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Brøn dby, den 2. november
n
20
012

Gladsaxe Baskeet
V/TTorben Graveersen

handlet en sa
ag som omhaandler en spiller, Bjørn Holmgren, deer med licenss i Værløse har
Turrneringsudvaalget har beh
spilllet kampe fo
or Gladsaxe i 3DHØ.

Saggen er den fø
ørste af sin art efter indfø
ørelsen af deet nye licensssystem, og dermed af meeget principiel karakter.
I de
et nye licensssystem indtaaster klubberrne selv licennserne direktte i BASYS, og
o spillerne s kriver ikke læ
ængere undeer
på ansøgningen
n selv.
I forbindelse meed sagen harr Turneringsudvalget hafft følgende materiale
m
til rådighed:
r
1.
TTelefonisk he
envendelse fra
f dommerr Jan Gjettermann, der havde konstaateret proble
emet efter at
a
havve dømt en kkamp med spilleren
2.
30.10.2012

FForespørgsel fra TU til sa
agens tre pa rter (Værløsse BBK, Gladsaxe BBK ogg Bjørn Holm
mgren) af

3.

SSvar fra Glad
dsaxe BBK v// næstformaand Kaspar Thom
T
af 01.1
11.2012

4.

SSvar fra Bjørn Holmgren af 31.10.20112

5.

TTelefonisk re
edegørelse fra Værløse B
BBK v/ Sporttschef Jimmiie Petersen dd. 01.11.201
12

6.

M
Mail fra Jimm
me Petersen
n, Værløse till DBBF omkrring Bjørn Ho
olmgren af 221.09.2012

Saggens starter d
da Jan Gjetteermann konttakter TU, ideet han har ko
onstateret at Bjørn Holm
mgren har spillet for
Gladsaxe i kamp
p d. 108729 mod Lyngbyy, som han døømte.
Den
nne spiller haar i licenssysstemet licenss for Værløsee BBK, en lice
ens som er in
ndtastet af kklubben inden fristen d.
01.09.2012.

w
www.basket.d
dk

Gladsaxe BBK oplyser at man ikke kendte til den pågældende licens, og i øvrigt ikke har tænkt nærmere over det,
da der ikke kræves licens for 3. division.
Bjørn Holmgren oplyser at han ikke var klar over at Værløse havde ansøgt om licens for ham, og at det må bero på
en misforståelse mellem ham og træneren, da han ikke havde intentioner om at spille for Værløse i sæsonen.
I sin telefoniske redegørelse d. 01.11.2012 bekræfter Jimmie Petersen fra Værløse at licenserne er tastet ind af
klubben, men han kan ikke hverken be‐ eller afkræfte om Bjørn Holmgren vidste at klubben søgte om licens for
ham. Han oplyser samtidig at Værløse ikke har nogle kontraktlige mellemværender med spilleren.
En mail fra samme Jimmie Petersen til DBBF d. 21.09.2012 bekræfter at Bjørn Holmgren ikke er en del af Værløses
trup til Basketligaen.
Turneringsudvalget har lagt vægt på følgende:
Spilleren har ikke deltaget i kampe for Værløse eller andre klubber i sæsonen 2012/13, og er således ikke bundet.
Hvis Værløse ikke havde indtastet licensen, havde spilleren været lovlig, da 3DHØ ikke kræver licens.
Både Gladsaxe BBK og Bjørn Holmgren har handlet i god tro.
Spilleren er ikke kontraktligt bundet til Værløse BBK.

På baggrund af dette er Turneringsudvalget kommet frem til følgende:

KENDELSE

Licensen for Bjørn Holmgren i Værløse BBK for sæsonen 2012/13 annulleres.
Spilleren har dermed ikke deltaget ulovligt i de to kampe for Gladsaxe BBK, og kan fortsætte med at spille på dette
hold i sæsonen.
Turneringsudvalget kan i øvrigt bemærke at man tidligere har accepteret proceduren i forbindelse med det nye
licenssystem, idet tidsbesparelsen for alle parter er så stor en fordel, at man må acceptere at der kan opstå sager
som denne.
Turneringsudvalgets afgørelse kan inden 7 dage indbringes for DBBFs disciplinærudvalg i henhold til DBBFs love
§31. Gebyr for anke er kr. 1.000,‐

Med venlig hilsen
På Turneringsudvalgets vegne

Thomas Frydendal
Formand

Turneringsudvalgets afgørelse er sendt i kopi til Bjørn Holmgren, Kaspar Thom – Næstformand i Gladsaxe Basket
samt DBBF`s Turneringsudvalg

