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Kendelse fra Håndboldens Appelinstans af 10. juni 2020.   
 
Vedrørende beslutning truffet af DHF’s Repræsentantskab om afslutning af 
2019/2020 sæsonen for klubberne i Primo Tours Ligaen, HTH Ligaen samt 1. 
division for damer og herrer. 
 

Sagen: 
I sagens afgørelse ved Håndboldens Appelinstans har deltaget Michael Meyn, Katrine 
Fruelund, Jacob Schjern Andersen og Karsten Madsen. 
 
EH Aalborg /EH Aalborg ApS (Herefter benævnt ”Appellanten”) har den 29. Maj 2020 
appelleret den af DHF’s Repræsentantskab den 25. maj 2020 (offentliggjort den 25. maj 
2020 kl. 19.38 på DHF’s hjemmeside) trufne beslutning om afslutning af 2019/2020 
sæsonen for klubberne i Primo Tours Ligaen, HTH Ligaen samt 1. division for damer og 
herrer. 
 
Dette er sket ved appelskrift af 29. maj 2020. I henhold til DHF’s love § 24, nr. 5 er 
appellen indgivet rettidigt. 
 
For så vidt angår Appellantens påstand henvises til appelskriftet.   
 
Der har været foretaget høring af Dansk Håndbold Forbund, der har indgivet et svarskrift. 
Appellanten har efterfølgende afgivet replik. DHF har ikke ønsket at afgive duplik. 
 
Beslutningen er rettet mod klubberne i Primo Tours Ligaen, HTH Ligaen samt 1. division 
for damer og herrer og har således konsekvens for disse klubber.  
 
På baggrund heraf og i overensstemmelse med forvaltningsrettens almindelige 
parthøringskrav i forhold til høring af berørte parter har Håndboldens Appelinstans 
foretaget en generel høring af klubberne i Primo Tours Ligaen, HTH Ligaen samt 1. 
division for damer og herrer, således at disse har haft mulighed for at fremkomme med 
eventuelle bemærkninger til Beslutningen. Alene enkelte klubber har afgivet 
bemærkninger. 
 
 

Appelinstansens bemærkninger: 
Appelinstansen har afholdt et videomøde i sagen i forbindelse med sin forberedelse.  
 
Ad mundtlig behandling: 
Appelinstansen har indledningsvis besluttet, at denne sag behandles på skriftligt grundlag, 
jfr. DHF’s love § 24, nr. 6.  
 
Ad afgørelsen: 
DHF’s love § 24, nr. 4 fastlægger den kompetence, der er tillagt Håndboldens 
Appelinstans. 
 
Håndboldens Appelinstans bemærker følgende omkring de beføjelser/ de 
beslutningsmæssige kompetencer, der følger af ovennævnte bestemmelse.  
 



 

§ 24, nr. 4 om Appelinstansens kompetence er en udtømmende opregning af de 
afgørelser, der kan indbringes for Håndboldens Appelinstans som en del af det etablerede 
klagesystem inden for dansk håndbold.  
 
På baggrund af denne opregning samt det forhold, at der ikke findes hverken en sædvane 
eller tidligere praksis, der understøtter, at Repræsentantskabets beslutninger (i nogle 
situationer) kan prøves af Håndboldens Appelinstans, er det Appelinstansens klare 
opfattelse, at Repræsentantskabets beslutninger ikke kan indbringes for Håndboldens 
Appelinstans.  
Dette gælder også i situationer, hvor en appellant gør gældende, at der måtte være 
formelle fejl knyttet til beslutningen.  
 
Appellanten har henvist til DHF’s love § 24, nr. 5, 1. afsnit og gjort gældende, at denne 
bestemmelse kan danne hjemmelsgrundlag for Håndboldens Appelinstans til at prøve 
Repræsentantskabets beslutning. Appelinstansen er ikke enig heri, idet formålet med § 
24, nr. 5 er at definere, hvilke personer/organisationer, der i de situationer, der er nævnt i 
§ 24. nr. 4, kan indbringe en sag for Håndboldens Appelinstans. 
 
Endelig bemærker Håndboldens Appelinstans, at Appelinstansen har noteret sig 
appellantens bemærkninger om nødvendigheden af appellen. Uanset indholdet af disse 
bemærkninger kan dette ikke føre til, at Håndboldens Appelinstans tiltager sig en 
kompetence, som Appelinstansen i henhold til DHF’s love ikke har. 
Som følge af det ovennævnte anførte er Håndboldens Appelinstans enig med DHF i, at 
Håndboldens Appelinstans ikke kan prøve Repræsentantskabets beslutning af 25. maj 
2020.  
 

Kendelse: 
Håndboldens Appelinstans afsiger dermed følgende kendelse: 
 
Den af EH Aalborg / EH Aalborg ApS indgivne appel afvises.  
 
Det indbetalte appelgebyr refunderes ikke. EH Aalborg / EH Aalborg ApS skal betale 
et retsgebyr for behandling af sagen på kr. 7.132, jfr. gebyrlisten for Liga og første 
division. 
 
Nærværende kendelse kan i henhold til DHF’s love § 24, nr. 8 indbringes for DIF – 
Idrættens Højeste Appelinstans – senest 4 uger efter, at den, der ønsker at indbringe 
afgørelsen, har modtaget denne eller må forudsætte at have modtaget denne. 
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