DIF’s APPELINSTANS

KENDELSE
afsagt den 1.juni 2018

i Sag nr. 11/2018:
TM Tønder Håndbold Elite A/S’ indbringelse af Håndboldens Appelinstans’ kendelse af 9. maj
2018

Sagen er behandlet af Louise Saul, Ole Borch og John Skovbjerg.

APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING
TM Tønder Håndbold Elite A/S ved advokat Stefan Østerby-Jørgensen (TM Tønder) har ved appelskrivelse af 16. maj 2018 indbragt Håndboldens Appelinstans afgørelse af 9. maj 2018 for DIF’s Appelinstans. Appellen er indgivet rettidigt, jf. DIF’s love § 24, stk. 1.
Ved den påklagede afgørelse stadfæstedes DHF’s afgørelse af 30. april 2018, hvorved TM Tønder rykker
ud af Håndboldligaen som følge af en placering ved afslutning af fase 1 (grundspillet) som nr. 14.
Den 17. maj 2018 har DIF’s Appelinstans anmodet Lemvig-Thyborøn Håndbold om at indsende eventuelle bemærkninger til sagen. Lemvig-Thyborøn Håndbold har henvist til tidligere afgivet høringssvar af
7. maj 2018 afgivet overfor Håndboldens Appelinstans.

PÅSTANDE
TM Tønder har nedlagt påstand om, at TM Tønder overtager HC Midtjyllands placering og indtræder i
kvalifikationskampene mod Lemvig-Thyborøn Håndbold.
Lemvig-Thyborøn Håndbolds høringssvar må forstås som en påstand om stadfæstelse.
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OPLYSNINGER I SAGEN
Ifølge ligareglementet er Håndbold-turneringen inddelt i tre faser:
Fase 1 - grundspillet
Fase 2 - slutspillet/ligakvalifikationsspillet/op-ned spil til 1. division samt
Fase 3 - semifinaler, DM-finaler, bronzekamp samt kampe om kvalifikation til Håndboldligaen og 1. division.
TM Tønder sluttede på sidstepladsen (nr. 14) i grundspillet, hvilket indebar direkte nedrykning fra
håndboldligaen. HC Midtjylland sluttede på 13. pladsen i grundspillet, hvilket indebar, at klubben kvalificerede sig til fase 2 om ligakvalifikationsspillet. HC Midtjylland spillede den første kamp i ligakvalifikationsspillet den 11. april 2018.
Den 23. april 2018 blev håndboldklubben HC Midtjylland erklæret konkurs. DHF traf på den baggrund
samme dag følgende afgørelse:
”HC Midtjylland konkurs
DHF har i dag modtaget meddelelse fra HC Midtjyllands direktør, Søren Melin, om at selskabet d.d., kl. 13.10 er
blevet erklæret konkurs af Skifteretten i Herning.
På den baggrund suspenderer DHF med omgående virkning HC Midtjylland fra 888Ligaen jf. DHF’s love § 6 a
stk. 2.
HC Midtjyllands kampe i kvalifikationspuljen vil blive anset for ikke spillet.
Licensen tvangsnedrykkes til 2. division med virkning fra den kommende sæson i medfør Reglement for sportslige konsekvenser ved selskabers insolvens § 6 c) jf. DHF’s love § 6 a, stk. 3.
Som en følge af selskabets konkurs, vil licensen til 2. divisionsholdet fra sæson 2018-2019, blive tilbageleveret
til moderklubben Herning FH”

