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Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Skanderborg
Håndbold – 1. division damer – kamp nr. 593155
Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet
nedenstående afgørelse i en sag rejst af DHF over for Skanderborg Håndbold for
brug af en ulovlig spiller, nemlig Marte Mari Johansen, i 1. divisionskampen afviklet
den 15. november 2013 mod Team Haderslev KFUM med resultatet 38-21 til
Skanderborg Håndbold (klubben).
Sagen er oversendt til Disciplinærudvalget af DHF med følgende meddelelse:
”Sagen oversendes til Disciplinærudvalget til behandling vedr. Skanderborg
Håndbolds overtrædelse af bestemmelserne i ligareglementets § 43 stk. B 1 ved
brug af ulovlig spiller.
Foreningen er orienteret herom.”
Klubben har erkendt overtrædelsen, men har gjort gældende, at der er tale om et
”helt ekstraordinært tilfælde”, og har derfor nedlagt påstand om, at klubben ikke
skal dømmes som taber af kampen.
Sagen har været i høring hos såvel klubben som Team Haderslev KFUM.
Klubben har afgivet to høringssvar og har i det første svar af 21. november 2013
bl.a. anført følgende:
”Vi er af DHF blevet gjort opmærksomme på, at Marte Mari Johansen er blevet
påført kamprapporten i forbindelse med 1. divisionskampen Haderslev versus
Skanderborg, hvorfor DHF har bedt om fremsendelse af hendes spillercertifikat. I
den forbindelse tillader vi os at medsende nedenstående forklaring til
hændelsesforløbet …
… Det hele bliver lidt mystisk, så jeg samler spillerne før mandagens træning og
stiller samme spørgsmål. Vores målmand Anja Sørensen fortæller, at hun skrev
Marte Mari Johansen på holdkortet lige før kampstart. Årsag: bagved bænken i
Haderslev er der ingen siddepladser, og da hun så, at der kun var skrevet 15 på
holdkortet, tænkte hun, at hvis jeg skriver hende på, kan hun sidde på bænken
sammen med holdet! …

… Vi er 100% opmærksomme på, at Marte Mari Johansen ikke er
spilleberettiget for Skanderborg Håndbold, da hun netop er i gang med at skifte
fra Skovbakken til Skanderborg Håndbold. Vi er fuldt ud opmærksomme på 30
dages karens reglen, hvilket Frank Bjerregaard vil kunne bekræfte, da vi forud
for denne kamp netop var i kontakt med Frank for at få bekræftet reglen om
brug af spiller fyldt 16 år, da Marte Mari Johansen netop ikke ville være
spilleberettiget førend vores kamp den 29. november 2013.
Det er helt korrekt, at Marte Mari Johansen sad yderst på vores bænk, men jeg
skænkede det ikke en tanke. Hun sad i jeans og sneakers dog med en grøn
spillertrøje, ved egentlig ikke hvorfor, at hun havde en grøn spillertrøje på, men
pigerne siger, at så er man mere en del af holdet.
Som det kan ses af kamprapporten, er Marte Mari Johansen heller ikke krydset
af som spillende …
… Vi erkender, at der er sket en kæmpe fejl og ovennævnte er på ingen måde
en fraskrivelse af ansvaret. En af vores spillere har på alle måder været
ubetænksom, eller uvidende eller hvad der betegner hændelsen bedst …”
Team Haderslev KFUM har i et udateret høringssvar bl.a. anført følgende:
”Jeg kan konstatere, at Skanderborg har haft en spiller anført på kamprapporten
som ikke er spilleberettiget efter at have gennemlæst diverse materiale.
Ifølge ligareglementets § 56 Deltagelse i kamp - kamprapport at have deltaget på
et hold betyder at spilleren har været anført på kamprapporten uden efterfølgende
at være blevet slettet. Har denne spiller deltaget i kampen. Er der jo ingen tvivl om,
at spilleren har deltaget i kampen …
… Det er ikke tilfældet at nogen er blevet streget og derfor har spilleren rent
teknisk været en del af kampen. Det kan undre mig at Skanderborg Håndbold er
fuldt ud opmærksomme på at spiller nr. 5 Marte Mari Johansen ikke er
spilleberettiget og de så alligevel har hende på bænken som spiller …”
I et supplerende høringssvar har klubben bl.a. udtalt følgende:
”… Vi har ikke tydeligt nok i vores forklaring orienteret om, at Marte Mari Johansen
er målmand, og derfor hvis intentionen havde været at bruge hende i kampen, ville
have været iklædt blå målmandsbluse …
… Vi er helt opmærksomme på, at det alene er vores fejl, at Marte Mari Johansen
er blevet skrevet på holdkortet, også selvom det var en spiller og ikke en
holdofficial, der påførte hende, og også selvom det blev gjort efter, at den officielle
tidsfrist for aflevering af kamprapport er blevet overskredet. Dog mener vi stadig, at
sekretæren ikke udviste rettidig omhu, ved at lade dette ske.
Vi mener, at den konkrete sag er helt ekstraordinær, hvorfor Disciplinærudvalget
bør tage dette med i deres vurdering.

