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Kendelse af 26. april 2016 fra Håndboldens Appelinstans.
København Håndbold har ved skrivelse af 15. april 2016 fremsendt til DHF
påklaget den af Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division (herefter
disciplinærinstansen) trufne afgørelse af 5. april 2016.

Disciplinærinstansens afgørelse vedrører sanktionering af en hændelse, der
fandt sted i kamp 227162 – Guldborgsund Håndbold ApS (NFH) mod
Københavns Håndbold (KH) den 24. marts 2016. Episoden bestod i, at der fem
sekunder før tid blev kastet noget (et program/klappepap) ind på banen, således
at dommerne måtte standse kampen og stoppe tiden for at få fjernet det
indkastede fra banen og dermed måtte afbryde/forstyrre KH’s opbygning af
angreb.

I sagens behandling ved Håndboldens Appelinstans har deltaget: Karsten
Madsen, Michael Meyn og Kurt Habekost.

Påstande:
KH har i mail af 19. april 2016 præciseret, at KH ønsker, at Håndboldens
Appelinstans skal tage stilling til såvel valg af sanktion samt bødens størrelse,
såfremt det vurderes, at sagen skal afgøres med en bøde.

NFH har ved mail af 19. april 2016 nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært en
mindre bøde.

Rettidig klage
Appelinstansen konkluderede indledningsvis, at de indgivne appeller er indsendt
rettidigt. Klagegebyrer er indbetalt.

Høring
Håndboldens Appelinstans har fra DHF modtaget sagsakterne fra sagens
behandling i Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division.

De involverede parter, herunder DHF, er ved mail af 18. april 2016 blev opfordret
til at fremkomme med bemærkninger til sagen.

Der foreligger på baggrund af høringsrunden følgende skriftligt materiale i
sagen:
-

Appel af 15. april 2016 fra KH

-

Indlæg af 19. april 2016 fra NHF indeholdende en påstand

-

Indlæg af 24. april 2016 fra NHF

På baggrund af de fremkomne bemærkninger har Appelinstansen besluttet, at
behandlingen af nærværende sag skal ske ved skriftlig høring og uden mundtlig
behandling, jfr. DHF’s love § 24, nr. 6.

Sagen er blevet behandlet under et telefonmøde.

Vedrørende disciplinærinstansens afgørelse af 5. april 2016
Nærværende sag omhandler ligareglementets regelsæt om kampafvikling,
herunder særligt reglementets § 72 om tilskuere.
Reglementet har til formål at sikre en fair sportslig afvikling af de kampe, der er
omfattet af reglementet.

Håndboldens Appelinstans er enig med Disciplinærinstansen i, at der foreligger
en overtrædelse af ligareglementets § 72.

Appelinstansen er også enig i, at det er skærpende omstændighed, at episoden
finder sted på det angivne tidspunkt i kampen, ligesom Appelinstansen også har
lagt vægt på, at kampen var TV transmitteret.

Appelinstansen kan tiltræde det af Disciplinærinstansen trufne valg af sanktion.

Appelinstansen har overvejet, hvorvidt bøderegulativets maksimumbeløb for
overtrædelse af ligareglementet - i den konkrete sag - skal fraviges i opadgående
retning. Der er mulighed herfor, hvis omstændighederne tilsiger det, jfr.
ligareglementets § 101, stk. 3. Appelinstansen finder dog ikke konkret, at der er
sådanne særlig omstændigheder, der kan begrunde en fravigelse i opadgående
retning og er derfor enig i Disciplinærinstansens vurdering af bødens størrelse.

Hverken det af KH eller NHF anførte kan efter Appelinstansens vurdering føre
til et andet resultat.
På baggrund heraf afsiger Håndboldens Appelinstans i medfør af DHF’s love §
24, nr. 7 følgende:

KENDELSE:
”Den af Disciplinærudvalget den 5. april 2016 afsagte kendelse stadfæstes.
De indbetalte klagegebyrer refunderes ingen af klagerne”.
Appelvejledning
Nærværende kendelse kan i henhold til DHF’s love § 28, nr. 8 indbringes for DIF
Idrættens Højeste Appelinstans senest 4 uger efter, at den, der ønsker at
indbringe en afgørelse, har modtaget denne eller må forudsættes at have
modtaget denne.
Der henvises i øvrigt til DHF’s love § 28, nr. 8.

Karsten Madsen

