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Vedr. Anke af HRØ´s afgørelse vedr. kampen i U-14 Drenge 
mellem Jersie HK – Hashøj IF, som blev afviklet den 6. februar 
2011. 

 

Disciplinærudvalget for øvrige rækker har modtaget anke fra Jersie HK 
over at blive pålagt omkostninger på 1431,30 kr. fordi Jersie HK ikke 
stillede op til holdets udekamp mod Hashøj IF oprindeligt fastlagt til 
afvikling den 27. februar 2011 i sæson 2010/2011. 

Ifølge Turneringsreglementets stk. 8.9 kan det administrerende 
forbund pålægge den udeblevne forening en omkostning svarende til 
de udgifter, som modparten havde i forbindelse med den omvendte 
kamp. 

Begrundelsen herfor er typisk, at man ikke må spekulere i, at undlade 
at spille ”ligegyldige” kampe, eller kampe, som synes tabt for 
”forhånd”. Ifølge det oplyste, er det en praksis, som har været anvendt 
i SHF og KHF og nu i HRØ. 

Disciplinærudvalget har indhentet holdkort fra kampen i Jersie, 
hvorved der er sandsynliggjort et behov for 3 biler til transporten, samt 
erklæringer fra de 3 chauffører, som alle er tilknyttet Hashøj IF. 

Der er i omkostningsgodtgørelsen anvendt statens takster, hvilket der 
ikke kan indvendes noget imod, selv om det nok er de færreste 
klubber, der anvender denne relativt høje takst for frivilligt arbejde. 

 

Udvalget har derfor truffet følgende afgørelse i ankesagen 

 

Anken afvises og den af HRØ trufne afgørelse om 
omkostningsgodtgørelse, hvorved Jersie HK skal godtgøre Hashøj IF 
beløbet på kr. 1431,30 stadfæstes. 

 



 

 

 

 
 
 
Der kvitteres hermed på vegne af Disciplinærudvalget for øvrige rækker for 
modtagelsen af anke gebyr via HRØ. 
 
 
Denne afgørelse kan inden 14 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s 
Appeludvalg vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.  
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig. 
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