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Kendelse fra DHF’s Appeludvalg af 24. april 2012
Rødovre Håndboldklub v/formand Michael Eriksen påklager
turneringsbeslutning truffet af DHF vedrørende ændring i opspillet til 1. division
(damer) som følge af AGF’s udtrækning.
I sagens behandling har deltaget Kurt Habekost, Michael Meyn og Karsten
Madsen.
Turneringsbeslutningen må anses som truffet den 11. april 2012. Beslutningen
er påklaget ved skrivelse af 18. april 2012 fra Rødovre Håndboldklub. DHF har
bekræftet, at appelgebyr er indbetalt.
Appellen anses derfor for rettidig.
Den af DHF trufne beslutning er sålydende, jfr meddelelse af 11. april 2012:
Som I måske allerede har læst på www.dhf.dk har AGF, Århus
d.d. meddelt og bekræftet, at de desværre må trække holdet i
1.division og således også fra deltagelse i det videre op/nedspil
mellem 1. og 2.division.
Det betyder, at op/nedspillet er ændret for så vidt angår
slutkampene i opspillet til 1.division damer, hvor AGF, Århus blev
nr. 10 og Tarm-Foersum GF nr. 11.
AGF, Århus kampe udgår således. Der indtræder ikke andre hold i
nedspillet.
Nyt op/nedspil:
Nr. 1 i det særlige puljespil mellem de 3 som nr. 2 i 2.division
rykker direkte i 1. division hvor der er en ledig plads pga. AGF´s
udtrækning.
Nr. 2 spiller som planlagt slutkampe, men i stedet for at møde
AGF som 10´er i 1.division, skal de møde Tarm-Foersum GF, der
blev nr. 11.
Nr. 3 forbliver i 2.division.
Sagen er behandlet af Appeludvalget ved telefonmøde den 22. april 2012.

Indledningsvis bemærkes, at Appeludvalget har bestemt, at sagen kan
behandles på skriftligt grundlag, jfr. DHF’s love § 28, nr. 6.
Udvalget ser endvidere sin pligt til partshøring som værende opfyldt grundet de
afgivne indlæg fra Rødovre Håndboldklub og DHF.
Rødovre Håndboldklub har redegjort for klubbens synspunkter i skrivelse af 18.
april 2012.
Appeludvalget har tolket appellen derhen, at Rødovre Håndboldklub ønsker sig
tildelt den plads i opspillet til 1. division damer, som grundet placeringen i
grundspillet blev besat af AGF.
DHF har i forhold til opspillet noteret sig, at AGF som nr. 10 har trukket sig den
11. april 2012, og at AGF kampene i opstillet derfor udgår, uden at dette giver
adgang for andre hold.
Appeludvalget bemærker:
Det kan lægges til grund, at Rødovre Håndboldklub sluttede som nr. 12 i
grundspillet og dermed rykkede direkte ud af 1. division damer. AGF, Århus og
Tarm-Foersum GF som henhold nr. 10 og 11 skulle deltage i op/nedspil.
Ligareglementets § 7a fastslår en faseopdeling af turnering. Disse faser er
beskrevet i § 7a.
§ 7a fastslår:
En fase er lukket for ændringer som følge af deltageres insolvens,
holdudtrækning og lignende når den sidste kamp er afsluttet. Dog kan
protestsager og lignende stadig ændre stillingen indtil disse sager er
behandlet i håndboldens juridiske system.
Grundspillet er første fase, jfr. ligareglementet § 7a, 2. afsnit. Situationen er
indtruffet efter sidste spillerunde i grundspillet var afsluttet. Sidste runde blev
spillet 18. marts 2012 kl. 15.00. Efter disse kampe var afsluttet, var grundspillet
afsluttet.
Appeludvalget fortolker § 7a således, at der efter 18. marts 2012 er lukket for
ændringer som følge af blandt holdudtrækning, medmindre der efter dette
tidspunkt verserer sager i håndboldens juridiske system, der relaterer sig til
kampe afviklet i grundspillet.
Appeludvalget er derfor ikke enig i Rødovre Håndboldsklub’s fortolkning af
denne bestemmelse.
Ligareglementet fastslår tillige i § 111, at der ikke kan ændres i ligareglementet
under en løbende turnering med virkning for denne.
Da AGF valgte at udtrække sit hold den 11. april 2012, traf DHF en korrekt
beslutning dels ved at lade AGF’s kampe udgå og dels ved at beslutte, at der

ikke skulle indtræde andre hold på AGF’s plads. Selvom den opståede situation
ikke er reguleret i ligareglementet, er der efter Appeludvalgets opfattelse ikke
hjemmel til at regulere den opståede situation anderledes.
Appeludvalget afsiger følgende kendelse:
Appeludvalget stadfæster den beslutning, som DHF traf den 11. april 2012, og
som blev offentliggjort samme dag (gengivet ovenfor side 1med kursiv).
Rødovre Håndboldklub betaler til dækning af sagens omkostninger et gebyr på
kr. 3.000,-, der tilfalder Dansk Håndboldforbund, og kr. 6.000,- til dækning af
Appeludvalget omkostninger.
Denne kendelse kan i henhold til DHF’s love § 28 inden 4 uger efter
afgørelsens meddelelse indbringes for DIF’s appeludvalg.
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