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Kendelse af 19. februar 2014 fra DHF’s Appeludvalg.
Horne KFUM har ved mail af 2. januar 2014 påklaget afgørelse truffet af
Disciplinærudvalget for øvrige rækker. Den indankede afgørelse er truffet den 19.
december 2013 og vedrører kamp 600938 mellem Oddense-Otting U&GF og
Horne KFUM i 3. division damer.
I sagens behandling ved appeludvalget har deltaget Karsten Madsen, Kurt
Habekost og Michael Meyn.
Disciplinærudvalgets afgørelse af 19. december 2013 er sålydende:
Oddense-Otting U&GFs anke tages til følge, og JHF’s protestafgørelse omstødes.
Kampens oprindelige resultat 29-29 stadfæstes.
Ovenstående rettes ved JHF’s foranstaltning som administrerende forbund.
Den af JHF idømte bøde til Oddense-Otting U&GF for manglende indsendelse af
høringssvar til protesten på 1.000 kr. og ekstra tildelte karantænedag til official
Henrik Pedersen fastholdes dog på grund af manglende svar til JHF i forbindelse
med protestbehandlingen trods gentagne rykkere.
Bøde for brug af ulovlig official på 800 kr. jf. Turneringsreglementets stk. 8.2.2.
returneres til foreningen ved JHF’s foranstaltning, da bestemmelsen om brug af
ulovlig official ikke kan påvises.
Det indbetalte ankegebyr på kr. 1538 kr. returneres til Oddense-Otting U&GF ved
DHF’s foranstaltning.
Denne afgørelse kan inden 14 dage efter modtagelsen appelleres til DHF’s
Appeludvalg vedlagt gebyr iht. Gebyrlisten.
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig.
Appeludvalget bemærker, at anken er rettidig.
Appeludvalget har ved mail af 13. januar 2014 meddelt parterne, at sagen efter
appeludvalgets opfattelse er velegnet til mundtlig behandling. Parterne er ligeledes
opfordret til at fremkomme med eventuelle uddybende bemærkninger.
Begge klubber samt træner Henrik Petersen er fremkommet med enkelte skriftlige
bemærkninger.
Appeludvalget har – efter høring og indhentelse af samtykke fra parterne besluttet, at behandlingen af nærværende sag skal ske ved mundtlig forhandling.
Der henvises til DHF’s love § 28, nr. 6.

Sagen er indledningsvis behandlet ved et møde i Århus den 11. februar 2014 kl.
18.00.
Begge klubber var indkaldt til dette møde.

Oddense-Otting U&GF var repræsenteret ved Mogens Kristensen og træner
Henrik Pedersen.
Horne KFUM var repræsenteret ved Erik Petersen og spiller Pernille Bastian.
Der blev fremlagt en e-mail af 11. februar 2014 fra Mike Sørensen. Denne mail er
sammen med sammen med udateret brev fra Niels Nüchel samt høringssvar i
øvrigt efterfølgende fremsendt til klubberne med anmodning om eventuelle
bemærkninger. I den anledning er der fremkommet en mail fra Erik Petersen af 17.
februar 2014. Oddense-Otting U&GF er ikke fremkommet med yderligere
bemærkninger.
Efter en indledende gennemgang af sagen forlod Henrik Pedersen og Pernille
Bastian mødelokalet. Sagen blev herefter kort gennemgået med Mogens
Kristensen og Erik Pedersen, ligesom tegning over hallen blev gennemgået. Der er
enighed om, at Oddense-Otting U&GF benyttede et mødelokale i pausen for
enden af hallen, mens Horne KFUM samlede sig i den ende af banen, hvor
mødelokalet også er lokaliseret.
Oddense-Otting U&GF nedlagde påstand om stadfæstelse, dog med den ændring
at den ekstra tildelte karantæne til Henrik Pedersen ophæves.
Horne KFUM nedlagde påstand om, at Oddense-Otting U&GF i kamp 600938
taberdømmes for overtrædelse af DHF’s turneringsreglement punkt 8.14b, idet det
gøres gældende, at der i pausen af kampen var kontakt mellem den
karantæneramt træner og holdet.
Forklaringer:
Henrik Pedersen blev herefter anmodet om at forklare hændelsen, således som
han havde oplevet den. Tegning blev gennemgået igen.
Henrik forklarede blandt andet, at han den pågældende dag under første halvleg
sad på en stol på modsatte side af tidtagerplaceringen og holdenes placering.
Inden pausen forlod han denne plads for at bevæge sig ind i cafeteriet. Her sad
han sammen med Mike Sørensen. Efter at holdene var gået på banen igen, gik
Henrik ind i hallen og placerede sig ved enden af hallen op ad muren. Det er i
samme ende af hallen, som mødelokalet er beliggende i. Fra placeringen er der
ganske få meter hen til mødelokalets indgang. Han talte med nogle herrespillere
og deres træner, der opholdte sig i dette område. Herefter bevægede han sig over
til den stol, hvor han havde siddet i begyndelsen af første halvleg.
Han har ikke været i kontakt med sine spillere på en måde, der er i strid med
turneringsreglementet.

