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Afgørelse i protestsag indgivet af Odder Håndbold under kamp nr. 431222 
afviklet den 22. september 2012 mellem Holte IF og Odder Håndbold (1. 
division herrer) 
 
Disciplinærudvalget under Dansk Håndboldforbund (DHF) har dags dato 
truffet nedennævnte afgørelse i den af Odder Håndbold indgivne 
protestsag. 
 
Odder Håndbold har ved protestskema af 24. september 2012 nedlagt 
protest under kampen mod Holte IF afviklet den 22. september 2012 med 
påstand om, at kampen skal spilles om. 
 
Holte IF har nedlagt påstand om frifindelse. 
 
Odder Håndbolds påstand er begrundet med, at kampuret ikke blev 
standset straks Odder Håndbold placerede timeout kortet på dommerbordet 
ved stillingen 24-22 til Holte IF. 
 
Der er foretaget høring af såvel Holte IF som Odder Håndbold, ligesom 
kampens to dommere har udtalt sig, og disciplinærudvalget har haft 
lejlighed til at se videoklip af den for sagen relevante episode i kampen. 
 
I protestskemaet har Odder Håndbold bl.a. anført følgende: 
 
”Da jeg umiddelbart efter Holtes scoring til stillingen 24-22 med et min. igen 
lægger timeout kortet på dommerbordet, afbrydes spillet ikke, hvorved tiden 
forsætter med at køre. Jeg er helt sikker på, at der er over et minut igen, da 
jeg lægger kortet på dommerbordet. Spillet afbrydes først da tiden er 29 
min. og 22 sekunder. Dommerbordet bliver sammen med dommerne enige 
om at stille uret 5 sekunder tilbage … 
 
… Jeg er af den helt klare opfattelse, at det uden tvivl kan have været 
afgørende for kampens udfald, at vi på grund af dommerbordet ”mistede” 
minimum 15 sekunder i en hektisk slutfase …”      
 



 

 

I et supplerende hørringssvar har Odder Håndbold præciseret, at klubben 
føler sig snydt for op mod 15-20 sekunders spilletid, og Odder Håndbold har 
tillige gjort gældende, at det ikke kan tillægges betydning for sagen, hvor på 
dommerbordet Odder Håndbolds træner har lagt timeout kortet. 
 
Odder Håndbold har også fremsendt et billede af episoden, hvor Odder 
Håndbolds træner lægger timeout kortet på dommerbordet. 
 
Holte IF har i sit hørringssvar bl.a. anført følgende: 
 
”… Odders træner lægger det grønne timeout kort på dommerbordet foran 
hal-speakeren, jf. regel 2.10 og fortolkning 3 skal en official anmode om 
timeout ved at lægge kortet foran tidtageren. Kortet bliver lagt 2 meter fra 
tidtageren. Derfor bliver der ikke reageret øjeblikkeligt …” 
 
I samme høringssvar har Holte IF’s official bl.a. udtalt følgende: 
 
”Holte har bragt sig foran 24-22. Odder bringer hurtigt bolden i spil, samtidig 
med at Holte foretager en udskiftning. Min opmærksomhed bliver derfor 
rettet mod den anden ende af banen. Odders træner Morten Secher lægger 
sit timeout kort på dommerbordet foran vores speaker, ca. 2 meter fra mig. 
Dette opdager jeg først, da jeg bliver gjort opmærksom på det efter få 
sekunder. Der bliver givet timeout, og tiden bliver rettet med 5 sekunder. 
Dette er dommernes beslutning, at tiden rettes med 5 sekunder, efter de 
spørger mig, hvor lang tid, jeg mener, der er gået. Mit svar er 5 sekunder 
…” 
 
Kampens to dommere har i deres høringssvar bl.a. anført følgende: 
 
”Efter en Holte-scoring og at spillet herefter sættes i gang igen med 
opgiverkast til Odder, erfarer D1, at der er uro ved tidtagerbordet. D1 
afbryder derfor spillet med timeout for at konversere med tidtagerbordet. 
Tidtager erkender her straks, at de ikke har afbrudt spillet rettidigt, da 
Odders holdofficials lagde sit timeout kort, og at de derfor vil regulere tiden 
til det retlige. Team timeout ‘en sættes derfor i gang, og både Holte- og 
Oddermandskabet påbegynder deres team timeout. 
 
Imens vurderer tidtager og sekretær, at tiden skal reguleres fra 29 minutter 
og 19 sekunder til 29 minutter og 14 sekunder … 
 
… Efterfølgende opstår der en kortvarig diskussion mellem sekretær, 
speaker, og Morten Secher, hvor D2 erfarer, at team timeout kortet ikke er 
blevet lagt retligt hos sekretæren, men derimod hos speakeren, som er 
placeret til venstre, tættest på Odder bænken, og cirka 1,5 meter fra 
tidtageren. Flere gange nævner Morten Secher, at ”han jo lagde kortet lige 
her (og peger på speakeren), og at der går 20 sek. Før tiden stoppes” …” 
 



 

 

… vi [har] intet andet valg end at stole på tidtagerens vurdering, og blander 
os derfor ikke i tidtagers, sekretærs og speakers diskussion om den retlige 
tid. På dette tidspunkt er vi dog ikke klar over, at Odders holdofficial har lagt 
kortet til den forkerte person. I og med at vi ikke underrettes om dette fra 
tidtager, går vi naturligvis ud fra, at fejlen derfor skyldes, at tidtager ikke har 
set, at team timeout kortet er blevet lagt hos ham, og ikke at fejlen skyldes, 
at Odders official har lagt team timeout kortet hos speakeren. 
 
