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Kendelse af 19. januar 2016 fra Håndboldens Appelinstans  
 
Stoholm IF Håndbold har ved skrivelse af 16. december 2016 påklaget den af 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker trufne afgørelse af 2. december 2015. 
 
Afgørelsen vedrører kamp nr. 229054 mellem HEI, Skæring og Stoholm IF 
Håndbold afviklet den 31. oktober 2015. Stoholm IF Håndbold har i sin 
klageskrivelse over for Håndboldens Appelinstans nedlagt påstand om, at 
ovennævnte kamp (229054) skal spilles om. 
 
I sagens behandling ved Håndboldens Appelinstans har deltaget: Karsten Madsen, 
Michael Meyn og Kurt Habekost. 
 
Appelinstansen har besluttet, at behandlingen af nærværende sag skal ske ved 
skriftlig høring og uden mundtlig behandling, jfr. DHF’s love § 28 nr. 6. Ingen af 
parterne har haft bemærkninger til dette. 
 
Appellen fra Mors-Thy Håndbold er modtaget den 16. december 2015.  
Appelgebyret på 1615,00 kr. er overført 18. december 2015. På anke af afgørelsen 
er rettidigt. 
 
Jydsk Håndbold Forbund har den 5. november 2015 truffet følgende afgørelse: 
 

Protesten tages til efterretning. Dog fastholdes kampens resultat.  
 
Disciplinærudvalget for øvrige rækker traf den 2. december 2015 følgende 
afgørelse: 
 

Stoholm Håndbolds appel afvises. JHF’s afgørelse om ikke at ændre på 
kampens resultat fastholdes. 

 
Der er sket høring af de involverede parter.  
Ingen af disse er fremkommet med supplerende udtalelser, men det relevante 
materiale fra de foregående instanser er tilgået Håndboldens Appelinstans fra 
DHF. 



 

 

Appelinstansen har lagt følgende regelgrundlag og fakta til grund for sin 
afgørelse. 
 
Det fremgår af Proportioner for Dansk Håndbold Forbunds turneringer for øvrige 
rækker § 5.8, litra c) og litra d), at: 
”Det er tilladt at annoncere sponsorer og afspille musik” 
”Musik og/eller annoncering skal være afsluttet inden opgiverkastet eller 
genoptagelse af spillet efter Time Outs. ” 
 
Faktuelt oplyser HEI, at ”HEI spiller musik, når både hjemmehold og udehold er i 
angreb – dog ikke af længerevarende varighed. ” Dette følger af HEI’s redegørelse 
af 4 november 2015. 
Tilsvarende har dommerne i deres udtalelse bekræftet, at der blev spillet musik 
efter fløjt for opgiverkast. 
Disse oplysninger støtter Stoholm IF Håndbolds klage over, at der er spillet musik i 
strid med de ovennævnte anførte regler i Proportionerne. 
 
De ovennævnte regler findes i Proportionernes afsnit om ”Særlige krav til 
arrangerende forening”. Sanktionerne for overtrædelse af disse regler findes i 
Proportionernes § 5.11, hvorefter en forening for manglende varetagelse af 
arrangørforpligtelserne kan idømmes en bøde. 
 
HEI er af JHF i første instans pålagt en bøde på 800 kroner. 
 
Appelinstansens overvejelser og bemærkninger. 
Stoholm IF Håndbold har nedlagt påstand om, at den pågældende kamp skal 
spilles om. Denne sanktionsmulighed er ikke en del af de sanktionsmuligheder, der 
findes i Proportionernes § 5.11. 
 
Af denne årsag afviser Håndboldens Appeludvalg Stoholm IF Håndbolds påstand 
om, at den pågældende kamp (229054) skal spilles om og afsiger derefter 
nedenstående kendelse. 
 
KENDELSE: 
 

Disciplinærinstansen for øvrige rækkers afgørelse af 2. december 
2015 stadfæstes. 
For sagens behandling i Appelinstansen betaler Stoholm IF Håndbold 
kr. 3.000,00 til DHF. 

 
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 
Formand 


