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Anke afgørelse vedr. kamp 162369 U-17 Drenge mellem Ajax København – 
Herlev/Hjorten Håndbold den 1. december 2019. 
 
Herlev/Hjorten Håndbold har den 16. december 2019 via HRØ anket HRØ´s 
protestafgørelse af den 11. december 2019. Anken er modtaget rettidigt. 
 
Disciplinærinstansen har modtaget sagen til behandling den 19. december 2019. 
Ankegebyr ses modtaget i DHF den 20. december 2019. 
 
Det fremgår, at HRØ´s har taberdømt Herlev/Hjorten Håndbold for brug af ulovlig 
spiller samt idømt foreningen en bøde på 500 kr. for overtrædelse af 
Turneringsreglementets stk. 8.2 og stk. 4.2 b). 
 
Herlev/Hjorten Håndbold anker afgørelsen om tabt kamp og bøde, og det at 
spilleren Emil Welms skulle være ulovlig anvendt iht. Turneringsreglementet 
bestemmelser, eftersom spilleren har spillet 3 kampe for Ajax København efter 
holdets deltagelse i niveaustævnet og efterfølgende indplacering i U-17 Drenge 
1.division. 
Foreningen finder derfor ikke, at der har været tale om et klubskifte umiddelbart 
efter niveaustævnets afvikling, som skal forfølge spilleren, når han klubskifter 
senere hen i turneringen. 
 
Ajax København har modtaget en kopi af anken med mulighed for at afgive 
yderligere kommentarer til sagen, men har meddelt, at man ikke har yderligere 
tilføjelser.  
 
Disciplinærinstansen har haft flg. bilag til rådighed i sagsbehandlingen: 
 

• Ankeskrivelsen fra Herlev/Hjorten Håndbold 

• Protestafgørelsen fra HRØ 
• Protesten fra Ajax København 

• Turneringsreglementet for øvrige rækker 

• Bemærkninger til turneringsreglementet for øvrige rækker 
• Høringssvar fra Ajax København 

 
Med udgangspunkt i turneringsreglementets stk. 4.2 b) har en amatørspiller ved 
et almindeligt klubskifte mellem 2 foreninger generelt 30 dages karantæne fra 
sidst spillede kamp.  
 
Afsnit 2 i reglen præciserer: 
”En spiller, der har deltaget i niveaustævner i 1.division og efterfølgende flytter til 
en anden forenings 1.divisionshold, vil være omfattet af en karenstid på 30 dage 



 

plus de 2 derpå følgende kampe i løbende turnering for hold, spilleren skal 
deltage på…….” 
 
Af bemærkningerne til reglementet fremgår det, at intentionen med denne 
skærpende karantæne regel med 30 dages karantæne og 2 kampe, er at 
minimere antallet af spillere, der klubskifter efter deltagelse i et niveaustævne, 
hvor kvalifikationen til 1.division mislykkes. Denne sag adskiller sig ved, at Ajax 
netop kvalificerede sig til 1. division. 
 
Det er Instansens klare opfattelse, at denne skærpende regel er lavet for spillere, 
der vælger at klubskifte umiddelbart efter deltagelse i et niveaustævne til 
1.division – ikke efter at have spillet flere kampe for den oprindelige forening (Ajax 
København) efter niveaustævnet. 
 
Emil Welms har udover at repræsentere Ajax København i niveaustævnet til 
1.division også spillet 3 kampe efter indplaceringen i U-17 1.division i den 
ordinære turnering. 
 
Det er instansens opfattelse, at da spilleren har spillet 3 kampe i den løbende 
turnering efter det afsluttende niveaustævne, er han ikke omfattet af 
særbestemmelsen i stk. 4.2 b) vedr. niveaustævner. Her er det den generelle 
bestemmelse i stk. 4.2 b) på 30 dages karantæne, som træder i kraft.  
Spiller Emil Welms er ikke at betragte som anvendt ulovligt i strid med stk. 4.2 b). 
 
Disciplinærinstansen træffer følgelig og i medfør af DHF’s love § 23 A følgende 
 

Afgørelse: 
HRØ’s afgørelse af 11. december 2019 omstødes 

Kampens oprindelige resultat mellem Ajax København – Herlev/Hjorten 
Håndbold 23-31 fastholdes og bøde 500 kr. til Herlev/Hjorten Håndbold 

bortfalder. 
 
Ankegebyret på kr. 1783 kr. fra Herlev/Hjorten Håndbold returneres ved DHF´s 
foranstaltning. 
 
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  
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