
 

KIF Kolding København 
Pr. mail 
 
 
Brøndby den 15. marts 2018  
  
 

Kamp nr.  538247 888 Ligaen Skjern Håndbold – KIF Kolding 
København spillet 10. marts 2018 i Skjern Bank Arena 
 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra dommerparret i 
ovennævnte kamp modtaget indberetning om, at spilleren 
 

Bo Spellerberg 
 
efter kampens afslutning og i forbindelse med hilsepligten har optrådt meget 
usportsligt over for dommerparret.  
 
Det fremgår af indberetningen, at spilleren har anvendt knyttet hånd, da han hilser 
på dommerparret under hilsepligten. Efter at spilleren har passeret dommerparret, 
råber han højlydt efter dem. Dommerparret kan på grund af larmen i hallen ikke 
høre, hvad spilleren råber.  
 
Sagen har været forelagt Bo Spellerberg og KIF Kolding København, som i deres 
udtalelse bl.a. anfører, at Bo Spellerberg har anvendt flad hånd under hilsepligten. 
Det anføres også, at det er Bo Spellerbergs opfattelse, at den ene dommer efter 
afslutningen af hilsepligten provokerer Bo Spellerberg ved at gestikulere i retning 
af ham, hvilket får Bo Spellerberg til at komme med et verbalt udbrud i behørig 
afstand fra dommerparret. 
 
Skjern Håndbold har ikke ønsket at udtale sig om sagen.  
 
Disciplinærinstansen har i medfør af Ligareglementet § 97 haft anledning til at se 
videooptagelser fra kampen.  
 
Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende: 
 
Indberetningen fra dommerparret er behandlet efter DHF’s love § 23, stk. 1, 
hvoraf fremgår, at ”Såfremt … … en dommer … finder, at en … enkeltperson har 
… … udvist usportslig eller usømmelig adfærd … … kan vedkommende organ 
indbringe spørgsmålet for Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division.” 
 
Disciplinærinstansen kan ved gennemsyn af videooptagelser fra kampen 
konstatere, at Bo Spellerberg under hilsepligten benytter flad hånd og ikke knyttet 
hånd. 
 
Disciplinærinstansen kan endvidere konstatere, at Bo Spellerberg, umiddelbart 
efter at have passeret dommerparret ved hilsepligten, vender sig i retning af 
dommerparret og råber højlydt ”Hvor er I elendige, mand”. 
 



 

Det er Disciplinærinstansens opfattelse – som statueret ved tidligere praksis – at 
verbal usportslig adfærd over for dommerparret ikke kan accepteres.  
 
Disciplinærinstansen idømmer i medfør af DHF’s love § 23, Bo Spellerberg 
 

1 spilledags karantæne 
 
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, KIF 
Kolding København at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret 
udgør kr. 3.394 kr., jf. gebyrlisten.  

 
Retsgebyret opkræves via faktura fra DHF 
  
Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementets § 102. 
 
 
 
 

Jens Bertel Rasmussen (formand)    /  Frank Smith (sekretær) 
 
 
 

Sigurd Slot Jacobsen    /   Claus Mundus-Pedersen  
 

 
 