Slutteligt vil vi dog vurdere, at til trods for, at vi ingen chancer har for at 
vurdere den retlige tid, er det højst usandsynligt, at der går 20 sekunder fra 
det øjeblik, at bolden ligger i Odders mål (og Odder herved har potentiel 
mulighed for at lægge team timeout kortet), til at spilletiden reelt set 
afbrydes af D1.” 
 
De nærmere regler for protester findes i ligareglementets § 99, og det er i 
det følgende lagt til grund, at reglerne er iagttaget, således at protesten er 
nedlagt korrekt og rettidigt. 
 
Disciplinærudvalget skal herefter udtale følgende: 
 
På baggrund af det fremlagte materiale for disciplinærudvalget, herunder 
såvel videoudklip, som det af Odder Håndbold fremsendte billede, kan 
disciplinærudvalget således konstatere, at stillingen er 24-22 til Holte, da 
spillet afbrydes af dommer D1, og tiden reguleres 5 sekunder tilbage efter 
drøftelser mellem tidtager og dommerne, på dommernes beslutning til 
tidspunktet 29 minutter og 14 sekunder før spillet genoptages efter timeout 
‘en. 
 
Efter at have set videoklip af episoden, er det disciplinærudvalgets 
opfattelse, at der maksimalt forløb 7-8 sekunder fra anmodningen om 
timeout (kortets placering på dommerbordet foran speakeren) til spillets 
afbrydelse, og det ville da alene kunne komme på tale med en yderligere 
korrektion af tiden med 2-3 sekunder.  
 
Det er disciplinærudvalgets opfattelse – og i overensstemmelse med 
praksis – at der kun i ganske særlige tilfælde bør træffes beslutning om, at 
en kamp skal spilles om på grund af regelbrud under kampen. 
 
Det drejer sig alene om de ganske særlige tilfælde, der med rimelig 
sandsynlighed har haft afgørende betydning på kampens resultat, og det 
ville ifølge disciplinærudvalget ikke være tilfældet i denne sag. 
 
Hertil kommer yderligere at timeout kortet efter udvalgets opfattelse ikke 
blev placeret korrekt af Odders træner. 
 
Det fremgår af 2:10 i spillereglerne suppleret med § 89 i ligareglementet, at 
hvert hold har ret til 3 team timeouts i ordinær spilletid. I fortolkning 3 i 



 

 

spillereglerne er det uddybende beskrevet, at ”et hold, som ønsker at 
anmode om en team timeout, skal lade en holdofficial aflevere et ’grønt kort’ 
på tidtagerbordet foran tidtageren [disciplinærudvalgets fremhævelse].” 
 
Der er i sagen enighed om, at timeout kortet blev lagt foran speakeren, og 
ikke foran tidtageren, som var placeret ca. 1,5 meter fra speakeren. 
Timeout kortet blev således ikke lagt i overensstemmelse med reglerne. 
 
Disciplinærudvalget finder imidlertid anledning til supplerende at gøre 
opmærksom på, at selv hvis timeout kortet var lagt korrekt i 
overensstemmelse med reglerne, ville det ikke have ført til en anden 
afgørelse. 
 
Disciplinærudvalget ville da også i denne situation have lagt afgørende 
vægt på det tidsmæssige aspekt i sagen. 
 
Sammenfattende tages Odder Håndbolds protest ikke til følge, og 
kampens resultat med 25-22 til Holte IF står ved magt. 
 
Disciplinærudvalget pålægger i medfør af DHF’s love § 27, stk. 1, Odder 
Håndbold at betale retsgebyret for behandling af denne sag. Retsgebyret 
udgør jf. gebyrlisten 3.000 kr. 
 
For protestgebyret, 3.000 kr. fra Odder Håndbold kvitteres hermed. 
 
Afgørelsen kan i henhold til DHF’s loves § 27, stk. 6, appelleres til DHF’s 
Appeludvalg. En appel til DHF’s Appeludvalg skal meddeles skriftligt inden 
14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om 
appeladgang og frist herfor til sekretariatet for det disciplinærudvalg, der har 
truffet afgørelse i sagen og ledsages af et gebyr i henhold til den til enhver 
tid gældende gebyrliste. Et sådant gebyr tilbagebetales, såfremt 
appellanten får medhold. DHF’s administration skal umiddelbart 
videresende appellen til DHF’s Appeludvalg efter de herfor gældende 
retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af appellen til det 
disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen.  
 
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet 
frem til parten, er afgørelsen endelig. 
 
Odder Håndbold vil modtage faktura på retsgebyr, 3.000 kr. 
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