TMS Ringsted
Pr. mail

Brøndby den 12. september 2018

Overtrædelse af Ligareglementet i kamp nr. 679100 Herre Håndbold
Ligaen KIF Kolding – TMS Ringsted spillet 8. september 2018 i
Sydbank Arena
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra kampens observatør
modtaget en indberetning (bilag 1), hvoraf fremgår, at TMS på det tekniske møde
anmodede om at måtte spille i grønne trøjer. DHF havde før starten af turneringen
truffet beslutning om at TMS Ringsted skulle spille i blå trøjer (bilag 2).
Observatøren fastholdt DHF’s beslutning om at TMS Ringsted skulle spille i blå
trøjer. Det viste sig efter det tekniske møde, at TMS Ringsted ikke havde
medbragt et helt sæt blå trøjer.
Observatøren måtte herefter lade TMS Ringsted gennemføre kampen i grønne
trøjer.
Sagen relaterer sig til Ligareglementets § 76, stk. 4, og Disciplinærinstansen har
behandlet sagen i medfør af Ligareglementets § 95, jf. DHF’s loves §§ 22 og 23.
TMS Ringsted har afgivet følgende høringssvar:
”Det er korrekt, at vi TMS Ringsted kun mødte op til kamp med et komplet sæt

grønne trøjer.
Vi må ganske enkelt være ærlige, vi har igennem de sidste 4 sæsoner i 1.
division, kun har skiftet spilletrøjer, når hjemmeholdet har grøn som klubfarve eller
tilsvarende farve tæt på.
Vi viste at Kolding spillede i hvidt, hvorfor vi ikke så nogen konflikt?
Vi er nu OBS på, at der kigges mere specifikt på overholdelse af reglen i
Ligareglementet i HåndboldLigaen, vi har derfor oplyst DHF dd., at vores
fortrukne udebane trøje er grøn, og vi selvfølgelig skifter, når og hvis der er
sammenfald i farven på de 2 holds spillertrøjer.
Vi har ligeledes lært at denne episode, at vi altid har et sæt opdateret skiftetrøjer i
blå med til udebane kampe, hvis det ønskes fra Observatøren, at der skiftes trøje
farve.
Vi håber Disciplinærinstansen vil nøjes med en advarsel til et ny oprykket (ikke
helt opdateret på regelsættet) hold, det sker ikke igen.”

Disciplinærinstansen kan således konstatere, at der foreligger en erkendt
overtrædelse af Ligareglementets § 76, stk. 4, hvilket ifølge høringssvaret er sket
dels fordi TMS Ringsted ikke så nogen konflikt i forhold til KIF Koldings hvide
trøjer – og dels fordi TMS Ringsted som nyoprykker ikke har været helt opdateret
på regelsættet og det faktum at det er DHF, der beslutter hvilke farver spilletrøjer,
der anvendes i hver enkelt ligakamp.
Ved fastsættelse af sanktionen til TMS Ringsted har Disciplinærinstansen på den
ene side noteret sig, at TMS Ringsted er nyoprykker og derfor ikke tidligere har
været omfattet af reglen om forudbestemt trøjevalg.
På den anden side har Disciplinærinstansen lagt afgørende vægt på, at reglen om
altid at skulle medbringe et ekstra sæt spilletøj i en afvigende farve, har været
gældende såvel i ligaen som i 1. division i mange år, ligesom det er TMS
Ringsteds objektive ansvar at være bevidst om regelsættet.
Der foreligger således efter Disciplinærinstansens opfattelse en overtrædelse af
Ligareglementets § 76, stk. 4.
Under henvisning hertil fastsætter Disciplinærinstansen i henhold til
Ligareglementets § 95, jf. § 101, samt DHF’s loves § 23, stk. 1, en
Bøde på 2.000 kr.
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s loves § 23, stk. 1, TMS
Ringsted at betale retsgebyret for behandling af sagen. Retsgebyret udgør 3.479
kr.
Bøden (2.000 kr.) og retsgebyret (3.479 kr.) opkræves via faktura af DHF.
Denne afgørelse er endelig jf. Ligareglementet § 102, stk. 3 jf. DHF’s love § 23,
stk. 5.
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