Love for Dansk Håndbold Forbund
Vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 30. august 2021
Dansk Håndbold Forbund og dets opgaver

§1
Forbundets navn er Dansk Håndbold Forbund (DHF).
DHF, der er stiftet den 2. juni 1935, er en sammenslutning af håndboldspillende foreninger i Danmark, organiseret i 2 distriktsforbund, og 1 region.
Distriktsforbundene og regionen leder og administrerer deres aktiviteter efter DHF’s og egne
gældende love.
DHF er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og underkastet de for dette forbund til enhver
tid gældende love og bestemmelser.
DHF er tillige medlem af Skandinavisk Håndbold Forbund (SkHF), European Handball Federation
(EHF), samt International Handball Federation (IHF).
Som medlem af ovennævnte organer er DHF, og dermed DHF’s medlemmer, håndboldselskaber,
samt disses spillere, ledere, trænere, officials m.v. underkastet de til enhver tid gældende love,
regler og myndigheder og forpligtet til at indrette sig i overensstemmelse hermed.

§2
DHF’s hjemsted er Storkøbenhavn.

§3
DHF’s formål er at virke for håndboldspillets fremme.
DHF træffer bestemmelse om afholdelse af bl.a. landskampe og udskrivning af danmarksmesterskaber samt udfærdigelse af rets- og voldgiftsreglement, turneringsreglement og andre nødvendige regler og bestemmelser. DHF’s medlemmer anerkender DHF’s eneret til som medlem af
IHF/EHF at arrangere landskampe og udskrive danmarksmesterskaber.
DHF træffer afgørelse om, hvilke turneringer DHF agter at udskrive, ligesom DHF træffer bestemmelse om, hvorledes og under hvilke former de pågældende turneringer afholdes.
DHF er forpligtet til at udgive de af IHF vedtagne spilleregler.
DHF er ansvarlig for uddannelse og efteruddannelse af håndboldspillets interessenter, herunder
bl.a. instruktører, trænere, dommeraspiranter og dommere.
DHF skal virke for samarbejde mellem distriktsforbundene og regionen, samt repræsentere disse
og de tilsluttede foreninger overfor DIF, SkHF, EHF samt IHF.

DHF’s medlemmer
§4
Som medlemmer af DHF kan udelukkende optages håndboldspillende foreninger samt høj- og
efterskoler i Danmark efter indstilling af det distriktsforbund eller den region, hvis love og
bestemmelser de er underkastet.
Såfremt en forening, høj- eller efterskole eller et håndboldselskab gør brug af personer, der ikke er
medlem af nogen forening under DHF, men som ved arrangementer under DHF er tillagt en
funktion, f.eks. sekretærer, tidtagere, trænere, udskiftningsledere og managers er pågældende
forening, høj- eller efterskole eller håndboldselskab ansvarlig for, at disse personer følger DHF’s
love og reglementer, ligesom de pågældende personer kan pålægges sanktioner, som var de
medlemmer af en forening under DHF.
Det samme er tilfældet med officials i distriktsforbundene og regionen under DHF.
Foreningernes eller høj- eller efterskolers begæringer om optagelse i Dansk Håndbold Forbund,
distriktsforbundene og regionen skal ske på DHF's officielle optagelsesskemaer.
Divisionsforeningen Håndbold (divisionsforeningen) fungerer som interesseorganisation for de
foreninger, der i henhold til DHF’s love kan optages som medlem der.
Divisionsforeningen er ikke medlem af DHF men er tillagt de særlige rettigheder, der fremgår af
DHF’s love.
Håndbold Spiller Foreningen fungerer som interesseorganisation for de spillere, der i henhold til
Håndbold Spiller Foreningens vedtægter kan optages som medlemmer der.
Håndbold Spiller Foreningen er ikke medlem af DHF, men er tillagt ret til at udpege 1 medlem af
bestyrelsen jf. § 15.
a) Enhver forening, der er optaget som medlem af DHF, har ret til, i henhold til de vilkår der er
fastlagt i kontraktreglementet at ansøge om oprettelse af et håndboldselskab eller indgå en
samarbejdsaftale med et håndboldselskab. Selskabet opnår ikke som juridisk enhed medlemskab af DHF, idet alene foreninger kan optages som medlem i henhold til denne paragrafs
første afsnit.
b) Ved håndboldselskaber forstås selskaber, der uanset selskabsformen, har til formål at drive
professionel håndbold, når selskabet er direkte tilknyttet en håndboldspillende forening. Ved
direkte tilknytning forstås, at foreningen enten ejer en bestemmende indflydelse i selskabet,
eller foreningen har indgået samarbejdsaftale med selskabet.
c) Det er en forudsætning for godkendelse af et håndboldselskab, at selskabet er hjemhørende i
Danmark, og at selskabet erklærer sig indforstået med at overholde DHF's love, reglementer og
propositioner.

§5
Udmeldelse af DHF kan ske med tre måneders varsel til en 31. december ved skriftlig meddelelse
til distriktsforbundet, der videresender udmeldelsen til DHF.

Ved en opløsning af et distriktsforbund eller regionen bevarer dets medlemmer deres status som
medlemmer af DHF og skal af DHF tilsluttes et andet distriktsforbund, eller regionen.
§6
Nr. 2 til 4 i nærværende bestemmelse omfatter ikke foreninger og håndboldselskaber med hold der
deltager i HåndboldLigaen eller 1. division. Disse reguleres af § 6b.
1) Foreninger, høj- eller efterskoler og håndboldselskaber betaler årligt til DHF:
a) Et kontingent samt en holdafgift pr. hold, der er tilmeldt i DHF’s, distriktsforbundenes,
eller regionens vinterturneringer. Beløbene fastsættes af DHF’s bestyrelse.
b) Et beløb pr. turneringshold, der deltager i vinterturneringen, til dækning af præmier for
kollektive forsikringer tegnet af DIF.
c) Et beløb fastlagt af DHF’s bestyrelse pr. aktivt medlem, til dækning af en spillerlicens, der
giver medlemmet ret til at deltage i DHF’s turneringer.
Kontingent, holdafgift, forsikringspræmier og beløb til dækning af spillerlicens opkræves af
distriktsforbundene, og regionen. Kontingent og beløb for kollektive forsikringer afregnes mellem
henholdsvis distriktsforbund, eller regionen og DHF den 1. oktober. Holdafgiften og beløb til
dækning af spillerlicensen afregnes mellem distriktsforbund, regionen og DHF senest den
efterfølgende 1. marts.
2) Foreningers, høj- eller efterskolers eller håndboldselskabers gæld til DIF, DHF, distriktsforbund,
region eller kreds kan efter beslutning af de pågældende forbunds, eller regions ledelse
pålignes renter i henhold til rentelovens bestemmelser.
3) Foreningers, høj- eller efterskolers eller håndboldselskabers gæld til DIF, DHF, distriktsforbund,
region eller kreds, og henholdsvis en forenings, høj- eller efterskoles eller håndboldselskabs
gæld til en anden forening, høj eller efterskole eller håndboldselskab, kan modregnes mellem
parterne når:
a) betingelserne i dansk rets almindelige regler for modregning er opfyldt, og
b) gælden alene kan henføres til bestemmelser i love, reglementer eller propositioner.
4) En forening, høj- eller efterskole eller et håndboldselskab med forfalden gæld til DHF, et
distriktsforbund, regionen eller en kreds, der trods påkrav fra DHF, et distriktsforbund, regionen
eller en kreds hverken har udlignet den forfaldne gæld eller har indgået bindende aftaler om
udligning af den forfaldne gæld kan udelukkes fra deltagelse i alle turneringer otte dage efter,
at en aftalt betalingstermin er overskredet. Såfremt debitor er en forening eller et
håndboldselskab med tilladelse til at drive kontrakthåndbold (benævnes kontraktforening, se
reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter § 2), kan alene det eller de hold der drives
af foreningen henholdsvis håndboldselskabet udelukkes.
Afgørelse træffes af det enkelte forbunds ledelse.

§6a
Stk. 1 Begærer en forening sig selv taget under rekonstruktionsbehandling, tager skifteretten en
forening under rekonstruktionsbehandling, eller udsætter skifteretten afgørelse om konkurs
på selskabets begæring fratrækkes foreningens 1. seniorhold (herrer og damer) 2 point.

Stk. 2 Såfremt en forening indgiver konkursbegæring til skifteretten, en forening er under
rekonstruktionsbehandling i længere tid, eller afsiger skifteretten konkursdekret over en
forening, suspenderes foreningens 1. seniorhold (herrer og damer) straks fra videre
deltagelse i den løbende turnering og pokalturneringen. Holdene tvangsnedrykkes med
virkning fra den kommende sæson. Det samme gælder såfremt et håndboldselskab
indgiver konkursbegæring, dog således at reaktionerne omfatter samtlige hold der drives af
selskabet.
Stk. 3 DHF’s bestyrelse fastsætter nærmere regler i et særskilt reglement for sagsbehandling,
procedurer og turneringsmæssige konsekvenser af forhold omfattet af stk. 1 - 2.
§6b
1) Nærværende bestemmelse omhandler alene hold der deltager i HåndboldLigaen og 1.
division.
Definitioner:
a. Når der i nærværende paragraf nævnes foreninger og håndboldselskaber, menes der
foreninger der driver kontrakthåndbold og håndboldselskaber som nævnt i § 4, og som
deltager i håndboldligaen eller 1. division.
b. Når der i nærværende paragraf nævnes håndboldligaen eller 1. division så skelnes der
mellem håndboldligaen og 1. division for henholdsvis herrer og damer.
2) Foreninger og håndboldselskaber betaler årligt:
a.
et deltagelsesgebyr pr. hold der er tilmeldt HåndboldLigaen eller 1. division, og
b.
et gebyr til dommerrejsepuljen.
c.
et gebyr til drift af disciplinærinstansen
3) Bestyrelsen bestemmer størrelsen og betalingsbetingelserne af deltagelsesgebyr og
økonomiudvalget bestemmer størrelsen af gebyr til dommerrejsepuljen og til puljen til drift
af disciplinærinstansen. For så vidt angår gebyret til dommerrejsepuljen og gebyret til
driften af disciplinærinstansen gælder det, at gebyret forfalder i mindst 2 rater og at
samtlige deltagere i den pågældende turnering hæfter solidarisk for et underskud i de
samlede puljeregnskaber, ligesom et overskud fordeles mellem deltagerne.
Dommerrejsepuljeregnskabet og regnskabet for disciplinærinstansen bliver opgjort efter
hver turneringssæson. DHF kan kræve gebyret forudbetalt når der foreligger oplysninger
der sandsynliggør at foreningen eller håndboldselskabet er insolvent.
4) Såfremt foreninger og håndboldselskaber ikke betaler de i nr. 2 nævnte gebyrer i
overensstemmelse med de oplyste betingelser, kan foreningen eller håndboldselskabet
ikke deltage med et hold i turneringen. Holdet anses i så fald som nedrykker. Nedrykningen
sidestilles med en ordinær sportslig nedrykning. Nærværende §’s nr. 3 til 7 gælder tillige for
foreninger og håndboldselskaber der deltager i op-/nedspillet til 1. division.
5) Foreningers eller håndboldselskabers gæld til DHF, henholdsvis en forenings eller
håndboldselskabs gæld til en anden forening eller håndboldselskab, kan modregnes
mellem parterne når:
a) betingelserne i dansk rets almindelige regler for modregning er opfyldt, og
b) gælden alene kan henføres til bestemmelser i love, reglementer eller propositioner.
6) Gebyrer som nævnt i nr. 2 er undtaget nærværende bestemmelse. En forening eller et
håndboldselskab med forfalden gæld til DHF der trods påkrav fra DHF hverken har udlignet
den forfaldne gæld eller har indgået bindende aftale om udligning af den forfaldne gæld kan
udelukkes fra deltagelse i alle turneringer otte dage efter, at en aftalt betalingstermin er
overskredet. Det er alene det eller de hold der drives af foreningen henholdsvis
håndboldselskabet der udelukkes.

