Til Rødovre HK

Rudersdal Håndbold

Brøndby den 10. januar 2022

Afgørelse på anke af protestafgørelse om brug af ulovlig spiller i kamp 375268
Disciplinærudvalget for øvrige rækker har den 13. december 2021 modtaget
anke fra Rødovre HK over protestafgørelse truffet af Håndbold Region Øst
(HRØ) den 8. december 2021 vedr. kamp 375268 mellem Rudersdal
Håndbold – Rødovre HK U19 Liga spillet den 4. december 2021.
Det kan konstateres, at anken er modtaget rettidigt indenfor ankefristen og ankegebyr er
modtaget, hvorfor sagen kan behandles i instansen.
Rødovre HK gør gældende, at spiller XXX fra Rudersdal Håndbold har deltaget ulovligt og i
strid med reglementet for spiludvikling § 3.2 b) i kampen den 4. december 2021, idet de påstår,
at spilleren ikke er spillet fri fra sin deltagelse på foreningens hold i 2.division damer.
Spilleren har deltaget på 2.divisionsholdet den 14. og den 20. november 2021.
Spilleren har ikke siddet en kamp over på 2.divisionsholdet, siden sin deltagelse den 20.
november og er derfor ulovlig på foreningens U19 Liga hold uagtet at hun i mellemtiden har
deltaget på flere kampe i egen aldersgruppe.
HRØ har afvist protesten idet de ikke har konstateret, at spilleren har været anvendt i 2 på
hinanden følgende kampe på 2.divisionsholdet og mener derfor ikke, at spilleren skal spilles fri
for at kunne anvendes som lovlig spiller i egen årgang.
Udover selve anken fra Rødovre HK, har parterne haft mulighed for senest den 21. december
2021 at indgive yderligere kommentarer til ankesagen, men dette er ikke sket.
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har følgende bilag til rådighed ved behandling af anken.
 Anke
 Protestafgørelse
 Parternes udtalelser til protestsagen
 Kampoversigt for spiller XX fra Rudersdal Håndbold
 Kampoversigt for Rudersdal Håndbold 2.division damer
 Adgang til holdkort 2.division damer
 Turneringsreglement for øvrige rækker
 Bemærkninger til turneringsreglement for øvrige rækker

Fakta:

Det fremgår af spillerens kampoversigt og holdkort fra 2.divisionsholdets kampe,
at spilleren har deltaget i 2 på hinanden følgende kampe i træk på foreningens
2.divisionshold:
 kamp 331331 den 14.november Rudersdal Håndbold – Nykøbing F. HK 2
 kamp 331339 den 20. november Amager SK – Rudersdal Håndbold
Jf. Turneringsreglementet stk. 3.2.b). Det betyder, at spilleren skal spilles fri, førend hun kan
deltage på U19 holdet.
”Spiludvikling til ældre aldersgruppe:** se eksempler i Bemærkninger til Turneringsreglementet
b) Spillere, omfattet af 2.1 d-n, der har deltaget alene i kampe i en ældre aldersgruppe eller som
har deltaget i 2 på hinanden følgende kampe i en ældre aldersgruppe, kan senere i samme
turnering benyttes i egen aldersgruppe, men skal spilles fri under overholdelse af stk. 5.5.”

Om ”spiludvikling” fremgår følgende af ”Bemærkninger til Dansk Håndbold Forbunds
Turneringsreglement for øvrige rækker”:
Her bliver det præciseret, hvordan man skal spilles fri af normale op og nedrykningsregler, og
hvornår det er spiludvikling.
Hvis en spiller deltager i 2 kampe i træk, hvor der gøres brug af spiludvikling til ældre aldersgruppe,
så er spilleren at betragte som tilhørende den ældre årgang, og skal derfor spilles fri.

Spilleren kan, jf. bemærkningerne til Turneringsreglementet for øvrige rækker stk. 5.5. enten
spilles fri ved:
 at sidde en kamp over på det højere rangerende hold. Dvs. at holdet skal have spillet en
kamp uden denne spiller før eller samme dag som det lavere rangerende hold skal
spille.
 at sidde over i lige så mange kampe på det lavere rangerende hold, spilleren oprindeligt
kom fra, som spilleren har deltaget i på det overliggende hold.
Det kan konstateres, at spilleren ikke er spillet fri efter punkt 2 ovenfor.
Herefter er spørgsmålet, om spilleren er spillet fri efter punkt 1, dvs. ved at 2. division damer
har spillet en kamp, hvor spilleren ikke har deltaget.
Af kampprogrammet for 2. division damer, Rudersdal Håndbold, ses, at holdet har haft
følgende hjemmekampe:

Og følgende udekampe:

Fra og med den 14. november 2021 har der således været følgende kampe i 2.division:





14. november 2021, hvor spilleren har deltaget.
20. november 2021, hvor spilleren har deltaget.
25. november 2021, hvor spilleren har deltaget.
4. december 2021, hvor spilleren har deltaget.

Baseret på ovenstående må det konkluderes, at spilleren ikke er blevet spillet fri, og således
fortsat – den 4. december 2021 – er 2. divisionsspiller. Dette betyder også, at spilleren har
spillet ulovligt i følgende kampe:



23. november 2021 på U19 holdet,
4. december 2021 på U19 holdet.

Det er instansens opfattelse, at spilleren først er spillet fri fra 2.divisionsholdet, når
holdet har spillet 1 kamp uden spillerens deltagelse jf. stk. 5.5 a), eller når U19 holdet
har spillet lige så mange kampe uden spillerens deltagelse, som spilleren har deltaget i
på 2.divisionsholdet jf. stk. 5.5 b).

Instansen har alene forholdt sig til den kamp mellem Rudersdal Håndbold og
Rødovre HK, som anken omhandler.

Instansen har truffet følgende afgørelse i ankesagen
Anken tages til følge og den af HRØ trufne afgørelse omstødes.
Rudersdal Håndbold taberdømmes i kamp 375268.
Rudersdal Håndbold idømmes en bøde iht. bøderegulativet på 800 kr. for
brug af ulovlig spiller.
Ankegebyr 1828 kr. returneres Rødovre 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.
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