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Afgørelse i anke over protestafgørelse i kamp 760605 - 760609 – 760602 
Serie 4 damer  
 
 
Raklev G&I har den 14. februar 2019 anket HRØ´s protestafgørelse af den 11. 
februar 2019, hvor HRØ har idømt Raklev G&I en skærpet bødestraf for bevidst 
brug af ulovlige spillere i 3 kampe. 
 
I forhold til formalia, ses ankefristen på 5 dage overholdt, ligesom ankegebyr er 
indgået i HRØ, hvorfor sagen kan behandles. 
 
Instansen finder sagen tilstrækkelig belyst og har derfor valgt at behandle sagen 
uden yderligere redegørelse fra Raklev G&I.  
 
Følgende materiale har været til rådighed for instansen i behandlingen: 
 

• Anke fra Raklev G&I (udateret men modtaget på mail den 14. 
februar 2019) 

• Protestafgørelsen fra HRØ, dateret 11. februar 2019 samt bilag fra 
sagen (høringsbrev til Raklev G&I af den 31. januar 2019 – samt 
tidligere udtalelse fra foreningen af den 19. januar 2019) 

• Kopi af tidligere protestafgørelse af den 24. januar 2019 fra HRØ 
mod Raklev G&I for samme forseelse i kamp 760599. 

• Holdkort kamp 760605 – 760609 – 760602 
• Turneringsreglement for øvrige rækker 

 
Raklev G&I anker HRØ´s afgørelse for så vidt angår bødestørrelsen for 
overtrædelse af turneringsreglementet ved brug af 4-5 ulovlige spillere i 3 kampe i 
turneringen efter jul. Foreningen anfører bødestørrelsen i sin anke til at være 
13.000 kr. for urimelig - men den faktiske bødestraf udgør 14.000 kr. jf. 
sagsakterne.  
 
Raklev G&I  har erkendt, at de bevidst har anvendt mellem 4-5 spillere årgang 
2003 (1. års U-16 spillere) på deres dame serie 4 hold med den begrundelse, at 
foreningen ikke har et hold i spillernes aldersgruppe og da man med spillere og 
forældres accept har ønsket at fastholde de unge spillere i at spille håndbold, har 
man rykket dem op som seniorspillere på det lavest rangerede serie 4 hold. 
 
I henhold til DHF´s turneringsreglement stk. 3.5 d) udviklingsreglerne - kan man 
søge aldersdispensation til 2. års U-16 spillere. Man kan derimod ikke søge og få 
dispensation til 1.års U-16 spillere til anvendelse på et seniorhold. 
 
 
Raklev G&I har i kamp 760605 anvendt 5 spillere i strid med reglerne og er idømt 
en skærpet bøde på 5000 kr. jf. bødelisten. 



 

I kamp 760602 er anvendt 4 spillere i strid med reglerne og bøde fastsat til 4000 
kr.  
I kamp 760209 har foreningen anvendt 5 spillere i strid med reglerne og er idømt 
en bøde på 5000 kr. Samlet udgør bøderne fra HRØ 14.000 kr. 
 
Foreningen er i forbindelse med en tidligere protestafgørelse i kamp 760599 
blevet bekendtgjort, at en overtrædelse af reglementet medfører bøde i henhold til 
bødelisten. Brug af ulovlig spiller straffes med 500 kr. for hver ulovlig anvendt 
spiller. Derudover er foreningen blevet informeret om, at såfremt der konstateres 
gentagen overtrædelse, vil forbundet gennemgå alle holdkort for dame serie 4 
holdet for 2. halvdel af sæsonen og sanktionere foreningen. 
 
Ved gentagelse skærpes bødestørrelsen. Da forbundet modtager en ny protest 
mod samme forenings overtrædelse, er foreningen derfor blevet idømt en fornyet 
bødestraf for bevidst gentagen overtrædelse i de efterfølgende 3 kampe. 
 
Der henvises til § 9.2 i DHF´s turneringsreglement, 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. 
 
 
Afgørelse: 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i fuld enighed truffet følgende 
afgørelse: 
  
HRØ´s afgørelse af den 11. februar 2019 med bøde til Raklev G&I  på 14.000 
kr. for gentagen bevidst overtrædelse af DHF´s turneringsreglement ved 
brug af ulovlige spillere, stadfæstes hermed.  
 
Anke fra Raklev G&I 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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