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Team Tvis Holstebro - brug af ulovlig spiller 
DHF’s administration har ved brev af 10. november 2008 anmodet Disciplinærudvalget om at 
vurdere, hvorvidt Team Tvis-Holstebro har anvendt en ulovlig spiller i ligakampen den 9. 
november 2008 mod FCK Håndbold. Faktum i sagen er, at den pågældende spiller, som er U23 
spiller, samme dag spillede først på foreningens hold i tredje division og efterfølgende samme 
dag spillede på foreningens ligahold.  
 
Team Tvis-Holstebro har i sit indlæg for Udvalget gjort gældende, at spilleren ikke har været 
benyttet ulovligt, og i den forbindelse henvist til, at det af ligareglementets § 56, stk. 1 fremgår, 
at "en spiller kan altid rykke fra et lavere rangerende hold til et højere rangerende hold, med 
mindre andet står angivet i nærværende reglement." 
 
For så vidt angår forståelsen af reglerne i Ligareglementets Afsnit 4.4, finder Udvalget at § 56 
vedrører adgangen til at skifte hold fra spillerunde til spillerunde på samme måde som de 
efterfølgende bestemmelser i §§ 57 og 58. Udvalget finder således ikke, at § 56 hjemler den 
skete anvendelse af den pågældende spiller på to hold samme dag. 
 
Udvalget finder anledning til at påpege, at den eksisterende regel i Turneringsreglementet § 
4.12, om at en spiller som hovedregel ikke kan spille for to hold på samme dag/spillerunde, ikke 
genfindes i Ligareglementet. 
 
Udvalget lægger imidlertid på baggrund af formålet med etableringen af Ligareglementet vægt 
på, at der ikke med etablering af Ligareglementet har været tilsigtet en ændring af denne regel, 
som er og har været en grundlæggende regel i selve turneringsopbygningen. Udvalget finder på 
den baggrund, at der også for hold omfattet af Ligareglementet gælder et grundlæggende 
forbud mod at spille på to hold i samme spillerunde. 
 
En undtagelse til denne regel findes i Ligareglementets § 59 in fine, for så vidt angår U23 
spillere. Denne regel hjemler efter Udvalgets opfattelse alene, at den pågældende spiller først 
spiller for ligaholdet og herefter spiller for det lavere rangerende hold. Dette er endvidere 
udtrykkeligt anført i den af DHF udsendte vejledning vedrørende U23 spillere. 
 
På den baggrund finder Udvalget, at Team Tvis Holstebro har anvendt en ulovlig spiller i 
ovennævnte kamp. 
 
I medfør af DHF’s love § 27, bestemmer Udvalget derfor, at Team Tvis Holstebro 
taberdømmes. Points overføres til FCK Håndbold. Kampens målscore sættes til 0-0.  



 

 

Team Tvis Holstebro idømmes en bøde, der i henhold til bøderegulativet fastsættes til 
1.500 kr. 
 
Denne afgørelse kan i medfør af DHF’s love § 27 appelleres til Appeludvalget. 
En appel til DHF’s Appeludvalg skal meddeles skriftligt inden 14 dage efter at afgørelsen er 
kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist herfor, til sekretariatet for det 
Disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen og ledsaget at 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 DHF’s Appeludvalg efter de 
herfor gældende retningslinier og der vil samtidig tilgå kopi af appellen til det Disciplinærudvalg, 
der har truffet afgørelse i sagen. 
 
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter at afgørelsen er kommet frem til parten, er 
afgørelsen endelig. 
 
Appelgebyret udgør jf. gebyrlisten 3.000 kr., der skal være fremsendt senest sammen med 
appellen.  
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