Ovennævnte gælder tillige såfremt en forening eller et håndboldselskab har gæld til en anden
forening eller håndboldselskab, når:
a.

gælden er ubestridt, og

b.

gælden er større end 10.000 kr.

7) Sager om manglende eller for sen betaling af gebyrer og dommerrejsepulje overtrædelse
af nærværende § pådømmes af Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division med
appeladgang til Håndboldens Appelinstans.
8) Kontraktforeninger der har sikret sig deltagelse i EHF’s turneringer Champions League
eller Europa Cup, skal overfor Dansk Håndbold Forbund stille betryggende sikkerhed for
opfyldelse af kontraktforeningernes forpligtelser overfor EHF, herunder i forhold til gebyrer
og bøder m.v.
Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring
eller på anden, betryggende måde.
Den stillede sikkerhed skal svare til 10.000 EUR.
Sikkerheden ophører 14 dage efter finalen i den pågældende europæiske turnering,
medmindre DHF forinden har fremsat krav om udbetaling.
Sikkerhedsstillelsen skal stilles senest en uge efter sidste spillerunde (eller finale) i den
danske turnering, der har kvalificeret kontraktforeningen til deltagelse i de europæiske
turneringer.
Sikkerheden skal udbetales efter simpelt påkrav fra Dansk Håndbold Forbund, vedlagt
dokumentation for det økonomiske krav rejst af EHF eller DHF. Dokumentationen kan bestå
i forelæggelse af bøde eller gebyr pålignet kontraktforeningen m.v. Beløbet udbetales
senest 10 arbejdsdage efter fremkomsten af påkrav om udbetaling, medmindre
kontraktforeningen forinden har indbragt spørgsmålet for Håndboldens Voldgift. Herefter
bortfalder kontraktforeningens ret til at gøre indsigelse mod udbetalingen.
På kontraktforeningens begæring træffer Håndboldens Voldgift beslutning om udbetaling af
sikkerheden.

§6c
Distriktsforbundene og regionen betaler kvartalsvis et kontingent til DHF. Det samlede årlige
kontingent, samt fordelingsnøgle for kontingentets sammensætning, fastsættes af bestyrelsen.
§7
DHF’s anliggender varetages af:
1. Repræsentantskabet
2. Bestyrelsen
3. Forretningsudvalget
4. De stående udvalg:
a. Økonomiudvalget
b. Eliteudvalget
c. Dommerudvalget
d. Uddannelsesudvalget

e. Bredde- og udviklingsudvalget
f. Turneringsudvalget
g. Arrangementsudvalget
h. Udvalget for Beach Handball
5. Sektion for Håndboldliga og 1. Division, herunder
a. Udvalget for professionel håndbold
b. Udvalget for økonomisk kontrol
c. Elitedommerudvalget
6. Håndboldens retssystem:
a. Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. Division
b. Disciplinærinstansen for øvrige rækker
c. Håndboldens Appelinstans
d. DHF’s Voldgift

Repræsentantskabet
§8
Repræsentantskabet er DHF’s øverste myndighed, og det alene har ret til at foretage ændringer i
DHF’s love samt deltagelses- og funktionsbestemmelser.
§9
Repræsentantskabet består af 51 repræsentanter efter følgende fordeling:

HRØ
FHF
JHF
Formand/Næstformand
Økonomiansvarlig
Bredde- og udviklingsansvarlig
Divisionsforeningen
Spillerrepræsentanter
i alt
51 stem.=

Bestyrelse Repræsentanter
2
9
1
4
3
18
2
0
1
0
1
0
1
7
1
1
12
39

Håndbold Spiller Foreningen forestår valget af 1 spillerrepræsentant.
Distriktsforbundene forestår valget i henhold til de enkelte distriktsforbunds regler.
Regionen forestår valget i henhold til de regionens regler.
Skriftlig meddelelse om valget af repræsentanter skal være DHF’s bestyrelse i hænde senest 10
dage før et ordinært repræsentantskabsmødes afholdelse.
Samtlige medlemmer af repræsentantskabet med undtagelse af DHF’s formand, næstformand ,
økonomiansvarlig og bredde- og udviklingsansvarlig kan udskiftes når som helst, såfremt dette
måtte blive besluttet af den/de personer, der udpeger pågældende medlem af repræsentantskabet.

Der kan såvel ved mødets indledning som under forløbet af mødet ved meddelelse til dirigenten
ændres i anmeldelsen af repræsentanter. Ved ændring i anmeldelsen af en repræsentant er det
pågældende distriktsforbund, eller regionen frit stillet angående suppleant.
Alle medlemmer af de i § 7 nævnte udvalg, Divisionsforeningens og Håndbold Spiller Foreningens
formand og direktør / generalsekretær har adgang til repræsentantskabsmøderne med taleret, men
har kun stemmeret, hvis de samtidig er valgt som repræsentanter.
Medlemmer af de i § 7, nr. 1-6, nævnte organer udtræder ved førstkommende
repræsentantskabsmøde efter, at de pågældende er fyldt 70 år.
DHF’s revisorer har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne og deltage i forhandlingerne
vedrørende deres forretningsområde, dog uden stemmeret.

§ 10
Det ordinære repræsentantskabsmøde skal normalt afholdes senest 20. juni og skal indkaldes af
bestyrelsen med en måneds varsel. Repræsentantskabsmødet afholdes på et af DHF’s bestyrelse
valgt mødested.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være DHF i hænde senest 23 dage før mødets afholdelse.
Dagsorden for mødet samt det reviderede regnskab skal tilstilles distriktsforbundene og regionen
senest to uger før mødets afholdelse.
Dagsorden for mødet, beretning samt det reviderede regnskab skal tilstilles distriktsforbundene og
regionen på vegne af disses repræsentanter samt øvrige repræsentantskabsmedlemmer senest 2
uger før mødets afholdelse.
Ændringsforslag til de fremsendte forslag skal være DHF i hænde senest en uge før mødets
afholdelse og af DHF udsendes til distriktsforbundene og regionen samt øvrige medlemmer af
repræsentantskabet.
Repræsentantskabet kan afholdes som et virtuelt møde uden fysisk fremmøde.

§ 11
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formanden og de nedsatte udvalg aflægger beretning
3. Økonomiudvalget forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og orienterer om
budgettet for det igangværende regnskabsår
4. Behandling af indkomne forslag til DHF’s love og/eller deltagelses- og funktionsbestemmelser.
5. Valg
a) I lige årstal:
Valg af formand og bredde- og udviklingsansvarlig

b) I ulige årstal:
Valg af næstformand og økonomiansvarlig.
c) I lige årstal:
Valg af formand for:
1) Arrangementsudvalget
2) Eliteudvalget
3) Beach Handball Udvalget

d) I ulige årstal:
Valg af formand for:
1) Dommerudvalget
2) Disciplinærinstansen for øvrige rækker
3) Uddannelsesudvalget
4) Turneringsudvalget

6. Valg af revisor, jvf. § 34
7. Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære repræsentantskabsmødes afholdelse
8. Eventuelt

§ 12
Repræsentantskabet træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal.
Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
Til gennemførelse af ændringer i love for DHF kræves, at mindst 2/3 af de deltagende repræsentanter stemmer for.
§ 13
DHF’s bestyrelse, 2 distriktsforbund, regionen eller DHF’s revisorer kan indkalde til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde. Mødet indkaldes af DHF’s bestyrelse på skriftlig begæring med
angivelse af forhandlings emne. Indkaldelse sker med 14 dages varsel på et af DHF’s bestyrelse
valgt mødested.
§ 14
Ved repræsentantskabsmøderne udreder DHF alle rejse-, opholds- og fortæringsudgifter for repræsentanter, tilstedeværende udvalgsmedlemmer og i øvrigt alle, som har ret til at deltage i
mødet. Udgifterne refunderes efter reglerne i ”Reglement for rejser”.

