Roskilde Håndbold og DHG Odense

Brøndby, d. 1. marts 2016
Journal nr. 1140-16-FS
Kamp nr. 221850 1 DD DHG Odense – Roskilde Håndbold spillet 12.
februar 2016 i Dalum Hallen
Disciplinærinstansen har i medfør af DHF’s love § 23 d.d. truffet afgørelse i
nedenstående protestsag indgivet af Roskilde Håndbold.
Roskilde Håndbold har nedlagt protest, idet man var uenig med dommerne i at
DHG skulle tildeles bolden efter at spillet uretmæssigt var blevet afbrudt af en
tilskuer med en fløjte i kampens 59. minut.
Af høringssvar såvel fra dommerparret som fra DHG’s sekretær, fremgår det,
at afbrydelsen af spillet skete i det 59. minut, men at protesten først blev
nedlagt efter kampens afslutning.
Roskilde Håndbold har ikke bestridt disse udtalelser.
Ligareglementet § 87
” Stk. 1. Mener en holdofficial for et hold, at dommeren eller en official under en kamp har
anvendt spillereglerne forkert eller gjort sig skyldig i en handlings- eller betjeningsfejl og
ønsker at protestere herimod, skal dette ske umiddelbart efter at den pågældende
fejlagtige anvendelse af spillereglerne er konstateret, eller den eventuelle fejl er begået, og
sekretæren skal på dette tidspunkt anføre protesten i kamprapporten.
Stk. 2. Protester forårsaget af hændelser, forkert eller manglende indgriben under
kampens afvikling, nedlægges af en holdofficial overfor sekretær/tidtager i direkte
tilslutning til hændelsen med angivelse af protesten i kamprapporten. Er spillet genoptaget
efter hændelsen, har parterne accepteret det passerede. Sekretær/tidtager giver
umiddelbart efterfølgende oplysning til dommerne om protestens nedlæggelse, når bolden
første gang er ude af spil. ”

Allerede fordi protesten ikke er nedlagt rettidigt jf. Ligareglementet § 87,
Afvises protesten

Disciplinærinstansen bemærker, at en realitetsbehandling af sagen næppe
ville have medført et andet resultat, idet protesten omhandler en af
dommerne truffet situationsafgørelse.
Disciplinærinstansen pålægger i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, Roskilde
Håndbol at betale retsgebyret for behandling af denne sag. Retsgebyret
udgør jf. gebyrlisten 3.231 kr.

Afgørelsen kan i henhold til DHF’s loves § 23, stk. 6, appelleres til Håndboldens
Appelinstans. En appel til Håndboldens Appelinstans skal meddeles skriftligt inden
14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om
appeladgang og frist herfor til sekretariatet for den disciplinærinstans, der har
truffet afgørelse i sagen og ledsages af et gebyr i henhold til den til enhver tid
gældende gebyrliste. Et sådant gebyr tilbagebetales, såfremt appellanten får
medhold. DHF’s administration skal umiddelbart videresende appellen til
Håndboldens Appelinstans efter de herfor gældende retningslinjer, og der skal
samtidig tilgå kopi af appellen til den disciplinærinstans, der har truffet afgørelse i
sagen.
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til
parten, er afgørelsen endelig.
Der vil blive fremsendt faktura på retsgebyret (3.231 kr.).
For indbetalt protestgebyr (3.231 kr.) kvitteres herved.
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