GOG Svendborg TGI og KIF Kolding
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Protestafgørelse Tele2 Ligaen GOG Svendborg TGI – KIF Kolding spillet 2.
februar 2008 i Gudme Hallerne
GOG Svendborg TGI har i ovennævnte kamp nedlagt protest, idet det er foreningens opfattelse
af KIF Kolding fejlagtigt er blevet tildelt et mål til stillingen 8-12 på et tidspunkt, hvor stillingen
rettelig burde være 8-11.
Foreningen finder på den baggrund, at kampen bør spilles om.
Det fremgår af protestskemaet, at GOG Svendborg TGI har nedlagt protesten ved 2. halvlegs
begyndelse.
Disciplinærudvalget har til brug for behandling af sagen indhentet udtalelser fra KIF Kolding,
kampens dommerpar og kampens observatør, ligesom der foreligger en udtalelse fra kampens
sekretær.
Parterne udtaler samstemmende, at den omhandlede episode foregik i 1. halvlegs 25. minut, og
at protesten blev nedlagt ved begyndelsen af 2. halvleg.
Disciplinærudvalget har behandlet sagen på baggrund af DHF’s love § 26, stk. 2 og truffet
følgende
Afgørelse:

Det fremgår af Ligareglementet § 5h, at en protest skal nedlægges umiddelbart efter at
hændelsen, der protesteres mod, er konstateret. I § 5h 2 er det præciseret, at protesten skal
afgives over for sekretær/tidtager i direkte tilslutning til hændelsen.
Allerede fordi de nævnte betingelser for nedlæggelse af en protest ikke er opfyldt, afvises
protesten. Sagens materielle indhold er således ikke vurderet af Disciplinærudvalget.

Afgørelsen er truffet i medfør af DHF’s love § 27, stk. 1 a).
For modtagelsen af protestgebyret på 3.000 kr. kvitteres hermed.

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.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Signe Justesen
Formand for Disciplinærudvalget

/

Kopi til kampens dommere og observatør samt DU

Frank Smith
Souschef

