
 

Til  Horsens HK   JHF 
  
 
 
Brøndby den 17. marts 2022 
 
 
Vedr. anke af JHFs afvisning af protest nedlagt af Horsens HK mod 
brug af ulovlige spillere i kamp 342449 mellem Viborg HK – Aarhus 
United U19 Liga den 24. februar 2022 
 
Horsens HK har den 4. marts 2022 rettidigt indbragt JHFs afgørelse af 28. 
februar 2022 for Disciplinærinstansen for øvrige rækker.  
 
Af JHFs afgørelse fremgår bl.a., at: ”JHF’s turneringsudvalg har afvist 
protesten, da Horsens HK ikke er part i sagen.” 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har undersøgt ”partsbegrebet” i 
relation til nedlæggelse af protest i stk. 8.17 i ”DANSK HÅNDBOLD 
FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for Øvrige rækker”.  
Stk. 8.17 har følgende ordlyd: 
 
”Erfarer en forenings ledelse efter en kamps afholdelse, at en spiller har 
været anvendt ulovligt i den pågældende kamp, kan en protest mod en 
sådan ulovlig anvendelse af en spiller nedlægges indtil ti dage efter 
kampen. I forbindelse med sidste spillerunde, er det indtil 3 dage efter 
kampen.  
Mener en forening, at en protest skal forfølges, skal dette ske skriftlig via 
HåndOffice. Når protesten fremsendes via HåndOffice afsendes 
automatisk en kopi til foreningens postmodtager. Hvis protesten ikke 
imødekommes, faktureres foreningen protestgebyret.  
 En protest vil kun blive behandlet, når det af teksten fremgår, på hvilket 
tidspunkt og til hvem protesten blev nedlagt.  
Protester indgivet senere end ti dage - dog 3 dage i forbindelse med sidste 
spillerunde og hver kamp i forbindelse med slutspil/op- og nedrykningsspil - 
efter, at kampen er spillet, fritager ikke foreningen for bøde for 
overtrædelse iht. bestemmelserne i herværende reglement stk. 8.2 og 8.4.” 
 
Det fremgår af ordlyden af stk. 8.17, at det skal være ”en forenings 
ledelse”, der kan nedlægge protest. Det fremgår imidlertid ikke af ordlyden, 
at det skal være en kampdeltagende forenings ledelse, hvorfor 
Disciplinærlinstansen for øvrige rækker ikke mener, at ordlyden i sig selv 
afskærer Horsens HK fra at indgive en protest.  
Hertil kommer, at Horsens har et hold i samme U19 liga, som den 
omhandlede kamp vedrører.  
 
Af den foreliggende praksis ses, at en protest er indgivet af en af de 
foreninger, der konkret har deltaget i den kamp, hvor overtrædelsen er 



 

begået. Således er der ikke i disse afgørelser taget stilling til, hvad der 
forstås ved ”partsbegrebet” i relation til stk. 8.17.  
 
Der findes imidlertid en afgørelse, Journalnummer 1165-17-sha, Vedr. 
anke af JHF´s afgørelse i kvalifikationsspillet til U-16 Piger 2.division, hvor 
det er JHF selv, der – efter henvendelse fra en tredjepart – rejste sagen.  
Af afgørelsen fremgår bl.a.: 
”Det har ingen betydning for sagen, hvordan JHF er blevet opmærksom på 
det passerede, idet der foreligger en klar overtrædelse af det gældende 
regelsæt.” 
 
Denne afgørelse handler dog ikke om en situation, hvor en tredjepart har 
indleveret en protest. I sagen havde tredjeparten gjort JHF opmærksom på 
et forhold, som JHF rejste af egen drift. Således danner denne afgørelse 
ikke grundlag for en fortolkning af stk. 8.17.  
 
Til brug for behandling af anke fra Horsens HK, har instansen indhentet 
udtalelse fra henholdsvis Aarhus United og Viborg HK om hvorvidt de 
finder, at Horsens HK er part i sagen. 
Aarhus United mener ikke dette er tilfældet, mens Viborg HK finder, at det 
er instansen, som skal tage stilling hertil. 
 
Instansen har under henvisning til den foreliggende praksis, og under 
henvisning til, at der også findes at være støtte til en sådan fortolkning i 
ordlyden af stk. 8.17, vurderet, at Horsens HK kan nedlægge en protest i 
medfør af stk. 8.17.  
 
Som følge heraf returneres sagen til JHF, der bedes realitetsbehandle 
protesten indgivet af Horsens HK. 
 
Ankegebyr 1828 kr. returneres herved Horsens HK via DHF´s bogholderi. 
 
 
Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s  
Appeludvalg vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.  
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig. 
 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
 
Jan Richter Henriksen  
Formand for Disciplinærinstansen      /           Søri Haslund   
for øvrige rækker     Sekretær 
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