Brøndby, den 8. november 2010
Journalnr. 2523-10-bkj
Kendelse afsagt d. 8. november 2010 af Dansk Håndbold Forbunds
Appeludvalg i sagen
Divisionsforeningen Håndbold
mod
Frederiksberg Idræts Forening og Dansk Håndbold Forbund
I sagens behandling har deltaget Bjørn Graae, Karsten Madsen og Michael Meyn.
Det bemærkes indledningsvist, at ingen af sagens parter har begæret
mundtlig forhandling, jf. DHF’s love § 28 stk. 6, hvorfor sagen har været
behandlet i Dansk Håndbold Forbunds (DHF) Appeludvalg på skriftligt
grundlag.
Den appellerede afgørelse er truffet af Disciplinærudvalget under Dansk
Håndbold Forbund d. 30. september 2010.
Afgørelsen er indbragt rettidigt for DHF’s Appeludvalg d. 13. oktober 2010 af
Divisionsforeningen Håndbold.
Appeludvalget bemærker følgende:
Det følger af Love for Dansk Håndbold Forbund § 28 stk. 5, at: ”enhver person
eller organisation under og/eller tilknyttet DHF og/eller med tilsvarende retlig
interesse, DHF’s medlemmer eller Divisionsforeningen Håndbold er berettiget
til som part at indbringe en sag for DHF’s Appeludvalg…”.
Det er på den baggrund DHF’s Appeludvalgs opfattelse at Divisionsforeningen
Håndbold i relation til formaliteten opfylder betingelserne for at være
klageberettiget part og indbringe sagen for DHF’s Appeludvalg.
For så vidt angår realiteten bemærker DHF’s Appeludvalg, at FIF ApS notorisk
aldrig har opnået den i ”Reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter”
§ 15 nævnte tilladelse: ”til at drive kontrakthåndbold og/eller retten til at
deltage i turneringer udskrevet af DHF”.
DHF’s Appeludvalg skal i den forbindelse præcisere, at ”Reglementet for
kontraktforeninger og spillerkontrakter” med sin ordlyd ikke giver grundlag for,
at turneringsrettigheder kan overdrages på andet grundlag - herunder
eksempelvis ved den blotte indsendelse af de fornødne dokumenter - end ved
opnåelse af den fornødne ”tilladelse” hos DHF.
Retten har derfor ikke gyldigt kunne udlånes til FIF ApS, og har derfor
vedblivende været hos foreningen FIF.

Det konstateres, at foreningen FIF ikke har opfyldt samtlige betingelser for at
deltage i turneringer omfattet af Ligareglementet jf. samme reglements § 21
stk. 2, da foreningen ikke havde tiltrådt samarbejdsaftalen mellem foreningen,
Divisionsforeningen Håndbold og DHF. De øvrige betingelser i
Ligareglementets § 21 stk. 2 ses opfyldte.
DHF’s Appeludvalg finder imidlertid ikke, at dette i sig selv kan føre til det
resultat, at foreningen har mistet turneringsrettigheden til ligaen.
Appeludvalget har dog taget højde herfor ved fastsættelse af sin sanktionering
af FIF.
I de ligakampe, som foreningen FIF har spillet, må det på denne baggrund
konstateres, at der har været anvendt ikke-spillerberettigede spillere jf.
kontraktreglementets §§ 35 og 69 samt ligareglementets § 42 i forbindelse
med de afviklede kampe for såvel dame- som herrehold. Sanktionen for dette
er, at holdene dømmes som tabere i de afviklede kampe.
Det præciseres, at FIF fortsat kan deltage i turneringen med såvel dame- som
herrehold under fremtidig iagttagelse af DHF’s regler og love og med de
nedenfor nævnte pointreduktioner.
På baggrund heraf afsiger DHF’s Appeludvalg følgende kendelse:
Frederiksberg Idræts Forenings herre- og damehold dømmes som tabere i de
afviklede kampe, jf. Love for Dansk Håndbold Forbund § 28 stk. 7 jf. § 27 stk.
1 litra e og f, hvorefter vundne point overføres til modstanderholdet i begge
ligaer, og for så vidt angår pokalturneringen på damesiden fortsætter det
tabende hold (SønderjyskE).
For så vidt angår målscoren for disse kampe henvises til Ligareglementets § 16:
02.09.10
Nordea Cup (D)
Sønderjyske – FIF
21 - 36
07.08.10
GBL
FIF – KIF Vejen
19 - 28
10.09.10
GBL
Team Tvis H. – FIF
31 - 26
14.09.10
GBL
FIF – HC Odense
22 - 18
04.09.10
07.09.10
11.09.10
15.09.10
25.09.10

Nordea CUP (H)
JJL
JJL
JJL
JJL

FIF – Århus Håndbold
Lemvig Thyb. – FIF
FIF – FHK Elite
Nordsjælland H – FIF
FIF – AG København

22 - 36
20 - 27
26 - 20
23 - 22
21 - 32

Samtidig idømmes Frederiksberg Idræts Forening en bøde, der fastsættes til kr.
75.000,00 jf. love for Dansk Håndbold Forbund § 28 stk. 7 jf. 27 stk. 1 litra d.
Beløbet er fastsat under hensyntagen til omfanget af spillede kampe, det store
antal af anvendte ikke spiller-berettigede spillere, ligesom der er taget hensyn
til, at DHF’s regelsæt på flere områder har været klart tilsidesat. Appeludvalget
har ikke fundet formildende omstændigheder i relation til bødens fastsættelse.

På denne baggrund tildeler DHF’s Appeludvalg endvidere FIF’s bestyrelse en
kraftig misbilligelse jf. Love for Dansk Håndbold Forbunds § 28 stk. 7 jf. § 27
stk. 1 litra b.
Henset til resultatet pålægges Divisionsforeningen Håndbold at betale sagens
omkostninger herunder kr. 3.000,00 i gebyr til Dansk Håndbold Forbund og kr.
6.000,00 til dækning af Appeludvalgets omkostninger.
Kendelsen kan i henhold til DHF’s love § 28 stk. 4 indbringes for DIF’s
Appeludvalg inden 4 uger efter at kendelsen er blevet meddelt.
Bjørn Graae
formand

