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DHF’s administration har ved brev af 9. oktober 2008 indbragt to sager for Disciplinærudvalget, 
begge vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Skive fH har levet op til kravene i 
kontraktreglementet i forbindelse med registrering af kontrakter med Karen Smidt og Maja Torp. 
 
Sagen drejer sig om, hvorvidt kørselsgodtgørelse i henhold til en trænerkontrakt, som efter de 
foreliggende oplysninger er udbetalt uden at reglerne for skattefri kørselsgodtgørelse er 
iagttaget, skal medregnes i den årlige maksimale forpligtelse, jf. kontraktreglementets § 30. For 
så vidt angår Maja Torp drejer sagen sig tillige om manglende oplysning af kørselsgodtgørelse i 
henhold til et tillæg til trænerkontrakten, som ikke er indsendt til registrering. 
 
Udvalget finder, at de nævnte trænerkontrakter, samt tillægskontrakten vedrørende 
kørselsgodtgørelse, indeholder en økonomisk forpligtelse for Skive fH, som skulle være 
medregnet i den årlige maksimale forpligtelse.  
 
Udvalget finder det i den forbindelse godtgjort, at kørselsgodtgørelsen har været udbetalt, eller 
har været tiltænkt udbetalt, uden at reglerne for skattefri kørselsgodtgørelse har været 
overholdt. På den baggrund udgør kørselsgodtgørelsen en del af spillerens løn og skal som 
sådan medregnes i den årlige maksimale forpligtelse. 
 
DHF’s administration har i sin indberetning for Udvalget anført, at begge spillerkontrakter ville 
være blevet registreret, også selvom den korrekte årlige maksimale forpligtelse var blevet 
oplyst. 
 
På den baggrund er der ikke i § 30, stk. 5 hjemmel til at straffe Skive fH for den ukorrekte 
indberetning af den årlige maksimale forpligtelse i forbindelse med indsendelse af kontrakterne 
til registrering. 
 
Udvalget har endvidere fundet anledning til at overveje, hvorvidt Skive fH kan idømmes en 
sanktion efter lovenes § 27. 
 
Udvalget bemærker i den forbindelse, at det må have undtagelsens karakter, hvis der skal 
idømmes en sanktion for en overtrædelse af kontraktreglementet, som ikke er medtaget i de 
sanktionsbestemmelser, som findes i selve kontraktreglementet. En sådan undtagelse kan 
tænkes at foreligge, såfremt der er tale om gentagne eller grove tilsidesættelser af 
kontraktreglementet, uanset at disse overtrædelser ikke er sanktioneret i kontraktreglementets § 
30. 



 

 

 
Konkret finder Udvalget ikke at det med den fornødne sikkerhed er godtgjort, at Skive fH 
systematisk har undladt at foretage korrekt indberetning til DHF i en sådan grad, at der er 
grundlag for at idømme Skive fH en sanktion efter lovenes § 27. 
 
Udvalget bemærker, at det generelt vil være en skærpende omstændighed, hvis manglende 
eller fejlagtig indberetning sker med det formål at omgå skattereglerne eller andre regelsæt. 
Henset til Udvalgets sagsbehandlingsform finder Udvalget imidlertid ikke, at Udvalget - i mangel 
af afgørelse fra skattemyndighederne eller de almindelige domstole - er i stand til selvstændigt 
at tage stilling til hvorvidt der foreligger en overtrædelse af bagvedliggende regelsæt. 
 
Denne afgørelse kan i medfør af DHF’s love § 27 appelleres til Appeludvalget. 
En appel til DHF’s Appeludvalg skal meddeles skriftligt inden 14 dage efter at afgørelsen er 
kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist herfor, til sekretariatet for det 
Disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen og ledsaget at et gebyr i henhold til den til 
enhver tid gældende gebyrliste. Et sådant gebyr tilbagebetales såfremt appellanten får 
medhold.  
 
DHF’s administration skal umiddelbart videresende appellen til DHF’s Appeludvalg efter de 
herfor gældende retningslinier og der vil samtidig tilgå kopi af appellen til det Disciplinærudvalg, 
der har truffet afgørelse i sagen. 
 
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter at afgørelsen er kommet frem til parten, er 
afgørelsen endelig. 
 
Appelgebyret udgør jf. gebyrlisten 3.000 kr., der skal være fremsendt senest sammen med 
appellen.  
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