
 

Brøndby den 28. januar 2020 
Journal nr. 1003-20-bpe 
 
 
 

 
Kendelse fra Håndboldens Appelinstans af den 28. januar 2020. 
Kamp 162369 
U17 Drenge 
Ajax København – Herlev/Horten Håndbold, spillet den 1. december 2019. 
 

Sagen: 
I sagens afgørelse ved Håndboldens Appelinstans har deltaget Michael Meyn, Katrine 
Fruelund, Karsten Madsen og Jacob Schjern Andersen. 
 
Ajax København har den 8. januar 2020 påklaget den af Disciplinærinstansen for øvrige 
rækker den 7. januar 2020 trufne afgørelse. Dette er sket ved appelskrift af den 8. januar 
2020. I henhold til DHF’s Love § 24, nr. er appellen indgivet rettidigt. 
 
Der har været foretaget høring af sagens parter, hvor Ajax København har afgivet 
høringssvar den 20. januar 2020 og Herlev/Hjorten Håndbold har afgivet høringssvar den 
21. januar 2020. 
 
Sagens faktiske omstændigheder og problemstillinger er belyst i den sagsfremstilling, der 
er anført i Disciplinærinstansen for øvrige rækkers afgørelse af 7. januar 2020. 
 
Der henvises til denne, dog med den supplerende bemærkning, at parterne er enige om, 
at den i sagen omhandlende spiller spillede Niveaustævne den 1. september 2019 og 
efterfølgende repræsenterede Ajax København i kampe hhv. den 6. oktober 2019, den 11. 
oktober 2019 og den 27. oktober 2019. Efterfølgende skiftede spilleren til Herlev/Hjorten, 
hvor han sad over i kampe hhv. den 6. november 2019, den 9. november 2019, den 10. 
november 2019, den 14. november 2019, den 17. november 2019 og den 24. november 
2019.  
 
Spillerens første kamp for Herlev/Hjorten Håndbold var den 28. november 2019. 
 

Appelinstansens bemærkninger: 
Appelinstansen har indledningsvis besluttet, at sagen behandles på skriftligt grundlag jf. 
DHF’s Love § 24, nr. 6. 
 
Appelinstansen finder, at den i Turneringsreglementets § 4.2 b) har til intention at 
minimere antallet af spillere, der skifter klub umiddelbart efter deltagelse i et 
Niveaustævne, hvor kvalifikation for pågældende klub er mislykket. Med denne 
bemærkning tiltræder Appelinstansen i det hele Disciplinærinstansen for øvrige rækkers 
præmisser i afgørelsen af den 7. januar 2020.  
 

Kendelse: 
Håndboldens Appelinstans afsiger følgende kendelse: 
 
Den af Disciplinærinstansen for øvrige rækker den 7. januar 2020 trufne afgørelse 
stadfæstes. 
I henhold til DHF’s gebyrliste af den 1. juli 2019 for øvrige rækker er der ikke fastsat 
noget gebyr for sagens behandling i Håndboldens Appelinstans. Det indbetalte 
appelgebyr refunderes ikke. 
 
Nærværende kendelse kan i henhold til DHF’s love § 24, nr. 8 indbringes for DIF – 
Idrættens Højeste Appelinstans – senest 4 uger efter, at den, der ønsker at indbringe 
afgørelsen, har modtaget denne eller må forudsætte at have modtaget denne. 
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