
 

IK Frem Sønderup-Suldrup 
(sendt pr. e-mail) 
 
 
 
 
Brøndby den 25. marts 2020 
 
 
 
Vedr. Anke af tidsbestemt karantæne til official Henrik Asp ifb. med kamp 216286 
 
IK Frem Sønderup-Suldrup har den 17. marts 2020 anket afgørelse truffet af JHF´s 
Forretningsudvalg den 12. marts 2020. 
 
Official Henrik Asp er idømt karantæne fra al håndbold indtil den 31. december 2020 samt 
en bøde på 2.500 kr. til foreningen for at forlade banen med sit hold 4 minutter inde i 
kampens 2. halvleg i protest mod kampens dommer. 
 
Der er tale om kamp 216286 mellem Aalestrup IF 3 – IK Frem Sønderup-Suldrup 2 i 
herreserie 3, spillet den 28. februar 2020 i Aalestrup Idrætscenter. 
 
Formalia findes overholdt, således er anken modtaget rettidigt indenfor ankefristen og 
ankegebyret er modtaget i DHF. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i sin behandling af sagen haft følgende bilag til 
rådighed: 
 

 Anke fra IK Frem Sønderup-Suldrup 
 Afgørelse fra JHF´s Forretningsudvalg inkl. sagsbilag 
 Supplerende kommentarer fra official Henrik Asp  
 Indberetning fra kampens dommer 

 
Instansen har noteret sig, at JHF´s afgørelse fejlagtigt refererer til Turneringsreglementets 
§ 8.15 a) stk. 5 vedr. karantæne til spillere, mens den rettelig skulle have været § 8.15 b) 
stk. 5, som omfatter karantæne til officials.  
Instansen finder imidlertid ikke, at dette har væsentlig indflydelse på instansens vurdering 
af sagen. 
 
Det må konstateres af sagens bilag og udtalelser, at parterne har forskellige opfattelser 
omkring kampens forløb. Det er instansens opfattelse, at der er tale om dårlig kemi 
mellem udeholdet IK Frem Sønderup-Suldrup og kampens dommer, som ender med, at 
official Henrik Asp vælger at trække sit hold fra resten af kampen. 
 
Desuagtet, er der intet, der kan retfærdiggøre, at man vælger at trække sit hold midt i en 
kamp. Dette betragtes som groft usportslig optræden og det er alene den pågældende 
official A som er ansvarlig for en så bevidst alvorlig forseelse. 
 
Instansen har valgt at følge præcedens i forhold til tidligere sager, hvor en ansvarlig 
official har valgt at forlade banen med sit hold midt i en kamp og har i fuld enighed truffet 
følgende 
 
 
Afgørelse: 
 



 

Den af JHF´s trufne afgørelse af den 12. marts 2020 omstødes for så vidt angår 
tidsbestemt karantæne frem til 31. december 2020.  
 
Official Henrik Asp idømmes 6 kampes karantæne jf. Turneringsreglementets § 8.15 
b) stk. 5. 
 
Jf. JHF´s Love § 9 fastholdes bøde til foreningen på 2.500 kr. for groft usportslig 
optræden ved at trække holdet midt i en kamp. 
 
 
 
Der kvitteres hermed for modtagelse af ankegebyr på 1783 kr. 
 
 
Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s Appelinstans 
vedlagt gebyr iht. Gebyrlisten 1783 kr. (Att. Britta Pedersen-Ebbe bpe@dhf.dk) 
 
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
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