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DHF’s administration har ved brev af 8. oktober 2008 indbragt en sag for Disciplinærudvalget
vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Team Esbjerg Elitehåndbold A/S i forbindelse med
registrering af kontrakt med Stina Madsen har levet op til kravene i kontraktreglementet.
Sagen drejer sig om dels opgørelse af den årlige maksimale forpligtelse og dels spørgsmålet
om, hvorvidt et tillæg til kontrakten skulle have været medsendt i forbindelse med registrering.
Udvalget finder at tillægskontrakten indeholder en økonomisk forpligtelse, som skulle have
været indberettet jf. kontraktreglementets § 30.
Det fremgår imidlertid af brevet fra DHF’s administration af 8. oktober 2008, at kontrakten ville
være blevet registreret, også selvom den faktiske lønforpligtelse var blevet oplyst.
På den baggrund er der ikke i § 30, stk. 5 hjemmel til at straffe Team Esbjerg for den ukorrekte
indberetning af den årlige maksimale forpligtelse i forbindelse med indsendelse af kontrakten til
registrering.
Udvalget finder ej heller, at der er grundlag for at idømme Team Esbjerg en sanktion i medfør af
lovenes § 27.
Udvalget bemærker i den forbindelse, at det må have undtagelsens karakter, hvis der skal
idømmes en sanktion for en overtrædelse af kontraktreglementet, som ikke er medtaget i de
sanktionsbestemmelser, som findes i selve kontraktreglementet. En sådan undtagelse kan
tænkes at foreligge, såfremt der er tale om gentagne eller grove tilsidesættelser af
kontraktreglementet, uanset at disse overtrædelser ikke er sanktioneret i kontraktreglementets §
30.
Denne afgørelse kan i medfør af DHF’s love § 27 appelleres til Appeludvalget.
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 ledsaget at 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 retningslinier og der vil 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.
Appelgebyret udgør jf. gebyrlisten 3.000 kr., der skal være fremsendt senest sammen med
appellen.
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