ankeindlæg afgivet den 25. februar 2013 af Håndbold Spiller
Foreningen.

-

Indlæg af 26. februar 2013 fra Håndbold Spiller Foreningen med bilag.

-

Indlæg af 27. februar 2013 fra DHF afgivet af advokat Henrik Bartels.

-

To supplerende mails af 27. februar 2013 fra advokat Henrik Bartels
vedrørende spørgsmål omkring lønsum.

Lars Krogh Jeppesen har været hørt i sagen og meddelt via mail den 26.
februar 2013, at han ikke ønsker at afgive indlæg i sagen.
Ingen af parterne har ønsket mundtlig forhandling, og Appeludvalget har derfor
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 4. marts 2013.

APPELUDVALGET SKAL BEMÆRKE FØLGENDE:
Det lægges til grund, at Lars Krogh Jeppesen i indeværende sæson
(2012/2013) er ansat som assisterende træner i KIF.
Lars Krogh Jeppesen tilhører dermed kategorien ”Lønnede forhold”.
For at Lars Krogh Jeppensen kan blive spilleberettiget for KIF Kolding’s
håndboldliga, skal kontraktforeningen KIF Kolding forinden udfylde og indsende
en erklæring om lønnede forhold med en kopi af ansættelsesaftalen til DHF’s
administration. Dette følger af kontraktreglementets § 37, stk. 2, 1. pkt..
Spilleberettigelsen indtræder fra og med det tidspunkt, hvor kontraktforeningen
skriftlig har modtaget en bekræftelse fra DHF’s administration om, at der ikke
skal udfærdiges og registreres en spillekontrakt efter samme reglement § 37,
stk. 1.
Appeludvalget lægger til grund, at ovennævnte procedure end ikke var
påbegyndt inden den 31. januar 2013.
Appeludvalget konkluderer derfor, at Lars Krogh Jeppesen således ikke var
spilleberettiget efter reglen i Ligareglementet § 43B, nr. 2, der omhandler
spillerberettigelse for en forening fra og med 1. februar.
Appeludvalget er derfor ikke enig med Håndbold Spiller Foreningen, jfr.
ankeindlæg af 25. februar 2013, side 1 midtpå, i dennes synspunkt om
anvendelse af § 37, stk. 2 i den foreliggende situation.
Appeludvalget har herefter taget stilling til, hvorvidt Lars Krogh Jeppesen kan
være spilleberettiget efter 1. februar 2013 på andet grundlag.
Reglen i Ligareglementet § 43B, nr. 3 åbner op for ”straks” spilleberettigelse i
tilfælde, hvor en kontraktforening som følge af kontraktforeningens konkurs eller
anden erkendt eller ved voldgift fastslået væsentlig misligholdelse fra
kontraktforeningen.
Reglen er, som det fremgår af ordlyden, en undtagelse til reglerne i
Ligareglementets § 43B, nr. 1 og 2.
Uagtet at bestemmelsen i § 43B, nr. 3 ikke direkte udelukker den fortolkning,
der fra Håndbold Spiller Foreningen gives udtryk for, er det dog Appeludvalgets
opfattelse – med baggrund i såvel en subjektiv, men også en objektiv
fortolkning, - at reglen ikke omhandler en situation som den foreliggende.
Lars Krogh Jeppesens ansættelsesforhold med HC Fyn må anses som
værende ophørt, idet dette må være en forudsætning for Krogh Jeppesens
ansættelsesforhold som assisterende træner i KIF Kolding, og idet
ansættelsesforholdet med HC Fyn vedrører en afsluttet sæson forud for den
indeværende.
”Konkurs-reglen i § 43B, nr. 3 finder derfor ikke anvendelse i den foreliggende
situation, og Lars Krogh Jeppesen er derfor ikke spilleberettiget for KIF Kolding
efter denne regel.
Da Lars Krogh Jeppesen således efter Appeludvalgets opfattelse ikke er
spilleberettiget, tager Appeludvalget ikke stilling til spørgsmålet om
lønsumsopgørelse.
Kendelse
På baggrund af ovennævnte bemærkninger afsiger Dansk Håndbold Appel
Udvalg følgende kendelse:

Den af Dansk Håndbold Forbunds Administration den 21. februar 2013 trufne
afgørelse vedrørende Lars Krogh Jeppesens spilleberettigelse for KIF Kolding
stadfæstes.
Håndbold Spiller Foreningen 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.
6.000.
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