Bestyrelsen
§ 15

Bestyrelsen har under ansvar overfor repræsentantskabet den overordnede ledelse af DHF og
fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at vedtage nye og/eller foretage ændringer i gældende regler,
som bestyrelsen finder nødvendige til opfyldelse af DHF’s formål. Dette gælder dog ikke for så vidt
angår regler, der hører under andre udvalgs kompetencer, jf. § 7, nr. 4 og 5.
Bestyrelsen, der består af 12 medlemmer, sammensættes som følger:
DHF’s formand, næstformand, økonomiansvarlige og bredde- og udviklingsansvarlige valgt af
repræsentantskabet, tre medlemmer udpeget af JHF, to medlemmer udpeget af HRØ, et medlem
udpeget af FHF, Divisionsforeningens formand, samt et medlem udpeget af Håndbold Spiller
Foreningens bestyrelse.
Såfremt en af repræsentantskabet valgt person får forfald i længere tid grundet sygdom eller
andet, kan bestyrelsen foretage konstituering således:
Formand – Næstformanden træder ind på denne post
Næstformand, økonomiansvarlig, BRUD-formand samt udvalgsformænd udpeges af bestyrelsen.
Konstitueringen gælder frem til førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor (ekstra-)ordinært
valg må foregå.
Bliver et menigt medlem af bestyrelsen konstitueret til en post, udpeger det pågældende medlems
distriktsforbund/region et nyt menigt medlem af bestyrelsen.
Stemmer afgives med følgende vægt, idet distriktsforbundenes og regionens stemmer ikke hviler
på enkelt personer og derfor kan deles i henhold til de enkelte distriktsforbunds regler herfor.
DHF’s formand …………………………….
DHF’s næstformand …………………......
DHF’s økonomiansvarlige…………………
DHF’s bredde- og udviklingsansvarlige…
Divisionsforeningens formand ..................
Fyns Håndbold Forbund ...........................
Håndbold Region Øst (HRØ)……………
Jydsk Håndbold Forbund ..........................
Spillerrepræsentant…………………………
i alt

1
1
1
1
1
5
10
18
1
39

stemme
stemme
stemme
stemme
stemme
stemmer
stemmer
stemmer
stemme
stemmer

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af distriktsforbundene og regionen kan give møde ved suppleant i
henhold til beslutning i de enkelte distriktsforbund henholdsvis i regionen.
Såvel Divisionsforeningens som Håndbold Spiller Foreningens medlem kan møde ved suppleant,
der udpeges blandt henholdsvis Divisionsforeningens / Håndbold Spiller Foreningens
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal indkaldes, når formanden eller tre af bestyrelsens medlemmer begærer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når repræsentanter for mindst 20 stemmer er til stede.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke afgives stemme ved
fuldmagt, idet distriktsforbundenes og regionens stemmer dog kan afgives af en enkelt person efter
distriktsforbundenes og regionens afgørelse herom.
DHF’s direktør/generalsekretær deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 10 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden
med forslag og øvrigt bilagsmateriale der ønskes behandlet.. Såfremt der til et bestyrelsesmøde
gives møde ved suppleant, er det umiddelbart efter repræsentantskabsmødet anmeldte
bestyrelsesmedlem ansvarlig for, at suppleanten modtager dagsordenen rettidig.

Eventuel beslutning om udstedelse af nye henholdsvis ændringer i bestående propositioner, reglementer, gebyrer, fundatser m.v. kan alene træffes, når mindst 20 stemmer er repræsenteret på
mødet og mindst 20 stemmer for forslaget.
Bestyrelsen ansætter en direktør/generalsekretær, der under ansvar overfor bestyrelsen, og ud fra
de af bestyrelsen udstukne retningslinjer, varetager den daglige ledelse af DHF.
Følgende dispositioner kræver, at beslutningen træffes med 2/3 flertal blandt samtlige stemmer:
- køb og salg af fast ejendom,
- pantsætning af fast ejendom,
- optagelse af lån eller påtagelse af kautionsforpligtelser
- udlån af midler til DIF, distriktsforbundene, Håndbold Region Øst eller DHF Event
DHF’s formand, næstformand, økonomiansvarlig må ikke være tilknyttet et distriktsforbund, en
kreds, eller regionen, og må ikke have sæde i et håndboldsselskabs, divisionsforeningens eller en
håndboldspillende forenings bestyrelse.
DHF’s formand, næstformand, økonomiansvarlig og medlemmer af bestyrelsen kan ikke være
formand for et udvalg under DHF. Der gælder dog følgende undtagelser:
a) Formanden er formand for Udvalget for Professionel Håndbold
b) Den økonomiansvarlige er formand for Økonomiudvalget
c) Den bredde- og udviklingsansvarlige er formand for Bredde- og Udviklingsudvalget
En formand for et stående udvalg kan vælges som formand for 2 eller flere udvalg og kan også
være medlem af flere udvalg.
§ 15 a
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget udstikker retningslinjer for ledelse af DHF under ansvar overfor bestyrelsen.
Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Forretningsudvalget kan disponere, hvor den økonomiske konsekvens maksimalt udgør 100 t. kr.
pr. sag.
Forretningsudvalget består af 4 medlemmer. DHF’s formand, der tillige er formand for
forretningsudvalget, næstformand og økonomiansvarlig, der vælges af repræsentantskabet. Et
medlem udpeges af distriktsforbund og region af og blandt de til bestyrelsen udpegede
medlemmer.

Ved forfald i længere tid gælder tilsvarende principper som fastsat for bestyrelsen, jf. § 15.
Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når tre af dets medlemmer er tilstede. Afgørelser træffes
ved simpelt stemmeflertal.
DHF’s generalsekretær eller direktør deltager i forretningsudvalgets møder uden stemmeret.

§ 16
Sammensætning og arbejdsopgaver vedr. de stående udvalg fremgår af ”Reglement for stående
udvalg”, der fastsættes af bestyrelsen. Sammensætning og arbejdsopgaver vedr. Udvalget for
professionel håndbold og Udvalget for økonomisk kontrol fremgår af kommissorierne for disse
samt §§ 20 og 21. Sammensætning og arbejdsopgaver vedr. Disciplinærinstansen for
Håndboldliga og 1. division fremgår af § 22 samt af evt. forretningsorden for instansen.
Sammensætning og arbejdsopgaver vedr. Håndboldens Appelinstans fremgår af § 24 samt af evt.
forretningsorden for instansen. Sammensætning og arbejdsopgaver vedr. voldgiftsretten fremgår af
§ 25 samt af evt. forretningsorden for denne.
Udvalg

Antal

Formand

Øvrige medlemmer

ØU

4

Rep.valgt

1 medlem udpeget af og blandt bestyrelsen,
samt 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen

EU
DU
AU

4
5
6

Rep.valgt
Rep.valgt
Rep.valgt

1 medlem udpeget af JHF, 1 medlem udpeget
af HRØ samt 1 medlem udpeget af FHF
4 medlemmer udpeget af bestyrelsen
5 medlemmer udpeget af bestyrelsen

UU

6

Rep.valgt

TU

4

Rep.valgt

2 medlemmer udpeget af DHF's bestyrelse, 1
medlem udpeget af JHF, 1 medlem udpeget af
HRØ samt 1 medlem udpeget af FHF
1 medlem udpeget af JHF, 1 medlem udpeget
HRØ samt 1 medlem udpeget af FHF

Beach

4

Rep.valgt

1 medlem udpeget af JHF, 1 medlem udpeget
af HRØ samt 1 medlem udpeget af FHF

BRUD

4.

Rep.valgt

Formænd for nedsatte faggrupper.

Disc.
For Øvr.
Rækker

5

Rep.valgt

4 medlemmer udpeget af bestyrelsen

Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen for de stående udvalg.
Til hvert repræsentantskabsmøde aflægger samtlige udvalg jf. § 7, beretning for det forudgående
års virksomhed og forventningerne til det kommende års virksomhed.
De stående udvalg udøver deres virksomhed under ansvar overfor bestyrelsen.
De stående udvalg er pligtige at holde bestyrelsen løbende orienteret om deres arbejde med
særlig vægt på alle spørgsmål af ekstraordinær karakter, ligesom de er forpligtet at besvare alle
spørgsmål, som bestyrelsen måtte stille dem.
DHF’s bestyrelse kan endvidere oprette og nedlægge faggrupper efter behov. Opgaverne for
faggrupperne beskrives i tilhørende kommissorier herfor.

Ændring af turneringsregler
§ 17

1) Der kan ikke ændres i Ligareglement, turneringsreglement og propositioner for turneringer
under en løbende turnering med virkning for denne. En turneringssæson defineres som
løbende fra 1. juli til 30. juni.
2) For landspokalturneringen kan ændringer dog gennemføres for slutrunden.
3) I tilfælde af krig, jordskælv, pandemi eller anden force majeure begivenhed samt i tilfælde
af opfordring, pålæg eller påbud fra regeringen, hvorefter det ikke er muligt eller
sundhedsmæssigt forsvarligt at spille håndbold, afbrydes turneringen.
4) Beslutning om såvel dato for afbrydelse af turneringen samt de sportsretlige konsekvenser
heraf træffes for liga og 1. division af udvalget for professionel håndbold, og for
bredderækkerne af turneringsudvalget efter delegation fra Repræsentantskabet for Dansk
Håndbold Forbund.
5) Udvalget for professionel håndbold respektive turneringsudvalget kan afslutte turneringen i
de i afsnit 3 omhandlede situationer, såfremt udvalget ikke skønner der er udsigt til at
turneringen kan færdigspilles indenfor rimelig tid og på en rimelig måde. De
turneringsmæssige konsekvenser af en sådan afslutning fremgår af ligareglementet
respektive propositioner for øvrige rækker.
6) I tilfælde af, at turneringen genoptages, træffer udvalget for professionel håndbold
respektive turneringsudvalget beslutning om de turneringsmæssige konsekvenser,
herunder kan udvalget beslutte at ændre på turneringsstruktur, regler for op- og
nedrykning, antallet af kampe samt formatet for et eventuelt slutspil og nedrykningsspil.
7) Beslutninger efter nærværende bestemmelse kan træffes uden høring af klubberne.
For landspokalturneringen kan ændringer dog gennemføres for slutrunde og finalerunde med tre
måneders varsel før den første kamp i den pågældende runde.

Lyd og billedrettigheder
§ 18
1) Definitioner
Med lyd- og billedrettigheder forstås enhver formidling af lyd og billeder fra håndboldarrangementer til offentligheden i et hvilket som helst nuværende eller i fremtiden udviklet medie eller
format, hvad enten formidlingen af lyd og billeder sker igennem analog eller digital teknik, via
direkte eller tidsforskudt transmission på licensfinansieret eller abonnementsbaserede betalingsvilkår. Lyd- og billedrettighederne omfatter således – men er ikke begrænset til – radio og
TV- transmission (licensfinancieret TV, pay per view TV eller interaktivt TV) videooptagelse og
distribution (salg og leje eller ”video on demand”), transmission via Internet eller intranet, mobiltelefoni eller et hvilket som helst andet elektronisk medie, som måtte kunne formidle lyd og billeder fra rettighedshavernes håndboldarrangementer til offentligheden. Med turneringer udskrevet af DHF menes turneringer udskrevet af DHF, samt distriktsforbundene, regionen og
kredsene under DHF.
2) Til sammen besidder DHF, DHF’s medlemsforeninger hver for sig, samt selskaber med tilladelse til at drive kontrakthåndbold, samtlige lyd- og billedrettigheder for så vidt angår turneringer og kampe udskrevet af DHF. DHF besidder således som turneringsejer og turneringsudskriver delvist lyd- og billedrettighederne til turneringer udskrevet af DHF. Den
forening eller det selskab, der deltager i den konkrete turnering og i den konkrete turneringskamp, besidder ligeledes, som lokal arrangør, delvist lyd- og billedrettigheder til deres
respektive hjemmekampe i turneringer udskrevet af DHF.
3) DHF kan endvidere besidde lyd- og billedrettigheder, i det omfang sådanne er overdraget til
DHF.
4) DHF besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til aktiviteter der omfatter DHF’s landshold.
DHF skal respektere såvel IHFs, EHFs som IOCs lyd- og billedrettigheder til turneringer
udskrevet af disse forbund.
5)

DHF besidder hverken lyd- eller billedrettigheder til turneringer og kampe, der ikke er udskrevet
af DHF, eller ikke helt eller delvist er overdraget til DHF.

