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Afgørelse i protestsag indgivet af SønderjyskE Herrehåndbold (SH) vedr.
kamp nr. 227312 afviklet den 18. februar 2016 mellem SH og KIF Kolding
København (KIF)
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har dags dato truffet
nedenstående afgørelse i den af SH indgivne protestsag.
Protesten er indgivet i henhold til ligareglementets § 88 og er begrundet i, at KIF
har benyttet træneren Carlos Ortega i kampen mellem SH og KIF den 18. februar
2016 i strid med ligareglementets § 156, stk. 3.
Protesten er indgivet den 11. marts 2016, kl. 15:32, pr. mail til Dansk Håndbold
Forbund (DHF) og lyder som følger:
”Til Dansk Håndbold Forbund
Att. Frank Smith
Som advokat for … … Sønderjysk[E Herrehåndbold] … … retter jeg herved
henvendelse til DHF og nedlægger protest i medfør af Ligareglementets § 88
vedrørende KIF Kolding-Københavns benyttelse af træner Carlos Ortega i strid
med Ligareglementets § 156, stk. 3 om kapitalkrav i følgende kampe: …


… Sønderjyske – KIF København, d. 18. februar 2016 …

… Protesten nedlægges, idet klubberne har erfaret at benyttelse af Ortega i
ovennævnte kampe var i strid med Ligareglementets § 156, stk. 3.
Klubberne er først blevet bekendt med at benyttelsen af Ortega i ovennævnte
kampe var i strid med Ligareglementets § 156, stk. 3, i forbindelse med DHF’s
offentliggørelse af afgørelsen i sagen DHF mod KIF Håndbold Elite A/S d. 2. marts
2016, hvorfor fristen for nedlæggelse af protest skal regnes fra denne dato …”
På forespørgsler fra DHF har SH’s advokat meddelt i mails af 23. og 31. marts
2016, at protestsagen fastholdes og ønskes realitetsbehandlet.

Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende:
Det fremgår af ligareglementets § 88, stk. 1, at

”Erfarer en forenings ledelse efter en kamps afholdelse, at en spiller har været
anvendt ulovligt i den pågældende kamp, kan en protest mod en sådan ulovlig
anvendelse af en spiller nedlægges indtil ti dage efter kampens afholdelse.”
Kampen mellem SH og KIF er afviklet den 18. februar 2016, og protesten er
indgivet den 11. marts 2016.
Protesten er således indgivet senere end ti dage efter kampens afvikling.
Disciplinærinstansen finder ikke, at der er hjemmel til at fravige bestemmelsens
klare ordlyd om, at en protest kan nedlægges ”… indtil 10 dage efter kampens
afholdelse”.
Det fremgår endvidere af ligareglementets § 88, stk. 4, at
”Protester indgivet senere end ti dage efter, at kampen er spillet, fritager ikke
foreningen for bøde for benyttelse af ulovlig spiller, men protesten kan ikke få
følger for kampens resultat.”
Bestemmelsen indebærer, at protester indgivet senere end ti dage efter en kamps
afvikling kan medføre bødestraf, men ikke taberdømt kamp.
Protesten fra SH kan således alene medføre bødestraf uden at få følger for
kampens resultat.
Disciplinærinstansen skal herefter i det hele henholde sig til afgørelsen af 2. marts
2016, hvori Disciplinærinstansen sanktionerede KIF’s overtrædelse af
Ligareglementets § 156, stk. 3 – ved at have benyttet træner Carlos Ortega bl.a. i
kampen mod SH den 18. februar 2016 – med en bøde på kr. 100.000, dog senere
ændret af Håndboldens Appelinstans til en bøde på kr. 15.000 samt fratagelse af 5
points, hvorfor
SH’s protest tages ikke til følge
Det bemærkes for fuldstændighedens skyld, at Disciplinærinstansen ikke herved
har taget stilling til, om ligareglementets § 88 omfatter både spillere og trænere.
Disciplinærinstansen pålægger i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, SH at betale
retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret udgør kr. 3.231, jf. gebyrlisten.
Bøden og retsgebyret opkræves via faktura fra DHF.
Afgørelsen kan i henhold til DHF’s love § 23, stk. 5, analogt, appelleres til
Håndboldens Appelinstans. En Appel til Håndboldens Appelinstans skal i medfør
af DHF’s love § 23, stk. 6, 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.
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