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Kamp nr. 372928 1 DH Korsør Slagelse Elitehåndbold – Lemvig-
Thyborøn Håndbold spillet 8. oktober 2016 i Antvorskov Hallen 
 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har modtaget klage af 25. 
november 2016 over en af Disciplinærinstansen truffet afgørelse den 22. 
november 2016 i en anden sag vedr. Lemvig-Thyborøn Håndbolds brug af 
spilleren Simon Gade. Korsør Slagelse Elitehåndbold (KSEH) har adresseret og 
sendt klagen til Håndboldens Appelinstans, der ved afgørelse af 7. december 
2016 har hjemvist sagen til behandling i Disciplinærinstansen. 
 
KSEH nedlægger i klagen påstand om, at Lemvig-Thyborøn Håndbold skal 
fratages 2 point, der skal overføres til KSEH, idet spilleren Simon Gade inden 
kampen og under kampen var opført på kamprapporten for ovennævnte kamp. 
Spilleren deltog ikke i kampen, hvorfor han efterfølgende blev slettet fra 
kamprapporten. KSEH anser dette som værende ulovligt.  
 
Det fremgår af Ligareglementets § 88, stk. 1, at 
Erfarer en forenings ledelse efter en kamps afholdelse, at en spiller har været anvendt 
ulovligt i den pågældende kamp, kan en protest mod sådan en ulovlig spiller nedlægges 
indtil 10 dage efter kampens afholdelse. 
 
Følgende fremgår af Ligareglementets § 13: 
Stk. 1. At have deltaget på et hold betyder at spilleren enten har været anført på 

kamprapporten uden efterfølgende at være blevet slettet eller at spilleren i den 

pågældende kamp har afviklet karantæne.  

Stk. 2. Kamprapporten udfyldes inden kampen med de krævede oplysninger om de 

deltagende spillere, officials etc. Efter kampen foretages følgende markeringer inden 

dommernes underskrift:  

a) Sletning: spillere, der ikke har deltaget i kampen streges af kampens sekretær på 

anmodning fra holdets official 

 
Følgende fremgår af Ligareglementets § 77: 
Kamprapport 
Stk. 4. Efter kampens afslutning underskriver holdofficial A fra hvert hold kamprapporten 

og bekræfter herved oplysningerne om de deltagende spillere, herunder foretager 

eventuelle sletninger, jf. § 13. 

 

 



 

Disciplinærinstansen skal udtale følgende: 

 

Allerede fordi protesten/klagen er indgivet (til Håndboldens Appelinstans) den 25. 

november 2016 over kampen spillet den 8. oktober 2016 og dermed senere end 

10 dage efter kampens afholdelse, afvises protesten i medfør af Ligareglementets 

§ 88, stk. 1. 

 

Spilleren Simon Gade anses for lovligt at være blevet slettet fra kamprapporten, 

idet han ikke har deltaget i kampen, jf. Ligareglementets § 13, stk. 1 og stk. 2, jf. 

Ligareglementets § 77, stk. 4. 

 

Det bemærkes, at Disciplinærinstansen ikke har forholdt sig til spørgsmålet om, 

hvorvidt KSEH rettelig kan anses som en klageberettiget. 

 

Herefter træffer Disciplinærinstansen følgende afgørelse: 

 

Protesten afvises 

  

Disciplinærinstansen kvitter for det modtagne protest/klagegebyr på 3.312 kr.  

 

Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, 
KSEH at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret udgør kr. 3.312, 
jf. gebyrlisten. 
 
Retsgebyret opkræves via faktura fra DHF.  
 

En Appel til Håndboldens Appelinstans skal i medfør af DHF’s love § 23, stk. 6, 
meddeles skriftligt med begrundet påstand inden 7 dage efter, at afgørelsen er 
kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist herfor til 
sekretariatet for den Disciplinærinstans, der har truffet afgørelse i sagen og 
ledsages af et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende gebyrliste. Et sådant 
gebyr tilbagebetales, såfremt appellanten får medhold. DHF’s administration skal 
umiddelbart videresende appellen til Håndboldens Appelinstans efter de herfor 
gældende retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af appellen til den 
Disciplinærinstans, der har truffet afgørelse i sagen. 
 
Er afgørelsen ikke appelleret inden 7 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til 
parten, er afgørelsen endelig. 
 
 

 
Jens Bertel Rasmussen (formand)    /  Frank Smith (sekretær) 

 
 
 

Sigurd Slot Jacobsen    /   Carsten Holm 
 


