
 

Stoholm Håndbold 
 
 
 
    
Brøndby, d. 24. oktober 2018  
  
 
 

Kamp nr.  676034 1 DH – Frederikshavn FI mod Stoholm Håndbold – 
spillet 6. oktober 2018 i Arena Nord, Frederikshavn 
 
Disciplinærinstansen har fra observatøren i ovennævnte kamp modtaget 
indberetning af Stoholm Håndbolds sportschef  

 
X 

 
idet denne ifølge indberetningen lige efter kampens afslutning er kommet bagfra 
hen til observatøren og har råbt denne ind i nakken/øret: ”Du er skandaløs”. 
 
Der er afgivet udtalelser (høringssvar) i forbindelse med indberetningen. 
 
Stoholm Håndbolds formand, Bettina Schmidt, har i sin udtalelse bl.a. anført, at hun 
ikke selv var til stede i hallen, hvorfor hun ikke kan uddybe hændelsen. Hun anfører 
dog generelt, at klubben tager afstand fra verbal usportslig adfærd over for 
dommere, observatører eller andre, og at dette vil blive påpeget over for klubbens 
officials. 
 
Stoholm Håndbolds sportschef, X, har i sin udtalelse bl.a. anført, at han oplevede 
observatøren som usympatisk og meget hjemmevenlig, og at han derfor flere gange 
under kampen havde råbt efter observatøren. Derimod bestrider X, at han skulle 
have råbt observatøren ind i nakken efter kampen. Han bekræfter, at han efter 
kampen gik ned bag tidtagerbordet, men dette var alene for at forhindre, at 
træneren fra Stoholm skulle ”tabe hovedet”, efter modtagelsen af en udvisning for 
brok, i en ordveksling mellem træneren og observatøren/tidtager-bordet.  
 
Forelagt sportschefens udtalelse, har observatøren bl.a. henvist til kampens ene 
dommer, Kalle Thygesen, der ifølge observatøren efter kampen uopfordret havde 
nævnt, at han havde observeret, at sportschefen havde råbt af ham lige efter 
kampen.  
 
Dommer Kalle Thygesen har herefter udtalt følgende:   
 
”Nedenstående redegørelse tager afsæt i hvad jeg observerede i Frederikshavn d. 
6 oktober 2018. Redegørelsen tager afsæt i bilag 1-4 som jeg har fået tilsendt af 
Frank Smith d. 10 oktober 2018. 
 
Efter afslutningen på en intens håndboldkamp, ser jeg ud af øjenkrogen at 
sportschef X retter henvendelse til Per Skovgaard, som står placeret ved 
tidtagerbordet. Per Skovgaard står med ryggen til X, da han tilnærmer sig og inden 
for hvad jeg vurderer at være ”kort afstand” til Pers venstre øre (nakke) tydelig ytrer 
sig i en negativ tone (dette kunne aflæses på hans kropssprog). Grundet min 
placering 8-10 meter fra situationen, kunne jeg ikke høre hvad der blev sagt. 
 
Jacob og jeg har ingen yderligere dialog med Per efter denne hændelse, da vi var 
på vej i omklædningsrummet mens at disse scener udspiller sig. Efter kampen 



 

fortæller jeg først min makker, Jacob, at jeg så at X havde rettet henvendelse til 
Per, og vi har ingen yderligere dialog omkring dette i omklædningsrummet. 
 
Da vi efter kampen skal evaluere kampen i samarbejde med observatøren, er det 
ganske rigtig at jeg uopfordret fortæller, at jeg havde set X rette henvendelse til Per 
Skovgaard, i hvad der på afstand, lignede en negativ ladet dialog. Efterfølgende 
fortæller Per omkring hans ”kontrovers” med X. I forlængelse af Pers forklaring 
omkring indberetningen, fortæller jeg Per, at jeg til en hver tid ville kunne bekræfte 
at X rettede henvendelse til Per, da han stod med ryggen til. Hvad der er sket i det 
efterfølgende mellem Per og X, må for mit vedkommende være uvis, da vi sad i 
omklædningsrummet da disse scener måtte have udspillet sig.” 
 
Stoholm Håndbolds træner, Allan Kjær, har udtalt, at han hverken hørte eller så 
tilråb fra nogen efter kampen i forbindelse med hans hilsen ved dommerbordet som 
tak for kampen. 
 
Sportschef X har forelagt de indgåede høringssvar supplerende udtalt og fastholdt, 
at han ikke råbte af observatøren efter kampen. Han hæfter sig ved, at ingen har 
kunnet bekræfte at have hørt den postulerede bemærkning. 
 
Kampens sekretær har efterfølgende udtalt følgende: 
 
”Efter kampens afslutning ser jeg godt der kommer en hen til observatøren, og siger 
noget til ham. Men jeg hører ikke hvad der præcis bliver sagt, da jeg samtidig er 
ved at få fat i de 2 trænere med henblik på at få streget spillere osv.” 
 
Kampens tidtager har i samme forbindelse anført følgende: 
 
”Den omtalte episode overhørte jeg desværre ikke, men mandens opførsel under 
kampen, har jeg sjældent oplevet og det var mod dommer og spiller.” 
 
Afslutningsvis har sportschef X, forelagt udtalelserne fra tidtager og sekretær, 
fastholdt ikke at have råbt af observatøren efter kampen.  
 
Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende: 
 
Det er Disciplinærinstansens opfattelse – som statueret ved tidligere praksis – at en 
leder inden for håndboldsporten har et særligt ansvar for ikke at udvise usportslig 
adfærd.  
 
På baggrund af de foreliggende oplysninger i sagen lægger Disciplinærinstansen til 
grund, at sportschef X umiddelbart efter kampen er gået ned bag tidtagerbordet og 
har henvendt sig i en negativ tone – og hvad der på afstand har fremstået som en 
negativt ladet dialog – til observatøren, jf. udtalelsen fra dommer Kalle Thygesen, 
og til dels også udtalelsen fra kampens sekretær.  
 
Den nøjagtige ordlyd i henvendelsen til observatøren kan derimod ikke nærmere 
konkretiseres.  
 
Disciplinærinstansen har ved sagens vurdering også lagt vægt på, at en sportschef 
– eller andre ledere, der ikke er påført kamprapporten – som led i korrekt sportslig 
adfærd skal afholde sig fra at henvende sig til spillets aktører, herunder dommere 
og observatør m.fl., og at vedkommende i den forbindelse også skal holde sig væk 
fra området ved tidtagerbordet. 
 



 

Disciplinærinstansen finder herefter, at sportschef X har udvist usportslig adfærd, jf. 
DHF’s love § 23, stk. 1, og fastsætter sanktionen til en  
 

bøde på 2.000 kr. 
  
Disciplinærinstansen pålægger i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, Stoholm 
Håndbold at betale retsgebyret for behandling af denne sag. Retsgebyret udgør, jf. 
gebyrlisten, 3.479 kr.   
 
Afgørelser truffet af Disciplinærinstansen er, jf. DHF’s love § 23, stk. 5, endelige for 
så vidt den samlede sanktion er begrænset til bøder på til og med 10.000 kr. eller 
midlertidig udelukkelse fra kampe på til og med 2 spilledage. 
   
Stoholm Håndbold vil fra DHF modtage faktura på bøde (2.000 kr.) og retsgebyr 
(3.479 kr.). 
  
  
  

Jens Bertel Rasmussen (formand)   /   Frank Smith (sekretær) 
 
 

Sigurd Slot Jacobsen   /   Claus Mundus Pedersen 
 