6) For så vidt angår de aftaler for hvilke DHF, helt eller delvist, besidder lyd- og billedrettighederne, fastlægger DHF’s bestyrelse de overordnede retningslinjer.
7) Alle aftaler om lyd- og billedrettigheder, skal respektere de til enhver tid gældende EHF, IHF og
IOC bestemmelser.
8) Betaling for aftaler om lyd- og billedrettigheder vedrørende de af DHF udskrevne håndboldturneringer skal indbetales til DHF og fordeles derfra efter aftale mellem rettighedshaverne.
9)

Såfremt der ikke kan opnås enighed om fælles forhandling af en aftale om lyd- og billedrettigheder mellem rettighedshaverne, indholdet af en aftale om forhandling af lyd- og billedrettigheder mellem rettighedshaverne eller en aftale om fordeling af indtægter fra salg af lyd- og
billedrettigheder til tredjemand forelægges spørgsmålet for en af DHF og de enkelte rettighedshavere valgt voldgiftsret, som træffer endelig afgørelse i sagen. Voldgiftsretten skal
konstitueres efter dansk lov om voldgift, ligesom sagen skal behandles i overensstemmelse
med loven. Voldgiftsretten skal bestå af tre dommere. DHF skal inden 7 dage udpege en
voldgiftsdommer, der er formand for voldgiftsretten. De andre rettighedshavere skal til sammen

inden 7 dage udpege en voldgiftsdommer, ligesom de to voldgiftsdommere inden 14 dage skal
udpege en tredje voldgiftsdommer. Hvis voldgiftsdommeren udpeget af DHF og dommeren
udpeget af de andre rettighedshavere ikke kan blive enige om at udpege en tredje
voldgiftsdommer, udpeger præsidenten for østre landsret den sidste dommer.
Sektionen for Håndboldliga og 1. Division
§ 19
For de i § 7 nr. 5 a -5 c nævnte udvalg gælder følgende regler for så vidt angår procedure for
udpegning, valgbarhed, periode, stemmeret, suppleanter og habilitet.
Procedure for udpegning:
DHF’s repræsentanter udpeges af DHF’s bestyrelse.
Foreningernes repræsentanter udpeges af Divisionsforeningen Håndbolds bestyrelse.
Valgbarhed:
Valgbare til udvalgene som foreningsrepræsentanter er foreningsrepræsentanter, hvorved forstås
repræsentanter der er indstillet af en given forening eller et håndboldselskab med ret til at deltage i
liga og/eller 1. Division.
For repræsentanter for DHF gælder at de pågældende skal være medlem af en medlemsforening
under DHF for at være valgbare.
Udpegningsperiode:
Medlemmerne af de respektive udvalg udpeges for en 2-årig periode.
Såfremt foreningen/håndboldselskabet der har indstillet det udpegede medlem rykker ud af 1.
Division fortsætter den udpegede med at beklæde sin post til valgperiodens udløb.
Suppleanter:
Til hvert udvalg vælges 1 suppleant for foreningsrepræsentanterne og en suppleant for DHF’s
medlemmer.
Suppleanterne kan træde til, såfremt et medlem får forfald.
Flertal og beslutningsdygtighed:
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tillægges der ingen stemmer
særlig vægt.
I tilfælde af stemmelighed eller uenighed henvises til § 20, stk. 5.
Habilitet:
Et medlem af et udvalg er inhabilt i behandling af en konkret sag, hvis

-

-

-

Vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller
er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan
interesse.
Vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har nær tilknytning, eksempelvis i form af
at være træner, direktør eller bestyrelsesmedlem i en forening eller håndboldselskab, der
har en særlig interesse i sagens udfald.
Der i øvrigt foreligger omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om vedkommendes
upartiskhed.

Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter, styrke eller sagens karakter ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne påvirkes af uvedkommende
hensyn.
Inhabilitet antages ej heller at foreligge hvis medlemmets interesse i sagen er en naturlig følge af
udvalgets funktion, og sagens art og karakter er en naturlig og sædvanlig del af det pågældende
udvalgs arbejde.
Den der er inhabil i en sag må ikke træffe afgørelse, deltage i rådslagningen eller i øvrigt medvirke
i behandlingen af den pågældende sag.
Såfremt et medlem er inhabilt, skal der ske clearing af stemmeantallet således, at der ved stemmeafgivningen stedse er et lige antal stemmeberettigede foreningsrepræsentanter og stemmeberettigede medlemmer udpeget af DHF.
Såfremt et medlem fortaber sin stemme som et led i clearing af stemmeantallet, bevarer medlemmet i øvrigt samtlige sine rettigheder til deltagelse i rådslagningen og behandlingen af sagen.

Udvalget for professionel håndbold
§ 20
1)
Udvalget sammensættes af 2 repræsentanter udpeget af Divisionsforeningen Håndbolds
bestyrelse og 2 repræsentanter udpeget af DHF’s bestyrelse. Herudover består udvalget af
formanden for Divisionsforeningen Håndbold samt af DHF’s formand, der samtidig er formand for
udvalget.
2)
Udvalgets opgaver er:
a) At fremme og beskytte dansk professionel håndbolds interesser,
b) At fremme de professionelle foreningers og håndboldselskabers interesser, herunder medvirke til at skabe rammerne for en sund erhvervsmæssig udvikling i foreninger og håndboldselskaber,
c) At vedtage reklamereglement samt fastlægge overordnede retningslinjer for behandling af
overtrædelse af reklamereglementet og fastsætte strafferammer i forbindelse med pådømmelse af overtrædelse af reklamereglementet.
d) At behandle og træffe aftale om afgræsning af foreningernes og håndboldselskabernes
individuelle rettigheder,
e) At behandle og træffe aftale om afgrænsning af DHF’s, foreningernes og håndboldselskabernes fælles rettigheder,
f) At varetage DHF’s, foreningernes og håndboldselskabernes fælles rettigheder og i det omfang, der kan indgås aftale herom, varetage de af foreningernes og håndboldselskabernes
individuelle rettigheder, der henføres til varetagelse af udvalget.

g) At fastsætte licensregler for foreningernes og håndboldselskabernes deltagelse i Håndbold
Ligaen og 1. division,
h) At indgå aftale om afgivelse af rådighed over spillere til landsholdet i respekt for de internationale regler på området,
i) At fastsætte regler om økonomiske krav for deltagelse i Håndboldliga og 1. division samt at
udpege medlemmer til Udvalget for økonomiske kontrol, jf. § 21.
j) Fastsætte kommissorium og forretningsorden for Udvalget for økonomisk kontrol.
k) At være ansvarlig for tilrettelæggelse og koordinering af turneringerne i Liga og 1. division,
samt landsdækkende runder af landspokalturneringen, herunder fastsættelse af
kampprogrammet samt behandling af spørgsmål vedr. den programmæssige afvikling af
kampene. Udvalget kan bemyndige DHF´s administration til på sine vegne at træffe
afgørelse i spørgsmål om tilrettelæggelse og koordinering af turneringerne. Udvalgets, i
den anledning trufne afgørelser, kan ikke appelleres.
l) At foretage tilpasning af turneringsmæssige regler og propositioner, herunder struktur, i den
udstrækning dette ikke omfatter andre udvalgs kompetencer, samt endvidere regulering af
adskillelse mellem foreninger og mellem foreninger/og selskaber. Disse forhold defineres i
Ligareglementet. Det skal være det gennemgående princip, at der principielt ikke tages
beslutning om ændringer i regler og turnering for den kommende sæson efter den 31.
december året før.
m) At fastsætte overordnede regler for Elitedommerudvalgets daglige virke, samt at udpege
formand og medlemmer hertil.
3)
Det påhviler endvidere udvalget at fastlægge reglerne for godkendelse af kontraktforeninger samt
fastlægge reglerne for administration af spillerkontrakter.
Udvalget har ansvaret for, og kompetencen til at ændre i, den DHF-standardformular
(spilleraftalen) der skal benyttes når en spiller ansættes til at spille håndbold i en kontraktforening
mod vederlag, dog begrænset at nedenstående.
Udvalget for professionel håndbold foretager godkendelse af vedtagne indstillinger vedrørende
ansættelsesretlige forhold fra Divisionsforeningen Håndbold og Håndbold Spiller Foreningen i
forening, medmindre beslutningen eller indstillingen konkret er i strid med DHF’s love eller
grundlæggende retsprincipper i Danmark.
Udvalget for professionel håndbold kan ikke uden indstilling fra Divisionsforeningen Håndbold og
Håndbold Spiller Foreningen i forening vedtage ændringer i DHF’s love eller reglementer
vedrørende ansættelsesretlige forhold.
Sager der kan medføre pådømmelse af disciplinær straf, fx fratagelse af point, overbringes til
direkte behandling i Disciplinærinstansen.
4)
DHF’s administration træffer bl.a. afgørelse om kontraktregistrering, forhold vedr. udlån af
turneringsrettigheder mellem forening og selskab samt ansøgning om tilladelse til at drive
kontrakthåndbold efter udvalgets forskrifter.
Administrative afgørelser kan indbringes for Håndboldens Appelinstans af den part som afgørelsen
vedrører.
5)
Udvalget kan, hvis udvalget ikke kan træffe beslutning om regelændringer på grund af uenighed
eller stemmelighed, vælge at bringe beslutningen til behandling på DHF’s
repræsentantskabsmøde.

6)
Udvalget for professionel håndbold refererer direkte til DHF’s Repræsentantskab, der i tilfælde af
udvalgets beslutningsudygtighed efter anmodning fra Udvalget for professionel håndbold kan
træffe beslutning på udvalgets vegne.

