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Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Aalborg DH ApS
Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet
nedenstående afgørelse i en sag rejst af DHF mod Aalborg DH ApS (CVR-nr.
32323391) for overtrædelse af afsnit 4, herunder § 15, i reglement for
kontraktforeninger og spillerkontrakter. DHF har gjort gældende, at Aalborg DH
ApS ikke rettidigt har ansøgt om licens til at drive kontrakthåndbold i turneringen
2012/2013, og DHF har i den forbindelse indstillet, at Aalborg DH ApS idømmes
en bøde på ikke under kr. 25.000, og at ledelsen i Aalborg DH ApS sanktioneres
med en misbilligelse.
Aalborg DH ApS har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært en bøde i
størrelsesordenen kr. 50-100, svarende til et almindeligt rykkergebyr.
DHF har rejst sagen ved indstilling af 22. marts 2013, og heraf fremgår bl.a.
følgende:
”… DHF har ikke modtaget en ansøgning fra Aalborg DH, Aalborg ApS (CVR-nr.
32323391) om tilladelse til at drive kontrakthåndbold.
DHF har på intet tidspunkt fået oplysning om, at det selskab, CVR-nr. 25866460,
der i maj 2012 havde retten til at deltage i Danmarksturneringen havde overdraget
eller tilbageleveret tilladelsen.
DHF har imidlertid efterfølgende den 16. August 2012 godkendt, at kontrakterne
for 12 spilere overføres fra ”det tidligere selskab AALBORG DH A/S” til ”AALBORG
DH ApS”. DHF har ikke ved den lejlighed modtaget en ansøgning om tilladelse til
at drive kontrakthåndbold på vegne et nyt selskab, ligesom det ikke af dokumentet
fremgår, at der er tale om ændring af den juridiske person.
DHF har ikke herved været opmærksom på, om der var tale om en overdragelse af
licensen eller om en omdannelse af aktieselskabet til et anpartsselskab …
… Efter § 16 påhviler det endvidere kontraktforeningen at betale et gebyr til DHF i
forbindelse med registrering af retten til at drive kontrakthåndbold. Et sådant gebyr
er ikke betalt.

Aalborg DH, Aalborg ApS (CVR-nr. 32323391) har efterfølgende overfor DHF
dokumenteret, at selskabet pr. 30. juni 2012 opfyldte betingelserne for at drive
kontrakthåndbold, og at sagen herefter alene omhandler den manglende
orientering af DHF om tilbagelevering af licensen til moderforeningen, og det
herefter følgende udlån til det nye selskab.
Efter § 15 skal selskaber, der ønsker at drive kontrakthåndbold, indgive en
ansøgning til DHF, der skal opfylde en række formalia.
Dette har selskabet undladt at efterkomme, idet selskabet dog formelt set
opfyldte de materielle betingelser på tidspunktet.
DHF har den 22. marts 2013 godkendt selskabet som kontraktforening …”
Disciplinærudvalget er blevet forelagt en kopi af DHF’s brev af 22. marts 2012
med godkendelse af det nye selskab som kontraktforening.
Sagen har været i høring hos Aalborg DH ApS, der har afgivet høringssvar den
17. april 2013. Heraf fremgår bl.a. følgende:
”… Aalborg DH anerkender i store træk den af DHF beskrevne sagsfremstilling.
Det er dog væsentligt at påpege flere faktorer:
1.
2.
3.

Alle spillerlicenser overføres til nyt selskab (Aalborg DH ApS) august 2012.
Aalborg DH starter ny sæson med -2 point.
DHF er vidende om at der som minimum er direktørskifte, da Lars Steffensen
ikke længere tegner selskabet (Både gammelt og nyt) efter 1.7.2012

Disse 3 faktorer var, blandt andre, årsag til at ledelsen ikke på noget tidspunkt var i
tvivl om at alle regler og procedurer var fulgt, hvorfor yderligere tiltag ikke blev
foretaget.
Ydermere kan det nævnes at der i perioden juli 2012 til januar 2013 flere gange
var kontakt imellem parterne, uden at det blev påpeget at procedurer ikke var fulgt.
Ledelsen og ejerkredsen har derfor handlet i god tro, hvilket underbygges af, at
ansøgningen om licensflytningen rent faktisk blev godkendt …
… Det kan derfor kun understreges at selskabet som helhed kun har handlet i god
tro, og at vi har rettet op på fejl og mangler uden ubegrundet ophold, når vi er
blevet gjort opmærksomme på disse …”
I forbindelse med høringssvaret har Aalborg DH ApS anmodet om et møde med
disciplinærudvalget, hvilket blev afholdt den 16. maj 2013. Til dette møde var
repræsentanter for DHF også inviteret, men ingen deltog fra DHF. Fra Aalborg DH
ApS deltog direktør Frank Bisgaard Andersen (ifølge CVR tiltrådt i direktionen den
14. december 2012) og bestyrelsesmedlem og hovedaktionær Bøje Jørn Larsen
(ifølge CVR tiltrådt i direktionen den 7. februar 2013). Begge gentog, fastholdt og
supplerede synspunkterne fra høringssvaret af 17. april 2013, og
disciplinærudvalget havde lejlighed til at stille afklarende spørgsmål.