DHF meddelte endvidere de resterende hold i det igangværende ligakvalifikationsspil samt Randers HH
og Lemvig-Thyborøn Håndbold fra 1. division følgende:
”Kære klubber
Som I sikkert allerede har set, er HCM i dag blevet erklæret konkurs.
Selskabets hold er derfor blevet suspenderet fra yderligere deltagelse i 888Ligaen.
Holdets kampe anses for ikke spillede (udgår).
Dette betyder, at HCM teknisk placeres som nr. 5 i Ligakvalifikationsspillet. Holdet placeres endvidere teknisk
på 14. pladsen i 1. division.
Da HCM er suspenderet, kan holdet således ikke spille op- /nedrykningskampene mod den samlede vinder af
Lemvig-Thyborøn Håndbold mod Randers HH.
På den baggrund vil den samlede vinder rykke direkte op i 888Ligaen.
Når sæsonen er spillet til ende, vil den således manglende plads i 1. division blive besat via reserveholdslisten
med det bedst placerede, nedrykkede 1. divisionshold.”
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Endelig udsendte DHF den 23. april 2018 en pressemeddelelse indeholdende ovenstående oplysninger.
Den 30. april 2018 traf DHF følgende afgørelse:
”TM Tønder
Dansk Håndbold Forbund (herefter DHF) træffer i henhold til DHF’s love bestemmelse om udskrivning af danmarksmesterskaber i håndbold
Det er således en af DHF’s vigtigste opgaver er at drive turneringen for Liga og 1. division.
For at kunne varetage denne opgave samt sikre validiteten af de spillede kampe, er det nødvendigt med et
grundlæggende og klart regelsæt, der beskriver turneringsforløbet.
DHF’s regler er indeholdt i DHF’s love, Ligareglementet, Insolvensreglementet m.v.
Det kan i den forbindelse bl.a. nævnes, at DHF’s øverste organ er Repræsentantskabet, der bl.a. vedtager DHF’s
love og vælger bestyrelsen for DHF.
Det fremgår af lovenes § 15, at bestyrelsen er ansvarlig overfor Repræsentantskabet.
Med henblik på at afvikle danmarksmesterskaber i håndbold, bestemmer lovenes § 20, at Udvalget for Professionel Håndbold fastsætter regler for turneringsafviklingen i Liga og 1. division. Disse regler er fastsat i Ligareglementet. Det bemærkes, at udvalget (ligesom bestyrelsen i øvrigt) refererer til Repræsentantskabet, jf. stk.
6.
Bestyrelsen og Udvalget for Professionel Håndbold er således ligestillede under Repræsentantskabet og er bemyndiget til at varetage hver sin opgave.
En af disse vigtige regler, er inddelingen af turneringen i 3 faser:
1) Grundspillet,
2) Slutspillet/ligakvalifikationsspillet / op-nedspil til 1. division samt
3) semifinaler og finaler samt kampe om kvalifikation til Håndboldligaen og 1. division.
Reglerne herom findes i Ligareglementet § 31.
Uden disse faser, ville det ikke være muligt at gennemføre en turnering.
Efter § 31, stk. 3 er en fase ”udelukket for ændringer som følge af deltagernes insolvens, holdudtrækning og
lignende når sidste kamp er afsluttet.”
Det er DHF’s opfattelse, at disse regler ikke er i strid med reglerne i insolvensreglementet, allerede fordi det
udtrykkeligt fremgår af bestemmelsen, at en efterfølgende insolvens ikke skal kunne føre til ændringer i en
tidligere afsluttet fase.
Det bemærkes, at reglementet sondrer mellem turneringsfaser og en turneringssæson (§ 30). En sæson løber
fra 1. juli til 30. juni, og består som angivet af de tre nævnte faser.
Når grundspillet er afsluttet (når den sidste kamp i grundspillet er afsluttet), bliver den fase lukket. Herefter
kender man deltagerne i slutspillet, ligakvalifikationsspillet og op-nedspil til 1. division, der afgøres af holdenes
indbyrdes placering i grundspillet.
De pågældende klubber begynder herefter at spille kampe i slutspillet, ligakvalifikationsspillet osv.
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Reglerne omkring faseopdeling af danmarksmesterskabet er således lavet med henblik på at sikre den sportslige afvikling af mesterskabet.
Såfremt HC Midtjyllands konkurs d. 23. april (langt inde i fase 2 - slutspillet), betød, at grundspillet skulle korrigeres, hvorved deltagerne i dels slutspillet og dels ligakvalifikationsspillet kunne være nogle andre, ville der
opstå en situation, hvor såvel slutspillet som ligakvalifikationsspillet skulle annulleres og startes forfra.
Det scenarie kan ingen af spillets parter leve med, ligesom det bestemt ikke er i håndboldens interesse, og det
er heller ikke retsstillingen i henhold til DHF’s love og ligareglementet.
Til din orientering kan jeg i øvrigt oplyse, at alle deltagende parter i Håndboldligaen er indforstået med – og
tiltræder de foreliggende love, regler og bestemmelser, idet alle deltagende ligaklubber inden hver sæson tiltræder en samarbejdsaftale, ligesom det i øvrigt følger af DHF’s love, at klubberne accepterer at være bundet
af regelsættene.
Af Ligareglementets § 63 fremgår det, at Udvalget for Professionel Håndbold har bemyndiget DHF’s administration til at træffe afgørelse i alle turneringsspørgsmål.
I forbindelse med HC Midtjyllands konkurs den 23. april 2018, at DHF’s administration truffet følgende afgørelser:
[…]
Afgørelsen har hjemmel i Ligareglementets § 40, stk. 6 jf. Ligareglementets § 31, stk. 2 og 3, jf. Insolvensreglementet § 2 og § 6 c) jf. DHF’s love § 6 a.
DHF er fremdeles af den opfattelse, at der er det fornødne samspil mellem love, Insolvensreglement og Ligareglementet, der gør det muligt at drive en håndboldturnering på en sådan måde, at det muligt at fæste lid til
resultaterne af de spillede kampe, fase for fase.
DHF fastholder, at TM Tønder er rykket ud af Håndboldligaen som en følge af en placering ved afslutning af
fase 1 (grundspillet) som nr. 14, idet holdet dog vil få en placering som nr. 1 på reserveholdslisten til den kommende sæson 2018-2019, jf. Ligareglementets § 40, stk. 5 litra a).”