§ 21 Udvalget for økonomisk kontrol
1)
Udvalget etableres snarest efter, at Udvalget for professionel håndbold måtte have fastsat regler
om økonomiske krav for deltagelse i Håndboldliga og 1. division.
2)
Udvalget består af 3 personer, hvoraf de 2 skal virke eller have virket som statsautoriserede
revisorer.
3)
Udvalgets medlemmer udpeges og afsættes af Udvalget for professionel håndbold. Medlemmerne
udpeges for en 2-årig periode. Som medlemmer af udvalget må kun virke personer, der ikke har
nogen form for tilknytning til eller interesse i nogen af de foreninger og håndboldselskaber, hvis
forhold udvalget skal beskæftige sig med.
4)
Beslutninger i udvalget træffes ved simpelt stemmeflertal.
5)
Udvalgets opgave er at tage stilling til, om de af Udvalget for professionel håndbold fastsatte regler
om økonomiske krav for deltagelse i Håndboldliga og 1. division overholdes og – såfremt dette ikke
er tilfældet – at sikre, at det sker. Udvalget er i den forbindelse berettiget til at stille krav om, at
foreninger og håndboldselskaber fremlægger enhver form for dokumentation, som udvalget måtte
finde relevant, herunder at der udarbejdes revisorerklæringer vedrørende et eller flere forhold.
Udvalget er endvidere berettiget til at udstede påbud til foreninger og håndboldselskaber om, at
der inden for bestemte frister iværksættes nærmere angivne tiltag. Såfremt udvalget konstaterer, at
de fastsatte regler om økonomiske krav for deltagelse i Håndboldliga og 1. division ikke
overholdes, herunder at udstedte påbud ikke efterkommes, skal udvalget indbringe sagen for
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division med forslag til sanktionsfastsættelse. Udvalget
kan ikke selv træffe beslutninger om sanktioner.

§ 21 a Elitedommerudvalget

1)
Udvalget består af formand, DHF’s regelfortolker samt det fornødne antal medlemmer
2)
Formand og fornødne medlemmer udpeges og afsættes af Udvalget for professionel håndbold.
Udpegning sker for en 2-årig periode. Regelfortolkeren, der udpeges af DHF’s bestyrelse, kan til
sin hjælp udpege medhjælpere ad hoc.

3)

Udvalgets opgave er at varetage alle forhold vedrørende elitedommere og observatører. Udvalget
skal sikre, at der til stadighed udvikles og anvendes de bedste dommere og observatører til
kampene i eliterækkerne. Udvalget skal sikre, at Danmark hele tiden er bedst muligt repræsenteret
med dommere på den internationale scene.
4)
DHF’s regelfortolker skal sikre, at IHF’s håndboldspilleregler med fortolkninger oversættes til dansk
til brug for uddannelse m.v. Regelfortolkeren skal stå til rådighed for alle spørgsmål vedr.
regelområdet fra spillets interessenter.

5)
Elitedommerudvalget har pligt til at informere Udvalget for professionel Håndbold om alle relevante
forhold, ligesom udvalgets formand deltager i et eller flere årlige møder med Udvalget for
professionel håndbold. Elitedommerudvalget er budgetansvarlig overfor Udvalget for professionel
håndbold.

Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. Division
§ 22

Bestemmelserne nedenfor finder anvendelse for Disciplinærinstansen for Håndboldliga, 1. Division
og Landspokalturneringens landsdækkende runder.
1)
Instansen består af 3 medlemmer udpeget af Udvalget for professionel håndbold. Instansen udpeges for en 2-årig periode. Endvidere udpeges for en 2-årig periode 2 suppleanter, der indkaldes
efter behov.
Formanden skal være uddannet jurist.
2)
Opgaver:
- Virke som 1. instans i sager om overtrædelse af DHF’s love § 6, 6a og 6b, når sagen
omhandler foreninger og håndboldselskaber der deltager i Håndboldliga og 1. division.
- Sanktionere overtrædelse af turneringsmæssige bestemmelser, spilleregler og disciplinærsager.
- Behandle spørgsmål om overtrædelse af kontraktregler i det omfang overtrædelsen kan
medføre disciplinære sanktioner. Disciplinærinstansen pådømmer overtrædelser af
kontraktregler, også selvom disse overtrædelser er begået af kontraktforeninger eller
kontraktspillere, der ikke deltager i Håndboldliga eller 1. division.
- Behandle spørgsmål om overtrædelse af reklamereglementet.
- Virke som 1. instans i forbindelse med fortolkning af samarbejdsaftalen mellem DHF og
liga- og 1. divisionsforeninger / håndboldselskaber,
- Behandle spørgsmål om overtrædelse af de af Udvalget for professionel håndbold fastsatte
regler om økonomiske krav for deltagelse i Håndboldliga og 1. division.
Instansen kan af egen drift tage sager under behandling. Vælger instansen at gøre dette, skal
sagens afgørelse ledsages af en fyldestgørende og grundig begrundelse for instansens årsag til at
behandle sagen af egen drift.
3)

Vedrørende sanktionsmuligheder, indberetningsfrister, procedure for sagsbehandling og appelmuligheder henvises til § 23.
Disciplinærinstansen for øvrige rækker
§ 22 A
Bestemmelserne nedenfor finder anvendelse for Disciplinærinstansen for Landspokalturneringens
indledende runder, 2. division, 3. division, ungdomsrækker hvor turneringerne er udskrevet af DHF
samt distriktsforbundenes henholdsvis regionens øvrige rækker i det omfang dette fremgår af
disses bestemmelser herfor.
1) Sammensætning.
Instansen består af 5 medlemmer. Formanden vælges af repræsentantskabet, mens de øvrige
medlemmer udpeges af DHFs bestyrelse. Medlemmer til instansen udpeges for en 2-årig periode.
Formanden skal være uddannet jurist eller en person med stort regelkendskab. Af de øvrige
instansmedlemmer skal mindst 3 medlemmer være lægfolk.
2) Opgaver:
- Disciplinærinstansen for øvrige rækker skal virke som appelinstans for afgørelser, når
afgørelserne vedrører turneringer udskrevet af DHF, og når:
1. afgørelserne er truffet af Distriktsforbund, regionen og administrative enheder, og hvor
appeladgang fremgår af disses bestemmelser herfor, og
2. strafudmålingen er højere end 3 spilledage og 5000,-kr. i bøde.
Afgørelser vedr. turneringsafvikling træffes af DHF’s turneringsudvalg for turneringer udskrevet af
DHF, med klageadgang til DHF’s Appelinstans. Afgørelser vedr. turneringsafvikling for turneringer
udskrevet af distriktsforbund og region, træffes af eget turneringsudvalg med klageadgang til
DHF’s Appelinstans.
Instansen kan på eget initiativ eller efter anmodning fra DHF’s turneringsudvalg eller DHF’s
bestyrelse tage sager op til behandling. Vælger udvalget at tage sager op, skal afgørelsen
ledsages af en fyldestgørende begrundelse for årsagen til at behandle sagen. Redegørelsen
sendes til DHF’s bestyrelse.
3) Sanktionsmuligheder:
Vedrørende sanktionsmuligheder, procedurer for sagsbehandling og appelmuligheder henvises til
§ 23 A.

Sanktionsmuligheder, indberetningsfrister, procedure for sagsbehandling og
appelmuligheder for Håndboldliga og 1. division
§ 23
1)
Såfremt DHF’s bestyrelse, udvalget for professionel håndbold, udvalget for økonomisk kontrol, et
distriktsforbunds bestyrelse, regionens bestyrelse, Divisionsforeningens bestyrelse,
Håndboldspillerforeningens bestyrelse, et håndboldselskab, DHF’s administration, en dommer eller
en medlemsforening finder, at en under DHF, distriktsforbundet, eller regionen henhørende
forening eller håndboldselskab, eller disses ansvarlige ledelse, eller enkeltperson har:
- overtrådt DHF’s love, deltagelses- eller funktionsbestemmelser, reglementer eller bestemmelser,
eller
- udvist usportslig eller usømmelig adfærd, eller

- udvist adfærd, der må antages at bringe håndboldsporten i vanry
kan vedkommende organ indbringe spørgsmålet for
- Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. Division
Disciplinærinstansen kan:
a) Afvise sagen som ubegrundet eller undlade at sanktionere.
b) Tildele irettesættelser, misbilligelser og advarsler.
c) Idømme spillere, ledere, officials og trænere karantænedage og/eller bøder.
d) Ikende en bøde, erstatning eller inddragelse af tilskud til kampe.
e) Fradømme points og målscore i turneringskampe.
f) Idømme fastsættelse af en helt ny kamp (omkamp), genoptagelse og færdiggørelse af en afbrudt
kamp eller fastsættelse af kampresultatet, hvis en kamp er blevet afbrudt og det besluttes ikke at
genoptage og færdiggøre kampen.
g)Overflytte points til modstanderhold.
h) Sanktionere med tab af deltagelses- eller funktionsret.
i) Fradømme retten til tilskuere på hjemmebane.
j) Fradømme retten til at spille på hjemmebane.
k) Midlertidigt udelukke et hold fra deltagelse i kampe.
l) Udelukke en forening eller et håndboldselskab fra deltagelse i DHF’s turneringer, midlertidigt
eller tidsubegrænset.
m) Udstede forbud mod at få registreret spillerkontrakter i DHF i en periode.
n) Udelukke tillidsvalgte.
o) Forpligte en forening til at betale en anden forening en godtgørelse.
p) Tvangsnedrykke et hold
I gentagelsestilfælde kan Disciplinærinstansen forhøje sanktionen.
Disciplinærinstansen fastsætter selv forretningsordenen for sit virke.
Enhver sag, der behandles af Disciplinærinstansen pålægges et retsgebyr, jf. gebyrlisten.
Retsgebyret pålægges i tillæg til andre gebyrer der eventuelt pålægges afhængig af hvilken
sagstype der er tale om. Der henvises til gebyrlisten. Disciplinærinstansen træffer afgørelse om
hvilken part der skal bære sagens omkostninger (gebyrerne).
Ingen af foranstaltningerne nævnt ovenfor kan bringes i anvendelse uden, at den som sagen
rejses imod er gjort bekendt med sagen, sagens bilag samt har haft lejlighed til at forsvare sig.
For så vidt angår dommerindberetninger for forseelser sket før kampen eller i spilletiden, skal
dommernes indberetning afleveres i kopi til begge hold samt eventuelt indberettede senest 1 time
efter kampen er afviklet. Holdene samt eventuelt indberettede kvitterer for modtagelsen ved
påtegning på den dommerne tilhørende kopi af indberetningen, som senest 1 time efter kampen
sendes til DHF. Det enkelte holds officielle repræsentant skal sørge for at aflevere holdets og/eller
den indberettedes kvitterede kopi af indberetningen til dommerne.
Kommentarer eller bemærkninger fra den indberettede skal være DHF i hænde senest 24 timer
efter kampens afslutning.
Indberetninger for forseelser sket efter spilletidens ophør er ikke underlagt nogen tidsfrist. DHF
foranlediger sådanne indberetninger forelagt relevante parter til høring.
Kommentarer eller bemærkninger skal være skriftlige og kan fremsendes pr. brev, telefax eller email.