På baggrund af sagens oplysninger, herunder oplysningerne givet på mødet
den 16. maj 2013, kan det sammenfattes, at der i store træk er enighed mellem
parterne om det faktiske hændelsesforløb, men uenighed om
ansvarsfordelingen, herunder uenighed om den mulige sanktionering.
Disciplinærudvalget skal herefter udtale følgende:
Disciplinærudvalget kan indledningsvis konstatere på det foreliggende
grundlag, at Aalborg DH ApS (CVR-nr. 32323391) ikke rettidigt har ansøgt om
og fået godkendt og registreret licens til at drive kontrakthåndbold, og at
Aalborg DH ApS dermed har overtrådt afsnit 4, herunder § 15, i reglement for
kontraktforeninger og spillerkontrakter.
Overtrædelsen er for så vidt erkendt af Aalborg DH ApS, som imidlertid har
gjort gældende, at der foreligger undskyldende omstændigheder. Aalborg DH
ApS hævder at have været i god tro.
Disciplinærudvalget bemærker imidlertid, at licensbestemmelserne i reglement
for kontraktforeninger og spillerkontrakter udtrykker objektiverede regler, som
foreninger og selskaber – der ønsker at drive kontrakthåndbold – har pligt til at
overholde.
Det bemærkes bl.a., at 12 kontrakter i august 2012 er blevet overført til det nye
selskab Aalborg DH ApS, uden at det nye selskab på tidspunktet har haft licens til
at drive kontrakthåndbold.
Disciplinærudvalget finder anledning til at pointere, at licensbestemmelserne er
fundamentale for kontrakthåndbolden, hvorfor det er alvorligt, hvis reglerne og
procedurerne – som i øvrigt er klart beskrevet i reglementets afsnit 4 – ikke
overholdes.
Disciplinærudvalget bemærker således som altovervejende udgangspunkt, at det
ikke kan være undskyldeligt at overtræde licensbestemmelserne, og at DHF ikke i
det konkrete tilfælde har givet Aalborg DH ApS anledning til at tro, at
bestemmelserne ikke skulle iagttages.
Ved fastsættelse af sanktionen har disciplinærudvalget på den ene side lagt vægt
på sagens alvorlige karakter (overholdelse af licensbestemmelserne) og på den
anden side, at overtrædelsen ikke har haft sportslige konsekvenser, at Aalborg DH
ApS har rettet ind umiddelbart efter at være gjort bekendt med overtrædelsen, og
at Aalborg DH ApS ifølge DHF formelt set opfyldte de materielle betingelser for at
drive kontrakthåndbold og dermed opnå licens på det tidligere tidspunkt.
Efter en samlet vurdering sanktioneres Aalborg DH ApS med en bøde på kr.
20.000,00.
Samtidig i lyset af sagens alvorlige karakter (overholdelse af
licensbestemmelserne) sanktioneres ledelsen af Aalborg DH ApS – på det for
sagen relevante tidspunkt, herunder tidspunktet for overførslen i august 2012 af 12
spillerkontrakter til Aalborg DH ApS, som ikke da havde licens til at drive
kontrakthåndbold – med en misbilligelse.

Disciplinærudvalget pålægger i medfør af DHF’s love § 27, stk. 1, Aalborg DH
ApS at betale retsgebyret for behandlingen af denne sag.
Retsgebyret udgør, jf. gebyrlisten, kr. 3.000.
Afgørelsen kan i henhold til DHF’s love § 27, stk. 6, appelleres til DHF’s
Appeludvalg. 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 ledsages af et gebyr i henhold den til enhver tid
gældende gebyrliste. Et sådant gebyr tilbagekaldes, såfremt appellanten får
medhold. DHF’s administration skal umiddelbart videresende appellen til DHF’s
Appeludvalg efter de herefter gældende retningslinjer, og der skal 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.
Aalborg DH ApS vil modtage faktura på beløbet kr. 20.000 samt retsgebyr kr.
3.000.
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