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Vedr. Anke over protestafgørelse i kamp 541005 3.division herre HØJ2 - 
Kerteminde HK, kampafvikling den 21. oktober 2017 i Ølstykkehallen. 
 
 
HØJ2 har den 6. november 2017 anket HRØ´s protestafgørelse i kamp 541005. 
HRØ har taget protesten til følge jfr. spillereglernes regel 4.4 og kommentarer til 
regel 4.4 og har sanktioneret omkamp. 
 
HRØ´s afgørelse af den 2. november 2017 er tilgået sagens parter og anken er 
tilgået Disciplinærinstansen for øvrige rækker via HRØ den 8. november 2017.  
 
Det kan konstateres, at formalia er overholdt, da anken er modtaget rettidigt i 
forbundsregi ligesom ankegebyr er indgået i DHF. 
 
Instansen har fremsendt kopi af anken til Kerteminde HK den 15. november 2017 
med mulighed for fremsendelse af yderligere kommentarer.  
 
Følgende materiale har været til rådighed for instansen i behandlingen: 
 

• Protest fra Kerteminde, dateret 26. oktober 2017 

• Skriftlig høring til dommer og tidtagerbord, dateret 26. oktober 2017 

• Redegørelse fra tidtagningsbordet, udateret  
• Redegørelse fra dommer Flemming Bachmann, dateret 28. oktober 

2017 
• Protestafgørelsen fra HRØ, dateret 2. november 2017 

• Ankeskrivelse fra HØJ, dateret 6. november 2017 
• Supplerende bemærkninger fra Kerteminde, dateret 17. november 

2017 
• Spillereglerne 

 
HØJ har begrundet anken i, at det er uomtvisteligt, at en spiller fra Kerteminde har 
forladt og efterfølgende er genindtrådt på banen, udenfor det afmærkede 
indskiftningsområde.  
 
Instansen vurderer, at dommernes tildeling af en 2 minutters udvisning 
til Kertemindespilleren således har været korrekt. 
  
Instansen har endvidere vurderet, at spillere og trænere er bekendte med 
regelsættet omkring udskiftningsområdet og at en overtrædelse heraf kan få 
konsekvenser, herunder en 2 minutters udvisning. Det er således instansens 



 

vurdering, at der i den konkrete situation er handlet korrekt fra dommernes og 
dommerbordets side, jfr. spillereglernes regel 4.4 og 4.5. 
  
 
 
Afgørelse: 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i fuld enighed truffet følgende 
afgørelse: 
  
HRØ´s afgørelse af 2. november 2017 ændres. 
 
Protesten fra Kerteminde HK tages ikke til følge. 
 
Den af HRØ pålagte omkamp bortfalder og kampens oprindelige resultat 26-
23 til HØJ2 fastholdes.  
 
 
Ankegebyret returneres HØJ på foranledning af DHF´s administration. 
 
 
Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s 
Appelinstans vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.  
 
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
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