Den 2. maj 2018 påklagede TM Tønder DHF’s afgørelse til Håndboldens Appelinstans med påstand om,
at TM Tønder skulle overtage HC Midtjyllands placering og herved indtræde i kvalifikationskampene
mod vinderen af kampene mellem Randers HH og Lemvig-Thyborøn Håndbold.
Den 2. maj 2018 vandt Lemvig-Thyborøn Håndbold den afgørende oprykningskamp mod Randers HH.
Håndboldens Appelinstans traf den 9. maj 2018 afgørelse om at stadfæste DHF’s afgørelse af 30. april
2018.
Kendelsen fra Håndboldens Appelinstans er begrundet således:
”Reglement for sportslige konsekvenser ved selskabers insolvens (insolvensreglementet) fastslår i § 2, nr. 2, at
en turneringssæson strækker sig fra 1. juli til 30. juni. Og i samme reglement § 2, nr. 3 bestemmes det, at en
turnering løber fra et givent holds første kamp til holdets sidste kamp i en turneringssæson. Det anføres endvidere, at turneringen er inddelt i 3 faser, og der henvises i den forbindelse til Ligareglementet.
Disse bestemmelser tager således stilling til, hvorledes en turneringssæson i almindelighed kan defineres, men
også hvorledes ordet ”turnering” skal forstås i relation til det enkelte hold.
Samme reglement fastslår i § 6 konsekvenserne ved, at skifteretten afsiger konkursdekret over et håndboldselskab.
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Ligareglementet § 31, stk. 1 anvender et ordvalg, der ikke præcis stemmer overens med den terminologi, der
er anvendt i Insolvensreglementet og definerer en turnering som startende med den første kamp i grundspillet
og sluttende med den sidste kamp i finalen.
Ligareglementet § 31, stk. 2 definerer derimod i forhold til Insolvensreglementet mere præcist, hvorledes de
enkelte faser i turneringen er inddelt.
Og endelig fastslår Ligareglementet § 31, stk. 3, at en fase er udelukket for ændringer som følge af deltageres
insolvens, holdudtrækning og lignende, når sidste kamp (i fasen) er afsluttet.
Appelinstansen finder indledningsvis ikke, at der er den modstrid mellem Ligareglementet og Insolvensreglementet, som TM Tønder giver udtryk for i sin klage, men finder tværtimod at man må se reglerne i overordnet
sammenhæng, uanset at der ikke anvendes præcis den samme terminologi. Det er således ikke tilstrækkeligt at
foretage en streng objektiv fortolkning af reglerne i den konkrete situation.
TM Tønder rykkede direkte ud af herrehåndboldligaen, da man i grundspillet endte på 14. og dermed sidste
pladsen. Dette følger af Ligareglementet § 33, stk. 2.
Dermed var grundspillet (første fase) afsluttet, jfr. Ligareglementets § 31, stk. 2, litra a. Det følger herefter af
Ligareglementet § 31, stk. 3, at denne fase er lukket for ændringer, (medmindre ændringer skyldes en igangværende protestsag).
Det forhold, at HC Midtjylland erklæres konkurs i anden fase, kan - uanset de af TM Tønder påberåbte argumenter - efter Appelinstansens opfattelse ikke føre til, at HC Midtjylland’s kampe i første fase skal anses som
ikke-spillede.
En sådan ændring og dermed en genberegning af grundspillet ville også – i den konkrete situation og på nuværende tidspunkt - være i strid med det for retssystemet almindelig gældende proportionalitetsprincip.
De anførte argumenter kan ej heller efter Appelinstansens opfattelse føre til, at TM Tønder tildeles en ret til at
møde vinderen af kampene mellem Randers HH og Lemvig-Thyborøn Håndbold…”

