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Protestafgørelse vedr. kamp nr. 354740 1 DH GV Ejby, Middelfart – Team
Sydhavsøerne, spillet 17. september 2006 i Middelfart
Team Sydhavsøerne har nedlagt protest i ovennævnte kamp, idet det er foreningens
opfattelse, at dommerne fejlagtigt i kampens 36. minut har forbudt en spiller at spille med en
bestemt type knæbind. Flere spillere spillede tidligere i kampen med tilsvarende knæbind.
Det er således foreningens opfattelse, at dommerens afgørelse har haft negativ betydning for
kampens udfald.
Til brug for Disciplinærudvalgets afgørelse har endvidere foreligget udtalelser fra GV Ejby
Middelfart, Kampens dommere samt DHF’s regelfortolker.
GV Ejby, Middelfart udtaler, at det er foreningens opfattelse, at dommerne har handlet
hensigtsmæssigt under hensyn til disses instrukser om ikke at tillade farlige knæbind.
Kampens dommere udtaler, at de har handlet på baggrund af udmeldinger fra DHF’s
regelfortolker. De har således ageret så snart de opdagede en spiller med det omtalte knæbind.
DHF’s regelfortolker udtaler, at kampens dommere – i givet fald – burde have skredet ind
overfor brugen af de omtalte knæbind allerede i forbindelse med opvarmning inden kampstart.
Sagen er behandlet af Disciplinærudvalget i medfør af DHF’s love § 26.
Afgørelse
Disciplinærudvalget tager protesten til følge.
Indledningsvis bemærkes, at der ikke på spilletidspunktet forelå generelle retningslinier for,
hvilke typer knæbind, der kunne tillades. Det var derfor op til dommernes skøn at vurdere, hvilke
typer knæbind, de ville tillade i kampen. Efterfølgende har DHF udsendt generelle retningslinier,
hvorefter den omtalte type knæbind kan tillades, da de ikke regnes for farlige.
Disciplinærudvalget lægger til grund, at dommerne har anvendt spilleregel 4:9 fejlagtigt, ved
først i kampens 2. halvleg at skride ind overfor brug af de omtalte knæbind, uagtet disse havde
været benyttet også tidligere i kampen. Derved har der ikke været konsekvens i brugen af
spillereglerne igennem kampen.

Da det ikke kan udelukkes, at dette har haft afgørende betydning for kampens udfald,
bestemmer Disciplinærudvalget i overensstemmelse med hidtidig praksis, at kampen skal
spilles om.
Det bemærkes herved, at det findes urimeligt, hvis udvalget skulle fradømme points eller
overflytte points som hjemlet i DHF’s love § 27, stk. 1 e) og f).
Indbetalt protestgebyr, 3.000 kr., returneres til Team Sydhavsøernes konto, hvorfor foreningen
bedes oplyse et registrerings- og kontonummer til brug herfor.
Det påhviler således parterne at aftale dato og tidspunkt for en ny kamp, der skal afvikles
senest 15. november 2006. Når en aftale foreligger, skal DHF straks – og senest 1. november
2006 - orienteres herom. Såfremt aftale om afvikling senest ovenstående dato ikke finder sted,
vil DHF dekretere tid og sted for afviklingen af kampen.
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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