Pernille Bastian blev herefter indkaldt til at afgive sin forklaring om hændelsen.
Pernille oplyste, at hun havde været til stede sammen med Erik Petersen under
Oddense-Otting U&GF’s forrige kamp. Det er grundet en hændelse i forbindelse
med afslutning af denne kamp, at Henrik Pedersen pådrog sig det røde kort, der
udløste karantæne til Henrik Pedersen. Spillerne fra Horne KFUM var derfor
opmærksomme på, at Henrik havde karantæne.
Pernille oplyste, at hun siddende på udskiftningsbænken inden opstart af 2.
halvleg havde set Henrik Pedersen på det hjørne (hvor han selv forklarede at han
opholdte sig). Hun forklarede, at hun havde set Henrik bevæge sig fra retning fra
mødelokalet og hen til dette hjørne, hvor han tog ophold. Spillerne fra OddenseOtting U&GF bevægede sig forbi Henrik og ind på banen til 2. halvleg.

Hun kunne ikke – grundet en mur – se selve indgangen til mødelokalet. Hun kan
derfor ikke udtale sig om, at Henrik var i mødelokalet sammen med spillerne i
pausen, ligesom hun ikke har set Henrik gå ind i lokalet eller forlade dette.
Hun observerede ikke kontakt mellem træner Henrik Pedersen og spillerne i denne
fase.
Efter denne afgivelse af forklaringer blev de tilstedeværende opfordret til at
fremkomme med afsluttende bemærkninger.
Mogens Kristensen bemærkede blandt andet, at det var grundet egne personlige
forhold, at der ikke tilstrækkelig hurtigt blev afgivet høringssvar til forbundet.
APPELUDVALGET SKAL BEMÆRKE FØLGENDE:
Appeludvalget har i sin behandling af sagen taget udgangspunkt i den fysiske
indretning af hallen samt forklaringerne afgivet af Henrik Pedersen og Pernille
Bastian.
I forhold til de afgivne forklaringer er der enighed om, at Henrik Pedersen opholdte
sig ved det hjørne af hallen, der er gengivet på det foto, der er vedlagt
nærværende kendelse. Der er også enighed om, at dette hjørne er relativt tæt på
indgangen til det mødelokale, hvor spillerne fra Oddense-Otting U&GF opholdte
sig i pausen.
Appeludvalget er enig med Horne KFUM i, at træner Henrik Pedersen, - der i
forbindelse med den pågældende kamp var i karantæne, - skabte en
uhensigtsmæssig situation ved at bevæge sig fra cafeteriet og hen i et område, der
var beliggende tæt på det mødelokale, hvor spillerne fra Oddense-Otting U&GF
opholdte sig i pausen, ligesom spillerne fra Oddense-Otting U&GF skulle passere
gennem dette område og ind på banen. En sådan adfærd kan ikke udelukkes at
ville få betydning.
Pernille Bastian har forklaret, at hun ikke har set Henrik Pedersen kommunikere
med sine spillere i forbindelse med pausen i kampen.
Det kan lægges til grund, at Pernille Bastian ikke kunne se døren til mødelokalet
fra sin placering, ligesom Pernille Bastian ikke har set Henrik Pedersen gå ind i
mødelokalet eller komme ud fra dette. Selvom Pernille Bastian har en formodning
om, at Henrik Pedersen kan have været i mødelokalet i pausen sammen med sine
spillere, kan dette på baggrund af de afgivne forklaringer ikke anses som bevist.
Selvom Henrik Pedersen som karantæneramt har udvist en uhensigtsmæssig
adfærd ved at bevæge sig hen i et område, hvor der kunne blive tvivl om, hvorvidt
der var kontakt mellem ham og sine spillere eller ej, kan det efter Appeludvalgets
opfattelse ikke med sikkerhed fastslås, at Henrik Pedersen i forbindelse med
afvikling af kampen har været i kontakt med sine spillere på en måde, der
indebærer overtrædelse af turneringsreglementet.
Appeludvalget bemærker med hensyn til Displinærudvalgets tildeling af ekstra
karantænedag til Henrik Pedersen med den i afgørelsen anførte begrundelse, at
Appeludvalget ikke finder grundlag herfor, dels som følge af den
kommunikationsvej, der er gældende mellem forbund og klub, dels på baggrund af
den af Mogens Kristensen afgivne redegørelse om forsinkelse af høringssvar.

KENDELSE:
Med ovenstående bemærkninger afsiger Dansk Håndbold Forbunds Appeludvalg
følgende kendelse:
Den af Disciplinærudvalget for øvrige rækker den 19. december 2013 trufne
afgørelse stadfæstes, dog med den virkning, at den ekstra tildelte karantænedag til
official Henrik Pedersen ophæves.
Klager betaler til dækning af Appeludvalgets omkostninger et gebyr på kr. 3.075
svarende til et voldgiftsgebyr tillige med kr. 1.538 i retsgebyr for behandling af
sagen.
Nærværende kendelse kan i henhold til DHF’s love § 28 stk. 4 inden 4 uger efter
kendelsen er blevet meddelt indbringes for DIF’s Appeludvalg.

Karsten Madsen