Den indberettede har således krav på at se og få forelagt alt materiale som instansen har
modtaget og er i besiddelse af i overensstemmelse med principperne i Forvaltningsloven om
parters aktindsigt. Den indberettede er endvidere berettiget til at fremkomme med sine
kommentarer til det pågældende materiale forinden instansen træffer afgørelse i sagen.
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. Division kan vælge at afholde høring i overensstemmelse med reglerne for DIF Idrættens Højeste Appelinstans.
For så vidt angår Disciplinærinstansens øvrige opgaver i henhold til DHF’s love § 22, stk. 2
fastsætter instansen selv den nærmere høringsproces og frister for høringssvar i forbindelse med
sagens behandling.
I denne forbindelse fastsætter instansen selv høringsfrister over for såvel klager som den indberettede, ligesom instansen selv fastsætter såvel tidspunktet for høringen som hvor denne afholdes.
Såfremt en forening eller et håndboldselskab gør brug af personer, der ikke er medlem af nogen
forening under DHF, men som ved arrangementer under DHF er tillagt en funktion, f.eks. sekretærer, tidtagere, trænere, udskiftningsledere og managers er pågældende forening eller håndboldselskab ansvarlig for, at disse personer følger DHF’s love og reglementer ligesom de pågældende
personer kan pålægges sanktioner, som var de medlemmer af en forening under DHF.
Det samme er tilfældet med officials i distriktsforbundene, og regionen under DHF.
2)
Disciplinærinstansen for Liga og 1. Division skal i videst muligt omfang træffe afgørelse i sagen
inden afviklingen af næste turneringsrunde.
Såfremt sagen ikke kan afgøres inden næste turneringsrunde, kan instansen i helt særlige tilfælde
vælge at suspendere spørgsmålet om straf og strafudmåling, indtil instansen kan træffe afgørelse i
sagen.
3)
Afgørelser truffet af Disciplinærinstansen for Liga og 1. Division skal være skriftlige og være ledsaget af en begrundelse med baggrund i anvendte regler, og hvilke faktiske forhold afgørelsen
hviler på.
4)
Såfremt Disciplinærinstansen for Liga og 1. Division i henhold til stk. 1) behandler sager mod de i
stk. 1) nævnte, er de pågældende pligtige at meddele Disciplinærinstansen de oplysninger som
Disciplinærinstansen finder nødvendige for på fyldestgørende grundlag at kunne afgøre sagen.
5)
Afgørelser truffet af Disciplinærinstansen for Liga og 1. Division er endelige, for så vidt den
samlede sanktion er begrænset til bøder på til og med kr. 10.000 eller midlertidig udelukkelse fra
deltagelse i kampe på til og med 2 spilledage. Konferer dog med Ligareglementet, kapitel 2
vedrørende reklamer, hvor minimumsgrænsen er 50.000 kr.
6)
Ifalder nogen eller en ud af flere i samme sag en sanktion, der overstiger de under 5) nævnte
grænser, kan alle de i sagen involverede parter appellere afgørelsen truffet i relation til dem til
Håndboldens Appelinstans
En appel til Håndboldens Appelinstans skal meddeles skriftligt med begrundet påstand inden 7
dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist herfor
til sekretariatet for den Disciplinærinstans, der har truffet afgørelse i sagen og ledsages af et gebyr

i henhold til den til enhver tid gældende gebyrliste. Et sådant gebyr tilbagebetales, såfremt
appellanten får medhold.
DHF’s administration skal umiddelbart videresende appellen til Håndboldens Appelinstans efter de
herfor gældende retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af appellen til den Disciplinærinstans,
der har truffet afgørelse i sagen.
Er afgørelsen ikke appelleret inden 7 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten, er
afgørelsen endelig.
7)
Iværksat appel har ikke i sig selv opsættende virkning, men opsættende virkning kan dog efter
begæring og under hensyn til sagens karakter meddeles af Håndboldens Appelinstans. I øvrigt
henvises til § 24 om Håndboldens Appelinstans.
8)
Ved straffastsættelsen skal den pågældende disciplinærinstans tage udgangspunkt i den praksis,
der fremgår af afgørelser truffet i tidligere lignende sager. Instansen skal føre en offentlig tilgængelig liste over praksis, således at det er muligt at følge instansens afgørelser og praksis i de enkelte
sager.
Instansen forpligter sig således til at følge denne praksis medmindre, der i mellemtiden er sket
regelskærpelser.
Sanktionsmuligheder, indberetningsfrister, procedure for sagsbehandling og
appelmuligheder for øvrige rækker
§ 23A
1)
Såfremt DHF’s bestyrelse, et distriktsforbunds bestyrelse, regionens bestyrelse eller en
medlemsforening finder, at en under DHF, distriktsforbundet, eller regionen henhørende forening
eller enkeltperson, som deltager i øvrige rækker som beskrevet i § 22A har:
- overtrådt DHF’s love, deltagelses- eller funktionsbestemmelser, reglementer eller bestemmelser,
eller
- udvist usportslig eller usømmelig adfærd, eller
- udvist adfærd, der må antages at bringe håndboldsporten i vanry,
kan vedkommende organ indbringe spørgsmålet for Disciplinærinstansen for øvrige rækker, som
kan træffe nedennævnte afgørelser og skal følge nedenstående procedurer.
Disciplinærinstansen kan:
a) Afvise sagen som ubegrundet eller undlade at sanktionere.
b) Tildele irettesættelser, misbilligelser og advarsler.
c) Idømme spillere, ledere, officials og trænere karantænedage og/eller bøder.
d) Ikende en bøde, erstatning eller inddragelse af tilskud til kampe.
e) Fradømme points og målscore i turneringskampe.
f) Overflytte points til modstanderhold.
g) Idømme omkampe.
h) Sanktionere med tab af deltagelses- eller funktionsret.
i) Fradømme retten til tilskuere på hjemmebane.
j) Fradømme retten til at spille på hjemmebane.
k) Midlertidigt udelukke et hold fra deltagelse i kampe.
l) Udelukke en forening fra deltagelse i turneringer midlertidigt eller tidsubegrænset.
m) Tvangsnedrykke et hold

Disciplinærinstansen fastsætter selv forretningsordenen for sit virke.
Ingen af foranstaltningerne nævnt ovenfor kan bringes i anvendelse uden, at den indberettede er
gjort bekendt med indberetningen og har haft lejlighed til at forsvare sig.
Den indberettede har således krav på at se og få forelagt alt materiale i overensstemmelse med
principperne i Forvaltningsloven om parters aktindsigt, som instansen har modtaget og er i besiddelse af. Den indberettede er endvidere berettiget til at fremkomme med sine kommentarer til det
pågældende materiale, forinden instansen træffer afgørelse i sagen.
2) Disciplinærinstansen for øvrige rækker kan vælge at afholde høring i overensstemmelse med
reglerne for DIF Idrættens Højeste Appelinstans.
I denne forbindelse fastsætter instansen selv høringsfrister over for såvel klager som den indberettede, ligesom instansen selv fastsætter såvel tidspunktet for høringen, som hvor denne afholdes.
Såfremt en forening gør brug af personer, der ikke er medlem af nogen forening under DHF, men
som ved arrangementer under DHF er tillagt en funktion f.eks. sekretærer, tidtagere, trænere,
udskiftningsledere og managers er pågældende forening ansvarlig for, at disse personer følger
DHF’s love og reglementer, ligesom de pågældende personer kan pålægges sanktioner, som var
de medlemmer af en forening under DHF.
Det samme er tilfældet med officials i distriktsforbundene og regionen under DHF.
3)
Afgørelser truffet af Disciplinærinstansen for øvrige rækker skal være skriftlige og være ledsaget af
en begrundelse med baggrund i anvendte regler, og hvilke faktiske forhold afgørelsen hviler på.
4)
Såfremt Disciplinærinstansen for øvrige rækker i henhold til stk. 1) behandler sager mod de i stk.
1) nævnte, er de pågældende pligtige at meddele Disciplinærinstansen de oplysninger, som
Disciplinærinstansen finder nødvendige for på fyldestgørende grundlag at kunne afgøre sagen.
5)
Afgørelser truffet af Disciplinærinstansen for øvrige rækker er endelige, for så vidt den samlede
sanktion er begrænset til bøder på til og med kr. 10.000 eller midlertidig udelukkelse fra deltagelse
i kampe på til og med 5 spilledage.
6)
Ifalder nogen eller en ud af flere i samme sag en sanktion, der overstiger de under 5) nævnte
grænser, kan alle de i sagen involverede parter appellere afgørelsen truffet i relation til dem til
Håndboldens Appelinstans
En appel til Håndboldens Appelinstans skal meddeles skriftligt med begrundet påstand inden 7
dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist herfor
til sekretariatet for det disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen og ledsages af gebyr i
henhold til gebyrlisten. Et sådant gebyr kan tilbagebetales, såfremt appellanten får medhold.
DHF’s administration skal umiddelbart videresende appellen til Håndboldens Appelinstans efter de
herfor gældende retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af appellen til den Disciplinæinstans,
der har truffet afgørelse i sagen.
Er afgørelsen ikke appelleret inden 7 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten, er
afgørelsen endelig.

7)
Iværksat appel har ikke i sig selv opsættende virkning, men opsættende virkning kan dog efter
begæring og under hensyn til sagens karakter meddeles af Håndboldens Appelinstans. I øvrigt
henvises til § 24 om Håndboldens Appelinstans.
Instansen skal føre en offentlig tilgængelig liste over praksis således, at det er muligt at følge
instansens afgørelser og praksis i de enkelte sager.
Instansen forpligter sig således til at følge denne praksis medmindre, der i mellemtiden er sket
regelskærpelser, og instansen har ret til af egen drift i sager af principiel karakter at lade sådanne
principielle sager afgøre af Håndboldens Appelinstans som 1. instans, ligesom en part i sagen kan
fremsætte begæring herom.
En sådan begæring behandles af instansen selv, og instansens afgørelse i denne forbindelse er
endelig.

