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Forslag til ændring af DHF’s love – Repræsentantskabsmøde 2018

DHF’s love § 23
1)
Såfremt DHF’s bestyrelse, udvalget for professionel håndbold, udvalget for økonomisk kontrol, et
distriktsforbunds bestyrelse, regionens bestyrelse, Divisionsforeningens bestyrelse,
Håndboldspillerforeningens bestyrelse, et håndboldselskab, DHF’s administration, en dommer eller
en medlemsforening finder, at en under DHF, distriktsforbundet, eller regionen henhørende
forening eller håndboldselskab, eller disses ansvarlige ledelse, eller enkeltperson har:
- overtrådt DHF’s love, deltagelses- eller funktionsbestemmelser, reglementer eller bestemmelser,
eller
- udvist usportslig eller usømmelig adfærd, eller
- udvist adfærd, der må antages at bringe håndboldsporten i vanry
kan vedkommende organ indbringe spørgsmålet for
- Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. Division
Disciplinærinstansen kan:
a) Afvise sagen som ubegrundet eller undlade at sanktionere.
b) Tildele irettesættelser, misbilligelser og advarsler.
c) Idømme spillere, ledere, officials og trænere karantænedage og/eller bøder.
d) Ikende en bøde, erstatning eller inddragelse af tilskud til kampe.
e) Fradømme points og målscore i turneringskampe.
f) Idømme fastsættelse af en helt ny kamp (omkamp), genoptagelse og færdiggørelse af en afbrudt
kamp eller fastsættelse af kampresultatet, hvis en kamp er blevet afbrudt og det besluttes ikke at
genoptage og færdiggøre kampen.
g) Overflytte points til modstanderhold.
h) Sanktionere med tab af deltagelses- eller funktionsret.
i) Fradømme retten til tilskuere på hjemmebane.
j) Fradømme retten til at spille på hjemmebane.
k) Midlertidigt udelukke et hold fra deltagelse i kampe.
l) Udelukke en forening eller et håndboldselskab fra deltagelse i DHF’s turneringer, midlertidigt
eller tidsubegrænset.
m) Udstede forbud mod at få registreret spillerkontrakter i DHF i en periode.
n) Udelukke tillidsvalgte.
o) Forpligte en forening til at betale en anden forening en godtgørelse.
p) Tvangsnedrykke et hold
I gentagelsestilfælde kan Disciplinærinstansen forhøje sanktionen.
Disciplinærinstansen fastsætter selv forretningsordenen for sit virke.
Enhver sag, der behandles af Disciplinærinstansen pålægges et retsgebyr, jf. gebyrlisten.
Retsgebyret pålægges i tillæg til andre gebyrer der eventuelt pålægges afhængig af hvilken
sagstype der er tale om. Der henvises til gebyrlisten. Disciplinærinstansen træffer afgørelse om
hvilken part der skal bære sagens omkostninger (gebyrerne).
Ingen af foranstaltningerne nævnt ovenfor kan bringes i anvendelse uden, at den som sagen
rejses imod er gjort bekendt med sagen, sagens bilag samt har haft lejlighed til at forsvare sig.
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For så vidt angår dommerindberetninger for forseelser sket før kampen eller i spilletiden skal
dommernes indberetning afleveres i kopi til begge hold samt eventuelt indberettede senest 1 time
efter kampen er afviklet. Holdene samt eventuelt indberettede kvitterer for modtagelsen ved
påtegning på den dommerne tilhørende kopi af indberetningen, som senest 1 time efter kampen
sendes til DHF. Det enkelte holds officielle repræsentant skal sørge for at aflevere holdets og/eller
den indberettedes kvitterede kopi af indberetningen til dommerne.
Kommentarer eller bemærkninger fra den indberettede skal være DHF i hænde senest 24 timer
efter kampens afslutning.
Indberetninger for forseelser sket efter spilletidens ophør er ikke underlagt nogen tidsfrist. DHF
foranlediger sådanne indberetninger forelagt relevante parter til høring.
Kommentarer eller bemærkninger skal være skriftlige og kan fremsendes pr. brev, telefax eller email.
Den indberettede har således krav på at se og få forelagt alt materiale som instansen har
modtaget og er i besiddelse af i overensstemmelse med principperne i Forvaltningsloven om
parters aktindsigt. Den indberettede er endvidere berettiget til at fremkomme med sine
kommentarer til det pågældende materiale forinden instansen træffer afgørelse i sagen.
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. Division kan vælge at afholde høring i overensstemmelse med reglerne for DIF Idrættens Højeste Appelinstans.
For så vidt angår Disciplinærinstansens øvrige opgaver i henhold til DHF’s love § 22, stk. 2
fastsætter instansen selv den nærmere høringsproces og frister for høringssvar i forbindelse med
sagens behandling.
I denne forbindelse fastsætter instansen selv høringsfrister over for såvel klager som den indberettede, ligesom instansen selv fastsætter såvel tidspunktet for høringen som hvor denne afholdes.
Såfremt en forening eller et håndboldselskab gør brug af personer, der ikke er medlem af nogen
forening under DHF, men som ved arrangementer under DHF er tillagt en funktion, f.eks. sekretærer, tidtagere, trænere, udskiftningsledere og managers er pågældende forening eller håndboldselskab ansvarlig for, at disse personer følger DHF’s love og reglementer ligesom de pågældende
personer kan pålægges sanktioner, som var de medlemmer af en forening under DHF.
Det samme er tilfældet med officials i distriktsforbundene, og regionen under DHF.

Begrundelse:
Som en følge af en konkret sag, hvor der blev rejst tvivl om i hvilke situationer, tidsfristen
for dommerne skulle være gældende, ønskes lovene nu præciseret. Ligareglementet er med
krydsreference tilsvarende blevet præciseret.

