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Appelafgørelse 3.DH. kamp 470442 Assens HK – Ribe HK 2 spillet den 28. 
oktober 2007 i Assens Hallen. 

 
Disciplinærudvalget for øvrige rækker har behandlet appel indsendt af Ribe HK.  
 
Foreningen har appelleret JHF´s protestafgørelse af den 13. november 2007, 
hvor JHF har taberdømt Ribe HK 2 for brug af ulovlige spillere i forbindelse med 
U-23 særreglen. 
 
Disciplinærudvalget har til brug for behandling af appellen haft selve appellen fra 
Ribe HK, en udtalelse fra Assens HK, kopi af protestsagen inkl. kopi af 2 stk. 
kamprapporter fra henholdsvis Ribe HK´s 1.divisionskamp og foreningens 
efterfølgende 3.divisionskamp. Herudover et notat fra DHF´s administration 
omkring brugen af U-23 reglen og de administrative krav til denne. 
 
Disciplinærudvalget for øvrige rækker må konstatere, at kamprapporten fra kamp 
470442 mellem Assens HK – Ribe HK 2 er mangelfuld udfyldt med hensyn til 
markering af 2 U-23 spillere fra Ribe HK 2. 
 
Det fremgår, at XXXXXX og XXXXXX fra Ribe HK begge ses benyttet på Ribe 
HK´s 1.divisionshold som U-23 spillere den 21. oktober 2007 og igen på 
3.divisionsholdet den 28.oktober 2007 – her uden U-23 markering. Spillerne er 
derfor ikke spillet lovligt fri til at spille på Ribe HK´s 2.hold. 
 
Jf. DHF´s Propositioner for øvrige rækker § 4, stk. 2 er det et krav, at spillere, der 
senest har været benyttet på et højere rangerende hold i enten i Liga eller 
1.division, under U-23 særreglen senere samme dag eller spillerunde kan 
benyttes på foreningens lavere rangerende hold i 2. eller 3. division udenom de 
almindelige nedrykningsregler for spillere. Det er dog et krav, at spillerne er 
markeret som U-23 spillere på kamprapporten for det lavere rangerende hold. 
 
Foreningen skriver i sin appel, at foreningerne i Liga og 1.division kun straffes 
med advarsel og/eller bøde for samme forseelse. 
Det er vigtigt at understrege, at en fejlagtig U-23 markering i Liga eller 1.division 
aldrig kan danne protestgrundlag, da man altid kan rykke en spiller op og det er 
ikke et krav at man skal markere spillerne som U-23 spillere. Spillerne vil således 
ikke være at betragte som ulovlige.  
 



 

 

Uanset om Ribe HK ikke med forsæt har overtrådt bestemmelserne om 
markering af U-23 spillere ved brug af spillerne på lavere rangerende hold i 
foreningen, må udvalget konstatere, at reglerne for brug af U-23 spillere lovligt på 
foreningens lavere rangerende hold, ikke ses overholdt, hvorfor de almindelige 
op/nedrykningsbestemmelser iht. DHF´s Turneringsreglement for øvrige rækker 
stk. 4.6 a) træder i kraft. 
 
 
Disciplinærudvalget for øvrige rækker har derfor truffet følgende afgørelse  
i sagen: 
 
Protestafgørelse truffet af JHF stadfæstes hermed.  
Ribe HK taberdømmes for brug af ulovlige spillere. Resultatet sættes til 0-0 og 2 
point overgår til Assens HK. 
 
 
Der kvitteres hermed for appelgebyret. 
 
Afgørelser truffet af Disciplinærudvalget for øvrige rækker kan inden 14 dage fra 
modtagelsestidspunktet skriftligt indankes til DHF´s Appeludvalg jf. DHF´s love § 
27. A, pkt. 6 vedlagt et appelgebyr iht. gebyrlisten. 
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dages fristen, er afgørelsen endelig. 
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