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Brøndby den 20. november 2018
Journal 1081-18-SHA
Vedr. Anke over protestafgørelse i kamp 682531, 3.division damer pulje 6
Team Amager – Gladsaxe HG den 11. oktober 2018 i Sundbyvester
Idrætsanlæg.
Gladsaxe HG har den 4. november 2018 anket HRØ´s protestafgørelse af den 23.
oktober 2018. HRØ har i sin afgørelse taget protesten til følge, men stadfæstet
kampens resultat, og idømt Team Amager (CIK) en bøde for mangelfuld
udfyldelse af holdkort.
I forhold til formalia, er det oplyst fra HRØ, at afgørelsen dateret den 23. oktober
2018 først er sendt til de 2 foreninger den 30. oktober 2018, ankefristen på 5 dage
er således overholdt, ligesom ankegebyr er indgået til DHF, hvorfor sagen kan
behandles.
Instansen har fremsendt kopi af anken til Team Amager med mulighed for
fremsendelse af præcisering omkring de 2 spillere, som sagen omhandler.
Følgende materiale har været til rådighed for instansen i behandlingen:
•
•
•
•
•
•
•

Protest fra Gladsaxe HG, dateret 13. oktober 2018
Protestafgørelsen fra HRØ, dateret 23. oktober 2018
Ankeskrivelse fra Gladsaxe HG (på mail), dateret 4. november
2018
Efter en svarudsættelse en præcisering fra Gladsaxe HG modtaget
19. november 2018
Yderligere præcisering fra Team Amager, modtaget 19. november
2018
Holdkort kamp 682531
Kampudskrift spiller Stine Jensen og Michella Værnskjold
Thomsen

Gladsaxe HG har begrundet anken i, at Team Amager dels har anvendt 2 ikke
deltageberettigede spillere, samt at holdkortet ikke er udfyldt korrekt indenfor
tidsfristen, og fortsat ikke er rettet.
Gladsaxe HG er anmodet om at præcisere påstanden omkring anvendelse af ikke
deltageberettiget spiller Stine Jensen på hvilke hold og hvornår, idet foreningen i
sin anke oplyser, at flere af Gladsaxes spillere har set Stine Jensen stille op for
andre hold.

Gladsaxe HG svarer i sin præcisering, at en af deres spillere mener, at der er tale
om Slagelse, men kan ikke oplyse hvornår dette skulle have været sket.
Derudover har man ikke kunnet finde holdkort fra Slagelse HK´s kampe hvor
spilleren er påført.
Team Amager svarer i sin præcisering, at de 2 spillere, som har været anvendt i
kampen mod Gladsaxe HG er Stine Boye Jensen trøjenummer 7, som er kommet
fra klubben fra HØJ og indmeldt den 01.10.2018 i CIK (men har ingen oplysninger
om dato for sidst spillede kamp for HØJ) og Michella Værnskjold Thomsen
trøjenummer 15.
I spørgsmålet om ikke deltageberettigede spillere, er følgende afklaret via
HåndOffice:
• Stine Boye Jensen har inden sin indmeldelse i CIK den 01.10.2018 senest
deltaget i anmeldelsespligtige kampe for Næstved/Herlufsholm den 9. og
den 26. april 2016.
• Michella Værnskjold Thomsen er indmeldt i CIK den 01.12.2016 og har i
nuværende sæson kun deltaget på Team Amagers hold i 3.DD.6.
• Begge spillere er således spilleberettigede for CIK og har ikke været
bundet af deltagelse på andre hold i klubben.
I spørgsmålet om mangelfuldt udfyldt holdkort til kamp 682531, har Team Amager
i forbindelse med protestsagens behandling erkendt, at man ikke har udfyldt
holdkortet korrekt fra kampstart og ej heller indenfor 12 timers fristen efter
kampafvikling. Man har begrundet det med, at den ansvarlige for opgaven i
klubben ikke kunne finde ud af det.
Team Amager er jf. Turneringsreglementet for øvrige rækker idømt en bøde af
HRØ for mangelfuld udfyldelse af holdkort, selvom forpligtelsen for udfyldelse er
beskrevet i § 5.12.
De pågældende spillere betragtes som ”ulovlige” i administrativ forstand, og det
fremgår af § 10.3, at et holdkort, der ikke er udfyldt eller mangelfuldt udfyldt, kan
medføre en bøde iht. bøderegulativet.
Der henvises til § 9.2 i samme reglement, hvor det fremgår, at en ulovlig spiller,
anvendt i strid med gældende regler, kan medføre personlig straf til spilleren i
form af karantæne, straf til foreningen i form af tabt kamp samt bøde iht.
bøderegulativet.
Instansen har valgt at følge præcedens for mangelfuldt udfyldte holdkort, som
betragtes som en administrativ fejl, der straffes med en bøde.
Det vægter højt, at begge spillere er spilleberettiget for foreningen og at der ikke
er fundet belæg for påstanden om at spillerne ikke har været spilleberettiget for
foreningen.
Instansen skal henstille til Team Amager, at de sætter sig grundigt ind i reglerne
for udfyldelse af holdkort samt gøre opmærksomme på, at det fulde ansvar alene
påhviler foreningen. I gentagelsestilfælde udsætter foreningen sig for at blive
taberdømt, iht. Turneringsreglementets § 9.2.

Afgørelse:
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i fuld enighed truffet følgende
afgørelse:
HRØ´s afgørelse af den 23. oktober 2018 med bøde til Team Amager på 500
kr. for mangelfuld udfyldelse af holdkort, stadfæstes og kampens
oprindelige resultat 27-18 til Team Amager over Gladsaxe HG fastholdes.
Anke fra Gladsaxe HG tages således ikke til følge.
Der kvitteres hermed for modtagelse af ankegebyr kr. 1740 kr.
Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s
Appelinstans vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig.
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