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Vedr. anke over karantæneudmåling til official Per Jørgensen i kamp 553804 
niveaustævne for U-16 Pige A den 3. september 2017. 
 

 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har d. 18. oktober 2017 fra Håndbold Region Øst ( i 
det efterfølgende betegnet HRØ) modtaget foreningens anke over HRØ´s afgørelse af den 
9. oktober 2017, hvor fremgår, at official Per Jørgensen er idømt en tidsbestemt karantæne 
frem til og med den 31. maj 2018, samt en bøde på 2.000 kr.  
 
DHF kan konstatere, at anken er modtaget indenfor ankefristen rettidigt i HRØ og 
ankegebyr er ligeledes indgået i DHF. 
 
Disciplinærinstansen har haft foreningens anke samt HRØ´s afgørelse inkl. historik over 
tidligere idømte karantæner til Per Jørgensen til rådighed.  
 
Official Per Jørgensen er i kamp 553804 blevet diskvalificeret og indberettet af kampens 
dommer for grov usportslig optræden overfor denne med nedsættende og intimiderende 
udtalelser omkring dommeren. 
 
Instansen har noteret sig, at pågældende official og kampens dommer begge har været 
indkaldt til mundtlig partshøring, inden der er blevet truffet en endelig strafudmåling. 
 
Instansen finder, at Per Jørgensen som ungdomstræner og official skal være en god 
rollemodel for de unge samt udvise en ordentlig adfærd både på og udenfor 
håndboldbanen.  
 
Det fremgår af både den pågældende kamp, men også af den historik, der knytter sig til Per 
Jørgensens virke indenfor håndbolden, at pågældende gentagne gange har udvist en grov 
usportslig adfærd, som ikke hører hjemme hverken på eller udenfor håndboldbanen, 
ligesom hans opførsel ikke anses for at være forenelig med det ry, som håndboldsporten 
gerne vil stå for. 
 
Hidtidig karantæne og strafudmåling ser ikke ud til at have haft en effekt for pågældendes 
evne til at udvise fair play og god sportsånd over for spillets parter, hvorfor HRØ som en 
skærpende konsekvens af gentagelserne, har idømt Per Jørgensen en tidsbestemt 
udelukkelse frem til og med den 31. maj 2018.  
 
Bemærk bestemmelserne i turneringsreglementet for øvrige rækker stk. 9.15 b) 5, hvoraf 
fremgår, at en official, der er idømt en karantæne på to eller flere kampe, hvilket sidestilles 
med en tidsbestemt karantæneperiode, ikke må virke hverken som official, spiller eller 



 

dommer i nogen kamp, uanset for hvilken forseelse og i hvilken funktion karantænen er 
erhvervet. 
 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i fuld enighed truffet følgende 
 
 

Afgørelse  
 
HRØ’s afgørelse om tidsbestemt karantæne til Per Jørgensen til og med den 31. maj 2018 
stadfæstes, og bøden på 2.000 kr. fastholdes. 
 
Der kvitteres hermed på vegne af Disciplinærinstansen for øvrige rækker for modtagelse af 
ankegebyret på 1697 kr. 
 
Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen skriftligt appelleres til Håndboldens 
Appelinstans, vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.  
 
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
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