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Vedr. anke af HRØ´s protestafgørelse i herre serie 1 kamp 232533 
mellem Ledøje-Smørum HK – Helsingør Håndbold Forening 2. 
 
Ledøje-Smørum HK har til Disciplinærinstansen for øvrige rækker den 1. 
marts 2016 anket protestafgørelse truffet af HRØ den 15. februar 2016 om 
forbud mod at kunne vinde rækken samt oprykningsforbud.  
 
Selvom anken fysisk er tilgået DHF efter den anmeldte ankefrist, har HRØ 
pga. anbefalet instansen at behandle sagen.  Formaliteterne for en 
behandling af klubbens anke accepteres hermed undtagelsesvis.  
 
HRØ har jf. Turneringsreglementets stk. 8.2 1) taberdømt Ledøje-Smørum 
HK i ovennævnte kamp for brug af ulovlig spiller samt idømt foreningen en 
bøde på 600 kr. Herudover er foreningen sanktioneret imod at blive 
rækkevinder samt idømt oprykningsforbund jf. stk. 8.6 Øst tillæg. 
 
Ledøje-Smørum HK accepterer afgørelsen om bøde til foreningen, men 
anker afgørelsen om tabt kamp samt forbud mod at kunne vinde rækken og 
oprykningsberettigelse iht. turneringsreglement Øst § 8.6 tillæg. 
 
Sagen:  
Appellanten har redegjort for sagen med påstand om, at reglerne for 
udfyldelse af elektroniske holdkort giver mulighed for i op til 12 timer efter 
kampene at ændre heri. Holdet havde før kampen udfyldt det elektroniske 
holdkort med 12 spillernavne. Der var udtaget 13 spillere til kampen, hvorfor 
den ekstra spiller, som ikke var anført på holdkortet fra start, var fysisk 
placeret bag udskiftningsbænken. Undervejs i kampen vælger Ledøje-
Smørum HK så at skifte 1 spiller ud som ikke havde været på banen og 
tage spilleren bag bænken, med på udskiftningsbænken. Samtidigt retter 
holdet i spillertruppen på det elektroniske holdkort. Helsingør Håndbold 
Forening 2 opdager dette og nedlægger protest i halvlegen mod brug af 
ulovlig spiller, da denne ikke har været anført på holdkort fra start. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i sin behandling haft følgende 
dokumenter til rådighed: Ankeskrivelsen, protestafgørelsen, yderligere 
høringssvar fra begge parter samt har indhentet en redegørelse fra 
kampens dommere.  
Af redegørelsen fra kampens dommere, bekræftes, at dommerne var 
orienteret om at man havde en ekstra spiller placeret bag bænken. Men da 
holdkortet ikke længere er fysisk tilgængelige ved dommerbordet, kan 



 

 

 

dommerne ikke bekræfte hvor mange spillere holdet har angivet på det 
pågældende holdkort eller bekræfte hvilke spillere, Ledøje-Smørum HK ved 
navn havde anført på det elektroniske holdkort fra start. 
 
Jf. HRØ´s Propositioner for turneringen stk. 2.1 må et hold maksimalt bestå 
af 12 spillere.  
Det er dokumenteret ved HRØ, at Ledøje-Smørum HK fra kampens start 
har angivet 12 navngivne spillere på sit holdkort, og at der er sket 
udskiftning undervejs af 1 navngiven spiller, med en ny spiller (Jf. 
foreningens udsagn var der tale om spiller nr. 13, som var placeret bag 
bænken fra kampstart).  
 
Jf. spillereglernes stk.4:3 er en spiller eller holdofficial deltageberettiget, 
hvis han ved kampens igangsætning er til stede og påført holdkortet. 
 
Jf. spillereglerne må man ikke i løbet af en kamp skifte en på holdkortet 
anført spiller ud med en ny spiller. Det måtte man ikke før implementeringen 
af elektroniske holdkort og den mulighed har man jf. reglerne fortsat ikke. 
 
Ændringsmulighederne til et elektronisk holdkort består udelukkende i, at 
man i op til 12 timer efter en kamp, kan tilføje spillere, op til de maksimalt 12 
man må havde, eller strege/slette som ikke har været på banen. 
 
Det er derfor en omgåelse af reglerne, at Ledøje-Smørum HK har ændret 
på holdkortet under kampen. 
 
På det foreliggende grundlag har Disciplinærinstansen i fuld enighed truffet 
følgende 
 
Afgørelse  
 
HRØ´s protestafgørelse stadfæstes hermed.  
 
Der kvitteres hermed på vegne af Disciplinærinstansen for øvrige rækker for 
modtagelsen af ankegebyret på 1615 kr. 
 
Denne afgørelse kan inden 14 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s 
Appelinstans vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.  
 
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig. 
 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
 
Jens Risum 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker      /           Søri Haslund   
             Sekretær 
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