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Kamp nr. 227162 – Guldborgsund Håndbold ApS (NFH) mod 
Københavns Håndbold A/S (KH) – afviklet den 24. marts 2016 

 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra observatøren i 
ovennævnte kamp modtaget indberetning om, at der fem sekunder før tid blev 
kastet noget ind på banen, således at dommerne måtte standse kampen og 
stoppe tiden for at få fjernet det indkastede fra banen og dermed måtte 
afbryde/forstyrre KH’s opbygning af angreb.  
 
Sagen har været i høring hos de to klubber.  
 
KH har nedlagt påstand om, principalt at NFH bør taberdømmes, subsidiært at de 
sidste 12 sekunder af kampen bør spilles om, eller mere subsidiært at der 
planlægges en omkamp.  
 
NFH har erkendt hændelsesforløbet.  
 
Indberetningen fra observatøren lyder som følger:  
 
”Hermed indberetning om episode der sker 5 sekunder før tid i kamp nr. 227162. 
Kampen er uafgjort og der mangler 12 sekunder af kampen og København har 
opgiverkast.  
De sætter spillet i gang og da der mangler 5 sekunder, bliver der fra en tilskuer 
kastet noget på banen, så dommeren må stoppe tiden, få det fjernet og dermed 
afbryde/forstyrre Københavns opbygning af angreb.  
Jeg informerer begge hold om, at jeg vil indberettet dette.”  
 
KH har i sit høringssvar bl.a. fremført følgende:  
 
”Hvis ikke DHF tager sagen op som en overtrædelse af DHF’s love § 23, så 
ønsker Købehavn Håndbold at gøre det. Vi mener, at der er tale om en så 
usportslig optræden af en enkeltperson, at det bør sanktioneres hårdt.  
København Håndbold opfordrer til, at der i sanktionsvalget tages hensyn til, at 
straffen skal være præventiv, så håndbolden ikke fremadrettet bliver ramt af 
lignende situationer. Samtidig mener København Håndbold, at det i 
overensstemmelse med ligareglementet § 100 må være skærpende 
omstændigheder, at handlingen bringer håndbolden i vanry, samt finder sted i TV.  
 
Vi finder, at for at sanktionen har den fornødne præventive effekt, bør NFH 
taberdømmes. Dermed vil der ikke kunne spekuleres i, om en bøde er værd at 
tage for at afbryde en kamp på et så afgørende tidspunkt.  



 

 

 

 

 
Subsidiært mener vi, at ligaens endelig resultat alene må afgøres af banens 
aktører, og derfor bør de sidste 12 sekunder spilles om, eller der planlægges en 
omkamp.”  
 
NFH har i sit høringssvar bl.a. anført følgende:  
 
”… 6 sekunder før tid kastes et program/klappepap på banen.  
 
Programmet rammer heldigvis langt fra spillet og rammer hverken spillere eller 
trænere.  
 
Dommerne stopper straks kampen og vores sikkerhedschef fjerner programmet.  
 
Vores speaker gør straks publikum opmærksom på at vi ikke vil have man smider 
ting på banen … 
 
… han har selv henvendt sig og undskyldt sin optræden og forklaret det var et 
øjebliks frustration over NFH blev snydt for bolden via en forkert timeout kendelse. 
Den unge mand har lovet det aldrig sker igen. Vi har dog alligevel valgt at give 
vedkommende karantæne.  
 
Vi synes at man skal passe på ikke at overreagere, for det er svært for os som 
arrangør at undgå at en tilskuer vælger at smide et program på banen.  
 
Vi kan kun appellere til fairness og fortælle vi ikke vil have sådan en opførsel …”  
 
Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende:  
 
Det fremgår af ligareglementets § 72, stk. 1, at 
 
”Den arrangerende forening har pligt til at udøve passende kontakt med 
tilskuernes optræden …” 
 
Disciplinærinstansen finder, at der foreligger en overtrædelse af ligareglementets § 
72, stk. 1. 
 
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen betragtet det som en 
skærpende omstændighed, at episoden ifølge indberetningen fandt sted fem 
sekunder før tid, hvor stillingen var 28-28, og hvor udeholdet var i angreb. 
 
Disciplinærinstansen har også lagt vægt på, at kampen var tv-transmitteret, jf. 
ligareglementets § 100, stk. 2, litra b. 
 
NFH idømmes i medfør at ligareglementets §§ 183, stk. 2, og 187, stk. 1, jf. DHF’s 
love § 23, stk. 1, jf. ligareglementets § 101, stk. 2 og 3, en  
 

bøde på kr. 25.000 
 



 

 

 

 

Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, NFH 
at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret udgør kr. 3.231, jf. 
gebyrlisten.  

 
Bøden og retsgebyret opkræves via faktura fra DHF.  
 
Da den samlede bøde overstiger kr. 10.000, jf. DHF’s love § 23, stk. 5, kan den 
samlede afgørelse indbringes for Håndboldens Appelinstans.  

 
En Appel til Håndboldens Appelinstans skal i medfør af DHF’s love § 23, stk. 6, 
meddeles skriftligt inden 14 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 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til 
parten, er afgørelsen endelig. 
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