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KENDELSE
afsagt den 14. juni 2011
af
Dansk Håndbold Forbunds Appeludvalg
i
sagen
Dansk Håndbold Forbund (DHF)
mod
Faaborg-Midtfyn Elite Håndbold A/S
og
HC Odense A/S
I sagens behandling har deltaget Bjørn Graae, Kurt Habekost og Karsten
Madsen.
Den appellerede afgørelsen er truffet af disciplinærudvalget under DHF den 15.
april 2011. Afgørelsen er indbragt for DHF’s appeludvalg af Svendborg
Håndboldklub den 29. april 2011 og af TMS Ringsted den 29. april 2011. De af
Svendborg Håndboldklub og TMS Ringsted indgivne appeller er rettidige.
Svendborg Holdboldklub har nedlagt følgende påstand:
Odense herrehold rykkes ned i 3. division, hvis Fåborg HK opnår en
ringere placering end en niendeplads i 1 division
TMS Ringsted har nedlagt følgende påstand:
Skærpelse af den af Disciplinærudvalget fastsatte sanktion til fratagelse af
point samt en skærpet bødestraf
Faaborg-Midtfyns Elite Håndbold A/S har ved e-mail af 23. maj 2011 fremkommet
med et supplerende indlæg i sagen og har nedlagt følgende påstand:
Bortfald af den af Disciplinærudvalget fastsatte skærpede bøde,
subsidiært formildelse af den af den af Disciplinærudvalget fastsatte
skærpede bøde kr. 50.000,00.
Appeludvalget bemærker følgende:
Ved sin afgørelse af sagen lægger appeludvalget disciplinærudvalgets
gengivelse af fakta til grund.
Disciplinærudvalget finder, at sagen grundet det underliggende bilagsmateriale
kan afgørelse på skriftligt grundlag uden yderligere bevisførelse. Det bemærkes,
at ingen af parterne har begæret mundtlig forhandling jf. DHF’s love § 28 stk. 6.
På baggrund af det i sagen fremlagte materiale, herunder særligt
pressemeddelelse af 23. november 2010 samt udskrift af Faaborg-Midtfyn Elite
Håndbold A/S’ hjemmeside af 6. januar 2011 finder Appeludvalget – i lighed med
discplinærudvalget - det ubetænkeligt at fastslå, at der mellem Faaborg Midtfyn

Elite Håndbold A/S og HC Odense A/S i relation til herre håndbold samarbejde
var sådanne drøftelser og tillige indledt et sådant samarbejde, at der påhvilede
Faaborg-Midtfyn Elite Håndbold A/S en orienteringspligt jf. herved
ligareglementets § 34.
Appeludvalget kan, for så vidt angår samarbejde på damehåndbold-siden på linje
med disciplinærudvalget, tiltræde, at der ikke er fremlagt beviser, der godtgør, at
der på damesiden var etableret et sådant samarbejde mellem de 2 klubber, at
der påhvilede Faaborg-Midtfyn Elite Håndbold A/S en underretningspligt i
henhold til ligareglementets § 34. Appeludvalget er enig med disciplinærudvalget
i, at et sonderende møde mellem to klubber omkring mulighederne for
samarbejdsrelationer bør kunne ske uden at dette i sig selv indebærer en
overtrædelse af ligareglementets § 34.
Disciplinærudvalget har også taget stilling til hvorvidt Lasse Larsen, Rokur Akralid
og Jacob Larsen har optrådt lovligt på Faaborg-Midtfyn Elite Håndbold A/S som
henholdsvis kontraktspiller for Lasse Larsens vedkommende og amatørspiller for
Rokur Akraids og Jacob Larsens vedkommende.
Appeludvalget tiltræder discplinærudvalgets afgørelse i forhold til alle tre spillere
og finder derfor, at disse spillere lovligt har optrådt på Faaborg Midtfyn-Elite
Håndbold A/S som henholdsvis kontraktspiller for Lasse Larsens vedkommende
og amatørspillere for Rukor Akralit og Jacob Larsens vedkommende. Der har
således ikke for været pligt til for Jacob Larsen at indsende en erklæring om
lønnede forhold, jfr. herved kontraktsreglementet § 37, stk. 2.
I tilknytning til problemstillingen omkring de nævnte spillere bemærkes det, at
Appeludvalget er enig med disciplinærudvalget i dets fortolkning af
ligareglementets § 34 stk. 4.
Endelig har Appeludvalget foretaget en prøvelse af disciplinærudvalgets
bemærkninger og konklusion omkring bestemmelsen i ligareglementets § 28 stk.
1, og her kan appeludvalget ligeledes erklære sig enig i disciplinærudvalgets
vurdering .
Sammenfattende finder Appeludvalget på linje med disciplinærudvalget, at
Faaborg-Midtfyn Elite Håndbold A/S ved at undlade at give underretning til DHF
jf. herved ligareglementet § 34 har overtrådt ligareglementets § 34 i relation til
samarbejde omkring herrehåndbold.
For så vidt angår sanktionen fremgår det af DHF’s supplerende indstilling af 7.
april 2011, at DHF nedlagde påstand om, at Faaborg-Midtfyn Elite Håndbold A/S
skulle idømmes en bøde på kr. 40.000.
Disciplinærudvalget anfører i sin afgørelse, at disciplinærudvalget finder, at der
skal fastsættes en ”skærpet bødestraf” på kr. 50.000.
Appeludvalget finder, - henset til at der er tale om en nyindført regel, og henset til
at der ikke findes forudgående praksis på området, - ikke, at der er grundlag for
at idømme Faaborg-Midtfyn Elite Håndbold A/S en skærpet bødestraf i forhold til
den påstand, der er nedlagt af DHF.

Appeludvalget afsiger som følge af ovennævnt følgende kendelse:
”Den af Dansk Håndbold Forbunds disciplinærudvalg den 15. april 2011 trufne
afgørelse i journal nr. 1353-11-FS stadfæstes, men således at sanktionen
fastsættes til en bøde på kr. 40.000.
De af Svendborg Håndboldklub og TMS Ringsted nedlagte påstande tages ikke
til følge.
Det pålægges Svendborg Håndboldklub at betale et retsgebyr på kr. 3.000 samt
at betale sagsomkostninger til indklagede, Faaborg-Midtfyns Elite Håndbold A/S,
med 5.000 kroner, samtidig med at det pålægges TMS Ringsted et at betale
retsgebyr på kr. 3.000 samt at betale sagsomkostninger til indklagede, FaaborgMidtfyns Elite Håndbold A/S, med 5.000 kroner
Kendelsen kan i henhold til Danske Håndbold Forbunds love § 28 stk. 4
indbringes for DIF’s appeludvalg inden 4 uger efter, at kendelsen er blevet
meddelt.
Bjørn Graae”

