
 

Brøndby, den 3. juni 2022 
 
 
 
 

Kendelse fra Håndboldens Appelinstans af 3. juni 2022. 
Kamp nr. 390912 - 1 DK op 
HØJ – AGF Håndbold, spillet d. 5. maj 2022 
 
  

Sagen:  
I sagens afgørelse ved Håndboldens Appelinstans har deltaget Michael Meyn, Katrine 
Fruelund, Jacob Schjern Andersen og Karsten Madsen. 
 
AGF Håndbold har den 26. maj 2022 påklaget den af Disciplinærinstansen for Liga og 1. 
div. d. 19. maj 2022 trufne afgørelse, hvori følgende blev bestemt 
 

”Protesten tages til følge 
AGF dømmes som taber af kampen 

Point overføres til HØJ 
Der beregnes ingen målscore for kampen 

AGF idømmes en bøde på 10.000 kr. for brug af ulovlig spiller 
 

Disciplinærinstansen pålægger AGF at betale retsgebyret for sagens behandling. 
Retsgebyret udgør 3.655 kr., jf. gebyrlisten”. 

 
I henhold til DHF’s Love § 24, nr. 5 er appellen indgivet rettidigt.  
 
Der har været foretaget høring af sagens parter.  
 
Sagens faktiske omstændigheder og grundlæggende problemstillinger er belyst i den 
sagsfremstilling, der er anført i Disciplinærinstansens afgørelse af 19. maj 2022.  
 
 

Appelinstansens bemærkninger: 
Da ingen af parterne har begæret mundtlig forhandling, har Appelinstansen besluttet, at 
sagen behandles på skriftligt grundlag, jf. DHF’s love § 24, nr. 6.  
 
Appelinstansen har d. 1. juni 2022 afholdt videomøde om sagen. 
 
Kampen er omfattet af Ligareglementets bestemmelser, jf. samme reglements § 38, stk. 5. 
Sagen angår AGF Håndbolds brug af en ulovlig spiller som beskrevet i protestskemaet.  
Dette er rettidigt indgivet til DHF’s administration jf. Ligareglementets § 88 stk. 1.  
 
Det fremgår af Ligareglementets § 77: ”I håndboldligaen og 1. division skal begge 
foreninger udfylde en elektronisk kamprapport. Kamprapporten skal forevises på det 
tekniske møde senest 1 time og 15 minutter før kampstart. Kamprapporten skal herefter 
printes, således at observatør/dommerne kan få en kopi. Kamprapporten forelægges ved 
dommerbordet i hallen 30 minutter før kampstart for holdofficial A, der således har pligt til 
møde. Holdofficial A foretager her evt. tilretning af kamprapporten samt endelig og skriftlig 
godkendelse på den endelige kopi. Herefter – og uagtet at holdofficial A ikke har foretaget 
den endelige godkendelse er kamprapporten lukket for ændringer… ”. 
 



 

Som fastslået i adskillige afgørelser er det klubbernes ansvar at sikre, at en spiller er 
berettiget til at deltage i en given kamp, og herunder korrekt er tilført den elektroniske 
kamprapport inden for den i Ligareglementets § 77 angivne frist.  
 
Det fremstår i sagen som ubestridt,  

- at spiller nr. 27 hos AGF Håndbold først blev anført på holdkortet efter kampstart, 

- at fristen angivet som 30 minutter før kampstart dermed ikke er overholdt, og  

- at spiller nr. 27 i øvrigt blev anvendt i kampens første halvleg.  

 
Det fremgår videre af Ligareglementets § 77 stk. 2, at: ”kun spillere, der er anført på 
kamprapporten inden for tidsfristen efter stk. 1, kan anvendes i kampen” 
 
Spiller nr. 27 hos AGF Håndbold har således været anvendt ulovligt i kamp nr. 390912 
mellem HØJ og AGF Håndbold. På den baggrund afviser Håndboldens Appelinstans 
protesten fra AGF Håndbold. Sanktionen fastsættes efter § 23 i Love for Dansk 
Håndboldforbund. 
 

Kendelse: 
Håndboldens Appelinstans afsiger følgende kendelse: 
 
Den af Disciplinærinstansen for Liga og 1. div. den 19. maj 2022 trufne afgørelse 
stadfæstes. 
 
I henhold til DHF’s gebyrliste for liga og 1. division, gældende fra 1. juli 2021, 
pålægges AGF Håndbold at betale kr. 9.512,00 i gebyr for sagens behandling ved 
Håndboldens Appelinstans.  
 
Det indbetalte appelgebyr refunderes ikke.  
 
 
Nærværende kendelse kan i henhold til Love for Dansk Håndboldforbund indbringes for 
DIF – Idrættens Højeste Appelinstans – senest 4 uger efter, at den, der ønsker at 
indbringe afgørelsen, har modtaget denne eller må forudsættes at have modtaget denne. 
 
 
 
Michael Meyn   Katrine Fruelund 
 
 
Karsten Madsen  Jacob Schjern Andersen 