Håndboldens Appelinstans
§ 24
1)
Håndboldens Appelinstans udpeges af dels DHF’s bestyrelse og dels Udvalget for Professionel
Håndbold og består af 4 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer skal have juridisk uddannelse og
idrætsjuridisk erfaring. 1 medlem udpeges som lægmand og skal have væsentlig håndboldfaglig
erfaring. Endvidere udpeges 2 suppleanter, hvoraf den ene skal have juridisk uddannelse og
idrætsjuridisk erfaring. Den anden skal have væsentlig håndboldmæssig erfaring.
Udpegning sker for 2 år ad gangen. I lige år udpeger DHF’s bestyrelse 2 medlemmer og 1
suppleant. I ulige år udpeger Udvalget for Professionel Håndbold 2 medlemmer og 1 suppleant.

Såfremt et medlem af Appelinstansen får forfald i længere tid, hvor det ikke er muligt at indkalde en
suppleant, kan bestyrelsen konstituere et medlem frem til førstkommende ordinære udpegning.
2)
Et medlem eller en suppleant kan ikke samtidig være medlem af andre organer under DHF med
tilhørende distriktsforbund, regionen og kredse eller tilknyttet DHF eller medlem af ledelse /
politiske organer eller ansat i DHF’s medlemsforeninger / håndboldselskaber eller
Divisionsforeningen Håndbold.
3)
Håndboldens Appelinstans vælger selv af sin midte formand og stedfortræder for denne, begge
skal have erfaring i juridisk dommergerning eller skal kunne udnævnes til juridisk dommer.
4)
Håndboldens Appelinstans behandler som anden instans alle sager, der vedrører forståelse,
efterlevelse eller administration af sager, der er afgjort i første instans af følgende organer:
1. DHF’s Disciplinærinstanser
2. DHF’s administration
3. Turneringsudvalget for øvrige rækker
5)
Enhver person eller organisation under og/eller tilknyttet DHF og/eller med tilsvarende retlig

interesse, DHF’s medlemmer eller Divisionsforeningen Håndbold er berettiget til som part at
indbringe en sag for Håndboldens Appelinstans.
En sag, der ønskes indbragt for Håndboldens Appelinstans, skal være Appelinstansens sekretariat
i hænde senest 7 dage fra afgørelsen er kommet frem til den indbringende part. Sagen skal
indeholde en begrundet påstand.
Samtidig med indsendelse af sagen til sekretariatet indbetaler parten i sagen et appelgebyr til DHF
for sagens behandling jf. gebyrlisten. Håndboldens Appelinstans kan beslutte, at appelgebyret
tilbagebetales til klageren ved sagens afslutning, hvis klageren har fået helt eller delvist medhold.
Når en sag vedrører HåndboldLigaen eller 1. division betaler appellanten, i tillæg til ovennævnte
appelgebyr, et retsgebyr i henhold til gebyrlisten.
Håndboldens Appelinstans træffer afgørelse om hvilken part der skal bære sagens omkostninger
(gebyrerne).
Er afgørelsen ikke appelleret inden 7 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten, er
afgørelsen endelig.
6)
Ingen af Håndboldens Appelinstans medlemmer kan deltage i behandlingen af en sag i
Håndboldens Appelinstans, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl
om vedkommendes fuldstændige upartiskhed.
Håndboldens Appelinstans kan indlede sin behandling af sagen med at forsøge at mægle mellem
parterne.
Håndboldens Appelinstans fastsætter om behandlingen skal foregå mundtligt eller på skriftligt
grundlag. Såfremt samtlige parter i sagen anmoder om mundtlig forhandling, skal en sådan
anmodning normalt tages til følge. Beslutter Håndboldens Appelinstans at behandle sagen
mundtligt, og behandlingen er offentlig. Der må ikke uden formandens samtykke fotograferes,
filmes eller ske optagelse af forhandlingerne.
Appelinstansen har pligt til at sørge for partshøring og aktindsigt for sagens parter.
Til en sags behandling kræves, at der er fire medlemmer af Håndboldens Appelinstans til stede.
Håndboldens Appelinstans træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal.
Normalt skal en sag berammes til behandling i Håndboldens Appelinstans 14 dage fra
modtagelsen af sagen i sekretariatet. Sager, der kan få indflydelse på den korrekte
turneringsmæssige afvikling, skal berammes til behandling så hurtigt som muligt.
Håndboldens Appelinstans fastsætter i øvrigt selv regler for en sags forberedelse og behandling i
Appelinstansen.
7)
Håndboldens Appelinstans kan i forhold til DHF’s medlemmer, selskaber tilknyttet DHF’s
medlemsforeninger eller personer, der er medlemmer eller ansat i de respektive organer, tildele de
i § 23 nævnte sanktioner samt sanktioner, som fremgår af de regelsæt, som DHF’s myndigheder
bruger som retsgrundlag for deres afgørelser.
Såfremt en medlemsforening/et håndboldselskab gør brug af personer, der er ansat i foreningen/håndboldselskabet eller på anden måde tilknyttet foreningen/håndboldselskabet, og som ved
arrangementer under DHF er tillagt en funktion f.eks. sekretærer, tidtagere, trænere, udskiftningsledere og managers er pågældende forening/håndboldselskab ansvarlig for, at disse personer
følger DHF's love, regler og myndigheder. Den pågældende person kan dog også i den udstrækning, der er hjemmel her til, idømmes sanktioner.

Efter behandlingen af sagen fastsætter Håndboldens Appelinstans, hvordan sagens omkostninger
skal fordeles mellem parterne og eventuelt mellem disse og DHF. Sagsomkostningerne kan
eventuelt omfatte udgifter afholdt med henblik på sagens oplysning.
8)
En afgørelse truffet af Håndboldens Appelinstans kan indbringes for DIF Idrættens Højeste
Appelinstans senest 4 uger efter, at den der ønsker at indbringe en afgørelse har modtaget denne
eller må forudsættes at have modtaget denne.
Appel af afgørelsen i Håndboldens Appelinstans har normalt ikke opsættende virkning, men en
sags særlige karakter kan gøre, at DIF Idrættens Højeste Appelinstans ved modtagelsen af sagen
og på en af parternes begæring kan beslutte, at appellen skal have opsættende virkning.
Sektion om Matchfixing
§ 24 A
Idrættens ånd og integritet er dybt afhængig af, at forløbet og resultatet af enhver
idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder udelukkende baserer sig på og afhænger af
de involverede idrætsaktørers evner, færdigheder og bedrifter.
Lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende
uetisk adfærd, udarbejdet af DIF (og herefter benævnt Matchfixingregulativet), er en integreret del
af nærværende love, og finder med eventuelle efterfølgende af DIF vedtagne ændringer
anvendelse indenfor håndboldsporten.
Sager om overtrædelse af Matchfixingregulativet indbringes for Matchfixingnævnet, jf. kapitel 10 i
Matchfixingregulativet.
Med henblik på en ensartet og optimal bekæmpelse af matchfixing har DHF besluttet ikke at
ansøge om tilladelse til at lade et internt organ i DHF varetage de opgaver, der i henhold til
lovregulativet er henlagt til Matchfixingsekretariatet.
Håndboldens Voldgiftsret
§ 25
1)
DHF, DHF’s medlemsforeninger, håndboldselskaber samt disses spillere, ledere, trænere og
officials samt spilleragenter er forpligtede til at underkaste sig voldgift i overensstemmelse med
nedenstående bestemmelser.

2)
Håndboldens voldgiftsret virker som voldgift i alle tilfælde af civilretlige stridigheder mellem en forening eller et håndboldselskab på den ene side, og en spiller, leder, træner eller official hos den
pågældende forening eller håndboldselskab på den anden side, eller mellem sådanne enkeltpersoner indbyrdes, når der er tale om tvister, som har forbindelse med eller udspringer af forhold
med tilknytning til håndbold.

Endvidere virker håndboldens voldgiftsret som voldgift i alle civilretlige stridigheder mellem
spilleragenter, eller mellem en spilleragent på den ene side og en spiller eller en forening, eller et
håndboldselskab på den anden side.
Håndboldens voldgiftsret virker endvidere som voldgift i alle tilfælde af civilretlige stridigheder mellem foreninger eller håndboldselskaber indbyrdes, når der er tale om tvister, som har forbindelse
med, eller udspringer af forhold med tilknytning til håndbold.
3)
Tvister der rettelig ligger under andre af DHF’s udvalgs kompetencer, kan ikke behandles af håndboldens voldgiftsret.
4)
Civilretlige stridigheder, som har forbindelse med eller udspringer af forhold med tilknytning til
håndbold, mellem DHF på den ene side, Divisionsforeningen Håndbold, Håndboldspillerforeningen, foreninger, eller håndboldselskaber under DHF, samt disses spillere, ledere, trænere, samt
officials på den anden side, kan ikke indbringes for håndboldens voldgift, men skal indbringes for
idrættens voldgift under DIF. Påtager DIFs voldgiftsret sig ikke denne opgave, skal lov om voldgift
benyttes. Sager af international karakter, som mest rigtigt behandles i IHF eller EHFs regi, kan ikke
behandles af håndboldens voldgift.
5)
DHF stiller lokaler og sekretariatsbistand til rådighed for håndboldens voldgiftsret og ekspederer
alle voldgiftssager. Voldgiftsretten tager ved sagens afslutning stilling til fordelingen af sagens
omkostninger herunder parternes udgifter samt et rimeligt vederlag til voldgiftsmændene.
Bestyrelsen fastsætter gebyrerne for behandling af en sag i håndboldens voldgift.

6)
Voldgiften sammensættes af 1 eller 3 dommere. Med mindre parterne er enige om antallet af
dommere afgør formanden hvor mange dommere der skal pådømme sagen, idet han lægger vægt
på sagsgenstandens størrelse, sagens kompleksitet og dens eventuelt principielle karakter.
Samtlige voldgiftsdommere skal have den juridiske kandidateksamen og opfylde betingelserne for
at blive landsdommer jf. retsplejelovens § 42. Samtlige voldgiftsdommere skal opfylde de samme
habilitetskrav, som gælder for dommere ved de ordinære domstole jf. retsplejelovens § 60.
7)
Sammen med begæring om nedsættelse af en voldgift til behandling af en konkret sag (klageskrift), skal den part der begærer voldgiften nedsat (klager), udpege en voldgiftsdommer. Voldgiftssagen ledes af en af DHF’s repræsentantskab udpeget voldgiftsdommer (formanden).
Samtlige voldgiftsdommere skal have indsigt i håndboldens organisation. Begæringen skal stiles til
voldgiftens sekretariat, der straks sender sagens akter til voldgiftens formand samt til modparten
(indklagede). Senest 7 dage herefter skal indklagede udpege en voldgiftsdommer, hvorefter
voldgiftsretten er konstitueret. Såfremt formanden for Håndboldens Voldgift får forfald i længere tid,
kan bestyrelsen konstituere en formand frem til førstkommende repræsentantskabsmøde.

