Stoholm/Viborg Håndbold
(e-mail)

Hogager GF
(e-mail)

Brøndby den 10. december 2019
Anke over protestafgørelse i kamp 131763 3 DH Stoholm/Viborg Håndbold 2
– Hogager GF spillet 9. november 2019 i Stoholm Fritids- og Kulturcenter
Disciplinærinstansen for øvrige rækker (herefter Disciplinærinstansen) har i
medfør af DHF’s love § 22 A behandlet Stoholm/Viborg Håndbolds anke af 29.
november 2019 af JHF´s protestafgørelse af 26. november 2019.
JHF har i afgørelsen taget Hogager GF’s protest til følge, idet Stoholm/Viborg
Håndbold har benyttet i alt 4 navngivne spillere i ovennævnte kamp, der alle
havde deltaget i 2. divisions holdets kamp d. 7. november.
Stoholm/Viborg Håndbold har anket afgørelsen med påstand om frifindelse.
Stoholm/Viborg Håndbold har erkendt, at de 4 spillere har deltaget i 3.
divisionskampen, ligesom foreningen har erkendt, at de 4 spillere har været påført
holdkortet til 2. divisionskampen.
Det er imidlertid en menneskelig fejl, der har forårsaget, at den ene af 4 spillere,
X, ikke er efterfølgende blev streget fra holdkortet. X har ikke spillet, men er
normalt opført på holdkortet, da han også er assistenttræner.
Stoholm/Viborg har henvist til en lignende afgørelse fra DHF med journalnr. 208115/bpe.
Forelagt anken fra Stoholm/Viborg Håndbold, har Hogager GF henvist til
Turneringsreglementet stk. 10.3, og har anført. At Stoholm/Viborg ikke har fulgt
bestemmelser og procedurer for rettelser til elektroniske holdkort.
Hogagers høringssvar er fremsendt til Viborg/Stoholm Håndbold til orientering.
Disciplinærinstansen bemærker indledningsvis, at såvel anken som ankegebyret
er indgået rettidigt.
Turneringsreglementet:
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

5.5

En spiller kan efter overholdelse af reglerne i stk. 5.3 rykke fra et højere til et
lavere rangerende hold, såfremt
a. Det hold, hvortil spilleren hørte, spiller turneringskamp samme dag eller forinden
har spillet mindst én kamp, hvori spilleren ikke har deltaget eller **
b. Det lavere rangerende hold har spillet lige så mange kampe uden spillerens
deltagelse, efter spillerens sidste kamp på det højere rangerende hold, som
spilleren i alt har deltaget på det højere rangerende hold i samme turnering. **
Se også stk. 3.2 b).

5.7

En spiller må ikke samme dag spille på mere end ét hold.
Undtaget fra denne regel se stk. 3.2, 3.3, 3.5 og 4.3, ved benyttelse af disse
spiludviklingsregler, er det tilladt at spille to kampe samme dag.

5.8

9.3

At have deltaget på et hold betyder, at spilleren er påført det elektroniske holdkort
uden at være blevet taget af holdet efter kampen, eller at spilleren i den
pågældende kamp har afviklet en karantæne
Før en kamp skal det elektroniske holdkort være udfyldt til det ansatte
kamptidspunkt.
Hvis en spiller ikke har deltaget i kampen, kan spillerens navn slettes på det
elektroniske holdkort, indtil 6 timer efter ansatte spilletidspunkt.
En spiller som ikke fremgår af det elektroniske holdkort inden tidsfristens udløb,
betragtes som ulovlig spiller, og konsekvensen heraf fremgår jf. stk. 8.2.
Et holdkort, der ikke er udfyldt eller mangelfuldt udfyldt, kan medføre en bøde iht.
bøderegulativet.

Det er ubestridt, at Stoholm/Viborg Håndbold har anført spillerne X,Y,Z og Ø på
holdkortet til 2. divisionskampen d. 7. november 2019. De pågældende 4 spillere
har ligeledes været anført på holdkortet for ovennævnte kamp d. 9. november
2019.
Reglerne for nedrykning af spillere til underliggende hold fremgår af
Turneringsreglementet stk. 5.5 a) og b) – og med undtagelsen om spiludvikling
nævnte i reglementets stk. 3.3.a. Det fremgår af stk. 3.3. d), at dette kun omfatter
3 spillere.
Det fremgår af Turneringsreglementet stk. 9.3, at en spiller, der ikke har deltaget i
kampen, kan slettes i indtil 6 timer efter kampen.

Stoholm/Viborg Håndbold er af den opfattelse, at da X ikke var på banen, har han
ikke deltaget i kampen.
Disciplinærinstansen er imidlertid af den opfattelse, at Turneringsreglementets
stk. 5.8 klart definerer, at når man fremgår af holdkortet, så har man deltaget i (er
bundet af) kampen, idet han ikke – som anført i stk. 9.3 – er slettet senest 6 timer
efter kampen. Dette er også underbygget af praksis fra såvel
Disciplinærinstansen som fra Håndboldens Appelinstans.
Det er derfor uden betydning for definitionen af X’s deltagelse i 2.
divisionskampen, hvorvidt han har været på banen eller alene har opholdt sig på
bænken.
Disciplinærinstansen er derfor enig med JHF i, at Stoholm/Viborg Håndbold i 3.
divisions kampen ulovligt har anvendt 4 spillere, hvor der alene lovligt kunne
anvendes 3 spillere, der alle har deltaget i 2. divisions kampen d. 7. november.
Afslutningsvis bemærker Disciplinærinstansen til den af Stoholm/Viborg Håndbold
henviste afgørelse 2081-15/bpe, at der her var tale om brugen af 2 U-21 spillere. I
den daværende ordning med U-18 og U-21 spillere, fremgik det af det daværende
Turneringsreglement, at forkert/manglende udfyldelse af holdkort med Umarkeringer alene kunne med en sanktion i form af bøde.
Disciplinærinstansen træffer følgelig og i medfør af DHF’s love § 23 A og hidtidig
praksis følgende

Afgørelse:
JHF’s afgørelse af 26. november 2019 stadfæstes
For ankegebyret på kr. 1783 kr. fra Stoholm/Viborg Håndbold kvitteres 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: JHF, Disciplinærinstansen for øvrige rækker

