Odense Håndbold og Aarhus United

Brøndby den 3. oktober 2017
Journal nr. 1167-17-BPE

Kendelse fra Håndboldens Appelinstans.
KAMP 535852: Aarhus United – Odense Håndbold
Odense Håndbold har ved e-mail af 19. september 2017 påklaget
Disciplinærinstansen for Liga og 1. divisions afgørelse af 14. september 2017 i
ovennævnte kamp.
I sagens afgørelse ved Håndboldens Appelinstans har deltaget Michael Meyn,
Jacob Schjern Andersen og Karsten Madsen.
SAGEN:
Disciplinærinstansen for Liga og 1. divisions afgørelse af 14. september 2017 var
således lydende:
”Odense Håndbold (Odense Handball Club A/S) dømmes som taber
af kampen mod Aarhus United den 30 august 2017.
Odense Håndbold idømmes en bøde på kr. 5.000.”

Indledningsvis konstateres det, at appellen er rettidig, idet appellen er indleveret
inden 7 dage fra den 14. september 2017, jfr. DHF love § 23, nr. 6.
Sagen har, forinden Håndboldens Appelinstans har truffet afgørelse i sagen,
været forelagt de involverede parter til høring.
Ingen af parterne har ønsket mundtlig behandling af sagen.
Håndboldens Appelinstans har derfor indledningsvis truffet afgørelse om, at
nærværende sag afgøres på skriftligt grundlag, jfr. DHF’s love § 24, nr. 6.
_________
Sagens faktum er vel belyst i Disciplinærinstansens gennemgang af de faktiske
forhold og foreliggende dokumenter.
_________
APPELINSTANSENS BEMÆRKNINGER:
Uanset det af Odense Håndbold anførte kan det efter Appelinstansens opfattelse
lægges til grund, at Odense Håndbold
- Påførte Mie Højlund på holdkortet til kamp 535852. Dermed har Mie Højlund
deltaget i kampen, jfr. ligareglementet § 13,
- Og at Odense Håndbold på det tidspunkt, hvor kamp 535852 blev afviklet, ikke
havde modtaget et gyldigt spillercertifikat vedrørende Mie Højlund, jfr.
ligareglementet §§ 11, stk. 5 a og § 173, stk. 3.
Appelinstansen bemærker endvidere, at det – uanset de af Odense Håndbold
fremførte andre forhold omkring sagsbehandlingsmåde og –tid – er en forenings

ansvar, at de spillere, foreningen ønsker at anvende i en kamp, er
spilleberettigede og dermed lovlige.
Dette fører til - med de argumenter, der i øvrigt er anført af Disciplinærinstansen i
dennes kendelse - det resultat, at Håndboldens Appelinstans tiltræder
Disciplinærinstansens konklusion, hvorefter Odense Håndbolds benyttelse af Mie
Højlund i kamp 535852 har været ulovlig.
For så vidt angår sanktionen henviser Håndboldens Appelinstans til de
bemærkninger, der er anført af Disciplinærinstansen, idet den nugældende
formulering af Ligareglementets § 11, stk. 2 ikke kan føre til andet resultat.
KENDELSE:
På baggrund af ovenstående bemærkninger afsiger Håndboldens Appelinstans
følgende kendelse:
”Den af Disciplinærinstansen for Liga og 1. divisions trufne afgørelse af 14.
september 2017 vedrørende kamp 535852 stadfæstes.
Det indbetalte klagegebyr refunderes ikke.
Odense Håndbold betaler retsgebyr, der jf. gebyrlisten udgør 6.789 kr.”
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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