
 

IF Frem, Bjæverskov Holbæk/Jernløse Håndbold 
(e-mail)   (e-mail) 
 
 
 
Brøndby den 26. november 2019 
  
 
Vedr. Anke over protestafgørelse i kamp 127922 KVD IF Frem, Bjæverskov – 
Holbæk/Jernløse Håndbold spillet 3. november 2019 i Skovbo-hallen 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker (herefter Disciplinærinstansen) har i 
medfør af DHF’s love § 22 A behandlet IF Frem, Bjæverskovs anke ved mail af 
17. november 2019 af HRØ´s protestafgørelse af 12. november 2019. 
 
HRØ har i afgørelsen afvist IF Frem, Bjæverskovs protest, idet HRØ ikke finder, 
at Holbæk/Jernløse Håndbold har overtrådt DHF’s turneringsreglement for øvrige 
rækker, stk. 3.3. 
   
IF Frem, Bjæverskov har anket afgørelsen med påstand om realitetsbehandling, 
idet klubben fastholder, at der foreligger en overtrædelse af 
turneringsreglementet. 
 
Anken fra IF Frem, Bjæverskov har været forelagt Holbæk/Jernløse Håndbold til 
høring. Holbæk/Jernløse Håndbold er inden for høringsfristen ikke fremkommet 
med nogen udtalelse om anken. 
   
Disciplinærinstansen bemærker indledningsvis, at såvel anken som ankegebyret 
er indgået rettidigt fra IF Frem Bjæverskov.  
 
Sagen omhandler således Holbæk/Jernløse Håndbolds brug af 3 navngivne 
spiller på såvel foreningens hold i 3. division som på foreningens hold i 
Kvalifikationsrækken samme dag. 
 
Holbæk/Jernløse Håndbold har erkendt og begrundet brugen af de 3 spillere ud 
fra ønsket om spiludvikling for disse. 
 
Turneringsreglement for øvrige rækker:  
 
3.3 Spiludvikling i egen årgang: 

 
a. Spillere, omfattet af 2.1. a-n kan benyttes i op til to kampe i egen årgang 

(også samme dag), uden at spilleren skal spilles fri af de normale op- og 
nedrykningsregler. 

 
b. Dog må der kun rykkes et hold ad gangen  
 
c. Piger må deltage på drengerækker under overholdelse af stk. 2.4 
 
d. Der må benyttes indtil 3 spillere pr. kamp. 
 



 

e. Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget før dagen efter at man har 
udstået karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen - se stk. 
8.15.a.1 

 
Disciplinærinstansen finder på samme måde som HRØ, at Holbæk/Jernløse 
Håndbold har anvendt de 3 spillere lovligt i medfør af ovenstående. 
 
Disciplinærinstansen træffer på den baggrund og i medfør af DHF’s love § 23 A, 
samt på baggrund af hidtidig praksis følgende 
 
Afgørelse: 
 
HRØ’s afgørelse af den 12. november 2019 stadfæstes.  
  
For ankegebyret på kr. 1783 kr. kvitteres hermed. 
 
Disciplinærinstansen vil på baggrund af denne og tilsvarende sager, opfordre 
Turneringsudvalget til fra kommende sæson, at revurdere formuleringen af stk. 
3.3. med henblik på en tydeliggørelse af intentionerne hermed. 
 
Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s 
Appelinstans vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.  
( Att. Britta Pedersen-Ebbe bpe@dhf.dk)  
 
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig. 
 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
 
Jens Risum 
Formand 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker                    
        
 
 
Kopi: HRØ, Disciplinærinstansen for øvrige rækker  
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