REGELGRUNDLAGET
1.
Love for Dansk Håndbold (DHF’s love)
Ifølge DHF’s love er Repræsentantskabet DHF’s øverste organ, jf. § 8, stk. 1. DHF’s love blev senest vedtaget på Repræsentantskabsmøde den 10. juni 2017.
DHF’s loves § 6 a er sålydende:
”Stk. 1 Begærer en forening sig selv taget under rekonstruktionsbehandling, tager skifteretten en forening under rekonstruktionsbehandling, eller udsætter skifteretten afgørelse om konkurs på selskabets begæring fratrækkes foreningens 1. seniorhold (herrer og damer) 2 point.
Stk. 2 Såfremt en forening indgiver konkursbegæring til skifteretten, en forening er under rekonstruktionsbehandling i længere tid, eller afsiger skifteretten konkursdekret over en forening, suspenderes foreningens 1.
seniorhold (herrer og damer) straks fra videre deltagelse i den løbende turnering og pokalturneringen. Holdene tvangsnedrykkes med virkning fra den kommende sæson. Det samme gælder såfremt et håndboldselskab
indgiver konkursbegæring, dog således at reaktionerne omfatter samtlige hold der drives af selskabet.
Stk. 3 DHF’s bestyrelse fastsætter nærmere regler i et særskilt reglement for sagsbehandling,
procedurer og turneringsmæssige konsekvenser af forhold omfattet af stk. 1-2.”
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DHF’s loves § 20 er sålydende:
”2)
Udvalgets opgaver er:
a) At fremme og beskytte dansk professionel håndbolds interesser,
[…]
k) At være ansvarlig for tilrettelæggelse og koordinering af turneringerne i Liga og 1. division, samt
landsdækkende runder af landspokalturneringen, herunder fastsættelse af kampprogrammet samt
behandling af spørgsmål vedr. den programmæssige afvikling af kampene. Udvalget kan bemyndige
DHF´s administration til på sine vegne at træffe afgørelse i spørgsmål om tilrettelæggelse og koordinering af turneringerne. Udvalgets, i den anledning trufne afgørelser, kan ikke appelleres.
l) At foretage tilpasning af turneringsmæssige regler og propositioner, herunder struktur, i den ud
strækning dette ikke omfatter andre udvalgs kompetencer, samt endvidere regulering af adskillelse
mellem foreninger og mellem foreninger/og selskaber. Disse forhold defineres i Ligareglementet. Det
skal være det gennemgående princip, at der principielt ikke tages beslutning om ændringer i regler
og turnering for den kommende sæson efter den 31. december året før.
[…]
6)
Udvalget for professionel håndbold refererer direkte til DHF’s Repræsentantskab, der i tilfælde af udvalgets
beslutningsudygtighed efter anmodning fra Udvalget for professionel håndbold kan træffe beslutning på udvalgets vegne.”