1. Uanset hvad, så har det på ingen måde været intentionen at lade spilleren
deltage i kampen, og det at hun var skrevet på holdkortet var en fejl og
handlingen har ikke været bevidst.
2. Helt objektivt konstaterbart og således uden enhver tvivl, har det, at spilleren
figurerede på kamprapporten, ikke haft betydning for kampens resultat.
3. Kampens resultat blev 38-21 til Skanderborg Håndbold og allerede efter 6
minutter var stillingen 5-1 til Skanderborg Håndbold.
Under hensyn til, de i dette og tidligere fremsendte skrivelse anførte
omstændigheder og begrundelser, mener vi, at der i den konkrete sag
foreligger et helt ekstraordinært tilfælde, således at der ikke bør idømmes tabt
kamp for Skanderborg Håndbold, men resultatet 38-21 til Skanderborg
Håndbold mod Team Haderslev KFUM skal være det endelige resultat
kampen.”
Det fremgår af yderligere materiale i sagen, at den pågældende spiller, Marte
Mari Johansen, blev indmeldt i klubben den 15. november 2013 og var
spilleberettiget fra og med den 24. november 2013.
Kamprapporten er også forelagt Disciplinærudvalget og heraf fremgår, at spilleren
er anført som den sidste hos klubben med nr. 5, og hun har ikke været på banen,
men er alligevel ikke blevet slettet.
De for sagen relevante bestemmelser i ligareglementet har følgende ordlyd:
§ 56 med overskriften ”Deltagelse i kamp – kamprapport”:
At have deltaget på et hold betyder at spilleren enten har været anført på
kamprapporten uden efterfølgende at være blevet slettet eller at spilleren i den
pågældende kamp har afviklet karantæne …”
§ 43, stk. 2, B 1, med overskriften ”Deltagelse i kampe”:
Spilleren kan først deltage i kampe for den modtagende forening, når han er
spilleberettiget, evt. karantæne er afviklet og der er forløbet 30 dage fra den sidste
anmeldelsespligtige kamp, spilleren har deltaget i for den afgivende forening
(karenstid) …
§ 42, stk. 1, med overskriften ”Generelle betingelser for spilleberettigelse”:
For at deltage i kampe for en forening kræves, at spilleren er spilleberettiget for
den pågældende forening i henhold til nedenstående regler.
Det er foreningens ansvar, at deltagende spillere er spilleberettigede.
Benyttelse af spillere der ikke er berettigede til at deltage medfører bøde samt tab
af kamp. Idømmelse af tabt kamp kan dog undlades i helt ekstraordinære tilfælde.”
Disciplinærudvalget skal herefter udtale følgende:

På baggrund af sagens materiale kan Disciplinærudvalget konstatere, at
spilleren Marte Mari Johansen i henhold til ligareglementets § 43, stk. 2, B 1,
ikke var spilleberettiget for klubben i 1. divisionskampen afviklet den 15.
november 2013 mod Team Haderslev KFUM. Spilleren var først spilleberettiget
fra og med den 24. november 2013.
Spilleren kom ikke på banen, men hun var anført på kamprapporten og deltog
dermed i kampen i medfør af ligareglementets § 56.
Som det fremgår af ligareglementets § 42, stk. 1 – og som Disciplinærudvalget
har fastslået i tidligere afgørelser – er det klubbens ansvar, at deltagende
spillere er spilleberettigede.
Det er således også klubbens ansvar at sørge for korrekt udfyldelse af
kamprapporten, jf. ligareglementets § 56.
Overtrædelse af reglerne om spilleberettigelse sanktioneres som udgangspunkt
med bøde og taberdømt kamp. Det kan imidlertid i helt ekstraordinære tilfælde
undlades at sanktionere med taberdømt kamp, jf. ligareglementets § 42, stk. 1.
Ved vurderingen af hvorvidt der i den konkrete sag foreligger et helt ekstraordinært
tilfælde, har Disciplinærudvalget lagt vægt på, at spilleren ikke var på banen i
kampen og heller ikke skulle på banen. Spilleren var ikke iført kampdragt, men sad
i ”jeans og sneakers”.
Særligt under disse omstændigheder – men også på baggrund af sagens øvrige
oplysninger, herunder klubbens høringssvar – finder Disciplinærudvalget, at der i
sagen foreligger et helt ekstraordinært tilfælde, der ikke bør sanktioneres med
taberdømt kamp.
Ved fastsættelse af bødens størrelse har Disciplinærudvalget lagt vægt på – i
lighed med tidligere afgørelser – at reglerne om spilleberettigelse er fundamentale
for sporten, og at det er alvorligt for klubben at overtræde disse regler. Imidlertid
har Disciplinærudvalget også lagt vægt på sagens særlige omstændigheder.
Samlet finder Disciplinærudvalget, at bøden skal fastsættes til kr. 2.500.
Disciplinærudvalget pålægger i medfør af DHF’s love § 27, stk. 1, Skanderborg
Håndbold at betale retsgebyret for behandlingen af denne sag. Retsgebyret udgør
kr. 3.075, jf. gebyrlisten.
Afgørelsen kan i henhold til DHF’s loves § 27, stk. 6, appelleres til DHF’s
Appeludvalg. En appel til DHF’s Appeludvalg skal meddeles skriftligt inden 14
dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om
appeladgang og frist herfor til sekretariatet for det disciplinærudvalg, 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 DHF’s Appeludvalg efter
de herfor gældende retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af appellen til det
disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen.

Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem
til parten, er afgørelsen endelig.
Skanderborg Håndbold vil modtage en faktura på bøden (kr. 2.500) og
retsgebyret (kr. 3.075).
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