8)
Voldgiftsretten træffer selv afgørelse om sin kompetence.
9)
En sag, omfattet af voldgiftsrettens kompetence, skal gennemføres, uanset om en part nægter at
deltage i sagens behandling eller udebliver.

10)
Indklagede skal senest 7 dage efter udpegningen af en voldgiftsdommer fremsende sit svarskrift til
sekretariatet for voldgiften samt til klager. Herefter har klager 7 dage til at fremkomme med sin
replik, ligesom indstævnte ligeledes herefter har 7 dage til at fremkomme med sin duplik hertil. Når
voldgiftsretten har modtaget indklagedes duplik, skal voldgiftsretten snarest beramme sagen til
forhandling. Sagen kan senest berammes til forhandling 14 dage efter endt skriftveksling.
Voldgiftsretten skal afgøre sagen senest 7 dage efter forhandlingen.
Voldgiften skal afgøre sagen efter dansk ret. Der skal under voldgiftssagen anvendes dansk sprog
med mindre andet vedtages.
Voldgiftens afgørelser er endelige og bindende.
Nærmere regler for voldgiftens virke fastsættes i reglement for håndboldens voldgift og i overensstemmelse med lov om voldgift.
§ 26
Distriktsforbundene, regionen, foreningerne og deres medlemmer og håndboldselskaber er
forpligtet til:
1) at underkaste sig DIF’s og DHF’s love og reglementer og alle i henhold hertil trufne bestemmelser.
2) at yde DHF og dets organer enhver bistand, der måtte forlanges, til varetagelse af DHF’s
forpligtelser og løsning af dets opgaver.
3) at give oplysning på sine tryksager om medlemskabet af det pågældende distriktsforbund,
regionen og DHF under DIF.
4) at give fri adgang til alle, der, iht. propositionerne for DHF's turneringer, Ligareglementet eller
Reglementer for fribilletter, har denne ret.
5) at fremsende udfyldte beretningsskemaer til DIF en gang årligt til den af DHF til enhver tid fastsatte tidsfrist på opfordring af DHF. Overskridelse af tidsfristen medfører en bøde - se gebyrlisten - med et tillæg af dagbøder - se gebyrlisten - for hver dag den angivne tidsfrist er overskredet.
6) at lade alle henvendelser til DHF og dets udvalg, der ikke gælder turneringsspørgsmål i turneringer administreret af DHF, til DIF, EHF, IHF og de derunder stående udvalg, tilgå eget distriktsforbund, eller region i kopi.
Et distriktsforbund og regionen er forpligtet til:
7) at give DHF meddelelse om egne repræsentantskabsmøder senest 14 dage før deres afholdelse. Med meddelelsen skal følge dagsorden, beretning og regnskab med tilhørende bilag.
Efter mødets afholdelse skal DHF tilsendes referat med alle ændringer i love og reglementer
samt en fortegnelse over de valgte bestyrelses- og udvalgsmedlemmer med adresser og telefonnumre m.v.

§ 27

1) DHF’s medlemsforeninger, selskaber med tilladelse til at drive kontrakthåndbold, samt foreningernes medlemmer, trænere, ledere mv. og selskabernes ansatte spillere, trænere, ledere m.v.
der er tilknyttet hold der deltager i HåndboldLigaen eller 1. division, må ikke uden forudgående
godkendelse fra DHF arrangere, deltage i eller yde bistand til andre kampe eller turneringer end
de officielle turneringer, der er udskrevet af IHF, EHF, DHF samt distriktsforbund, regionen og
kredse. Alle andre skal orientere det distriktsforbund, regionen eller den kreds man er tilknyttet,
såfremt man ønsker at deltage i turneringer med pengepræmier større end 50.000 kr., eller
deltage i turneringer i udlandet.
2) Som en undtagelse til bestemmelsen i stk. 1 er det fastlagt, at der ikke skal ansøges om DHF’s
forudgående godkendelse til følgende situationer:
a. Enkeltstående træningskampe mellem hold fra de under DHF hørende foreninger, eller
selskaber med tilladelse til at drive kontrakthåndbold under den løbende afvikling af de
officielle turneringer, der er udskrevet af IHF, EHF, DHF samt, distriktsforbund, regionen
og kredse.
b. Turneringer og kampe mellem hold fra DHF’s medlemsforeninger eller selskaber med tilladelse til at drive kontrakthåndbold i sommer og vinterpauserne for de officielle turneringer udskrevet af IHF, EHF, DHF samt, distriktsforbund, regionen og kredse.
c.

Enkeltpersoners deltagelse i turneringer eller kampe mellem rene skolehold, militærhold
og firmahold organiseret i Dansk Firmaidrætsforbund.

3)

Såvel IHFs som EHFs og DHF’s regler om frigivelse af spillere til landsholdsaktiviteter skal til
stadighed respekteres af såvel medlemsforeningerne under DHF samt af selskaber med tilladelse til at drive kontrakthåndbold.

4)

Hvis der i de af § 27 stk. 1 og 2 omfattede kampe ønskes benyttet spillere, som er spilleberettigede andetsteds end hos deltagerne selv, skal skriftlig tilladelse først indhentes fra den eller
de pågældende foreninger eller selskaber, hvor spilleren er medlem eller ansat.

5)

Skriftlig ansøgning skal sendes til DHF, når det gælder hold eller spillere, trænere, ledere m.v.,
der deltager i turneringer udskrevet af DHF. Ansøgning skal sendes til det relevante distriktsforbund, regionen og/eller den relevante kreds, når det gælder hold eller spillere, trænere,
ledere m.v., der deltager i turneringer udskrevet af distriktsforbundet, regionen eller kredse.
Afgørelse skal være skriftlig og begrundet.

6)

DHF’s bestyrelse fastsætter passende frister for indsendelse og nærmere retningslinjer for
behandling af ansøgninger om godkendelse i henhold til stk. 1. Bestyrelsen fastsætter endvidere hvilke gebyrer, der skal betales ved indsendelse af ansøgning.

Appel af distriktsforbundenes og regionens amatør og ordensudvalgsafgørelser
§ 28

1)

Afgørelser truffet af et distriktsforbund og regionen kan indankes for dette distriktsforbunds
eller regionens amatør- og ordensudvalg og til Håndboldens Appelinstans.
Afgørelser truffet af et distriktsforbunds og regionens amatør- og ordensudvalg er endelige for
så vidt angår bøder på op til 10.000 kr., eller midlertidig udelukkelse fra deltagelse i kampe på
indtil og med fire spilledage.
En appel til Håndboldens Appelinstans skal meddeles skriftligt inden 7 dage efter, at
afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist herfor til DHF’s
kontor og ledsages af et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende gebyrliste. Et sådant
gebyr tilbagebetales, såfremt klageren får medhold. Sagen skal indeholde en begrundet
påstand.
DHF’s administration skal umiddelbart videresende appellen til appeludvalget efter de herfor
gældende retningslinjer og der skal samtidig tilgå den nærmest foregående instans en kopi af
appellen.
Øvrige afgørelser kan indankes for Håndboldens Appelinstans indtil 7 dage efter, at afgørelse
er kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist herfor.
Er afgørelsen ikke indanket indenfor denne frist, er denne endelig.

§ 29
Når et distriktsforbund og regionen fremsender meddelelse om udelukkelse af en forening på
grund af kontingentrestance eller anden tilsvarende gæld, kan DHF’s bestyrelse udelukke
restanten, indtil det skyldige beløb er betalt. Der kan dog ikke gøres krav på mere end 1 års
kontingent.
En forening er ikke berettiget til i forbindelse med et medlems klubskifte, når bortses fra krav
om opfyldelse af spillerkontrakter, at stille andre krav, end at medlemmet ikke må være i kontingentrestance for de forudgående 6 måneder.

§ 30
Den, der er ansat i en medlemsorganisation under DHF, kan ikke repræsentere denne
organisation i et af de under § 7 nævnte ledelsesorganer. Ordet ”ansat” omfatter ikke valgte
personer, der modtager honorar.
I forhold til en bestemt sag er et valgt eller udpeget medlem af et af DHF’s ledelsesorganer og
udvalg inhabil, hvis
1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller i
samme sag er, eller tidligere har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.
2) vedkommendes ægtefælle, nært beslægtede eller andre nærtstående har en særlig personlig
eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan
interesse.
Ligalicens

§ 31
1)
2)

Udvalget for professionel håndbold kan på vegne af DHF`s bestyrelse indføre en licens for
deltagelse i HåndboldLigaen og evt. også 1. division for henholdsvis herrer og damer.
Såfremt der indføres en Ligalicens, skal foreningen eller håndboldselskabet ansøge om at
opnå licens til, og vedvarende overholde, licensbetingelserne, for at kunne deltage i
Håndboldligaen og/eller 1. division for henholdsvis herrer og damer.

Ærestegn
§ 32
Dansk Håndbold Forbunds ærestegn kan tildeles af bestyrelsen i henhold til gældende
propositioner.
Regnskab og revision
§ 33
Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest den 1. marts overgive regnskabet med
alle dertil hørende bilag til revisionen. Revisionen skal være afsluttet senest den 1. april, og
regnskabet skal umiddelbart derefter fremsendes til bestyrelsen med revisionens bemærkninger.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere DHF’s bilag og formue.
§ 34
Revisionen varetages af den af repræsentantskabet valgte statsautoriseret revisor. Revisor vælges
for 1 år ad gangen.
Tegningsregel
§ 35
DHF tegnes af DHF’s formand og direktøren/generalsekretæren i forening, af formanden i forening
med næstformanden eller af direktøren/generalsekretæren i forening med næstformanden.

Ophør
§ 36
Beslutningen om ophævelse af DHF kan kun træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst
4/5 (40) er tilstede og mindst 4/5 af de tilstedeværende repræsentanter stemmer for forslaget.
Er et sådant repræsentantskabsmøde ikke beslutningsdygtigt, kan indkaldes til et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, som lovligt indvarslet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af
fremmødte repræsentanter og med almindeligt flertal.
I tilfælde af opløsning tilfalder DHF’s ejendele DIF.