2.
Ligareglementet 2017-2018 (ligareglementet)
Ligareglementets § 31 er sålydende:
”§ 31
Stk. 1. En turnering starter ved igangsætning af den første kamp i grundspillet og slutter når den sidste kamp
i finalen i Håndboldligaen er afsluttet.
Stk. 2. Turneringen inddeles i faser:
a) første fase er grundspillet, hvor alle møder alle i en ude- og en hjemmekamp (dobbeltturnering, som
begynder i efteråret og slutter i foråret indenfor én turneringssæson).
b) anden fase er slutspillet, ligakvalifikationsspil eller op/nedspil til 1. division
c) tredje fase er semifinaler, DM-finaler, bronzekamp samt kampe om kvalifikation til Håndboldligaen og
1. division.
Stk. 3. En fase er udelukket for ændringer som følge af deltageres insolvens, holdudtrækning og lignende når
sidste kamp er afsluttet. Dog kan protestsager og lignende stadig ændre stillingen indtil disse sager er færdigbehandlet.”

3.
Reglement for sportslige konsekvenser ved selskabers insolvens (insolvensreglementet)
Insolvensreglementets § 1 er sålydende:
”DHF’s bestyrelse fastsætter med hjemmel i lovenes § 6 a nærmere regler for sagsbehandling, procedurer og
turneringsmæssige konsekvenser i forbindelse med selskabers insolvens.”
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Insolvensreglementets § 2 definerer bl.a. turneringsbegrebet:
”1) Med selskab menes såvel foreninger som selskaber med tilladelse til at drive kontrakthåndbold, jf. lovenes
§ 4, der deltager i Håndboldligaen eller 1. division, og
2) En turneringssæson strækker sig fra 1. juli til 30. juni
3) En turnering løber fra et givent holds første kamp til holdets sidste kamp i en turneringssæson. Turneringen
er inddelt i 3 faser, jf. Ligareglementet.”

Insolvensreglementets § 6 a, indeholder en beskrivelse af de sportslige konsekvenser ved konkursbegæring eller konkursdekret i forhold til turneringen:
”Indgiver et selskab konkursbegæring til skifteretten eller afsiger skifteretten konkursdekret over et selskab,
suspenderes selskabets 1. seniorhold (herrer og damer) straks fra videre deltagelse i den løbende turnering
(trækkes holdet ud af turneringen). De således suspenderede hold kan dermed ikke deltage eller fortsætte deres
deltagelse i turneringen i den sæson hvor konkursdekretet afsiges.
De opnåede resultater til og med dagen for konkursdekretets afsigelse ændres således at kampene anses for
ikke spillet, mens de resterende kampe i turneringen tillige anses for ikke spillet.”

Insolvensreglementets § 6 b, indeholder en beskrivelse af de sportslige konsekvenser ved konkursbegæring eller konkursdekret i forhold til pokalturneringen:
”Såfremt selskabets 1. hold (herrer og/eller damer) ved konkursdekretets afsigelse fortsat er med i pokalturneringen, suspenderes (trækkes ud) holdet øjeblikkeligt fra videre deltagelse i denne. Det suspenderede holds
næste modstander i turneringen vinder uden kamp.”

PARTERNES ARGUMENTER
Følgende indeholder alene en sammenfatning af partnernes argumenter i sagen, og Appelinstansen er således bekendt med det fulde indhold af sagens dokumenter.
TM Tønder nedlægger ikke påstand om, at kvalifikationsspillet skal spilles om, da det må have formodningen imod sig, at DHF’s bestyrelse har haft til hensigt at lave et regelsæt, der ville medføre, at allerede spillede kampe skulle spilles om som følge af en konkurs.
TM Tønder har overordnet gjort gældende, at der en uoverensstemmelse mellem insolvensreglementet og ligareglementet i forhold til de sportslige konsekvenser af en konkurs, samt at insolvensreglementet bør have forrang, idet der er tale om et særreglement beregnet til anvendelse i den konkrete
situation. Desuden er kompetencen til at fastsætte de nærmere regler for insolvenssituationer tillagt
DHF´s bestyrelse, og ligareglementets § 31, stk. 3, er således fastsat uden hjemmel.
Insolvensreglementet foreskriver ordret, at HC Midtjyllands kampe i turneringen - ikke blot i den nuværende fase – skal anses for ikke spillet, jf. insolvensreglementet § 6, litra a. Henset til formuleringen af
insolvensreglementet § 6, litra a, må det altovervejende hensyn bag insolvensreglementet være, at en
konkurs i løbet af en turnering skulle medføre indplacering som sidst og nedrykning.
Det må derimod have formodningen imod sig, at DHF’s bestyrelse har haft til hensigt at lave et regelsæt,
der ville medføre, at allerede spillede kampe skal spilles om som følge af en konkurs.
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Det må tillige have formodningen i mod sig, at DHF’s bestyrelse har haft til hensigt at lave et reglement,
der ville stort set overflødiggøre en fase af turneringen og helt annullere yderligere en fase. Der må være
en formodning for, at alle faser i videst muligt omfang ønskes afviklet uanset en konkurs - blot med ny
indplacering.
I den foreliggende situation er det muligt at inddrage ovennævnte hensyn i afgørelsen, da en afgørelse
om TM Tønders indtræden i op- og nedrykningskampene vil sikre, at man ikke skal spille allerede spillede kampe om, at HC Midtjylland placeres som var alle deres kampe ikke spillet og at fase 3, op- og
nedrykningskampene mod Lemvig-Thyborøn Håndbold, spilles.
Lemvig-Thyborøn Håndbold har overordnet gjort gældende, at de sportslige konsekvenser af HC
Midtjyllands konkurs skal reguleres efter ligareglementet, således at DHF’s afgørelse stadfæstes. Lemvig-Thyborøn Håndbold gør endvidere gældende, at det ikke vil være proportionalt, såfremt alle HC
Midtjyllands spillede kampe skulle anses for ikke spillede.

APPELINSTANSENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION
Som det fremgår af DHF’s afgørelse af 30. april 2018, er DHF’s regler indeholdt i DHF’s love, ligareglementet, insolvensreglementet mv. Både DHF’s insolvens- og ligareglement indeholder bestemmelser om
de sportslige konsekvenser af en konkurs. Appelinstansen finder ikke grundlag for at tilsidesætte dele
af ligareglementet som uhjemlet.
Ifølge § 6 a i insolvensreglementet indebærer en konkurs, at selskabets 1. seniorhold suspenderes, og at
kampene anses for ikke spillet, mens de resterende kampe i turneringen tillige anses for ikke spillet. I
ligareglementet fremgår det af § 31, stk. 3, at en fase er udelukket for ændringer som følge af deltageres
insolvens, holdudtrækning og lignende, når sidste kamp er afsluttet.
De sportslige konsekvenser af en konkurs er således ikke formuleret ens i de to reglementer. I insolvensreglementets § 2, nr. 3, om definitionen af en turnering henvises dog til ligareglementet.
Appelinstansen tiltræder, at der ikke er sådan modstrid mellem de to regelsæt, at de ikke kan anvendes
i en naturlig sammenhæng.
Appelinstansen finder samlet, at insolvens- eller ligareglementet hverken isoleret set eller i sammenhæng kan fortolkes på en sådan måde, at det hold, som slutter som på 14. pladsen i grundspillet, i tilfælde
af et konkurrerende holds konkurs i 2. fase af turneringen indtræder i kvalifikationskampene mod et 1.
divisionshold om en plads i herreligaen som påstået af TM Tønder.

Thi bestemmes:
Håndboldens Appelinstans’ kendelse af 9. maj 2018 stadfæstes.

Louise Saul
Formand

