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Vedr. Anke over afgørelse truffet af Håndbold Region Øst (HRØ) af den 29. marts 
2012. 

 

Disciplinærudvalget for øvrige rækker har modtaget anke fra IF Føroyar i anledning af 
den af HRØ afsagte kendelse i forbindelse med anvendelse af et større antal ulovlige 
spillere på grund af manglende indhentning af internationale spilletilladelser. 
 
Udvalget har konstateret, at formalia omkring rettidig indsendelse af anke samt 
indbetaling af ankegebyr er overholdt, hvorfor sagen er taget i behandling. 
 
Kendelsen fra HRØ gik i korthed ud på, at klubbens 3 hold skulle rykkes ned i den lavest 
rangerende åbne række ved fremtidig turneringsdeltagelse.  
Ligeledes blev foreningen idømt en bøde på 30.600 kr. for brugen af 51 ulovlige spillere, 
og dertil yderligere et endnu ikke kvantificeret beløb til dommerudgifter i de kampe, hvor 
der har været anvendt ulovlige spillere. De pågældende straffe er idømt med henvisning 
til HRØ’s turneringsreglement og bøderegulativ. 
 
 
Til disciplinærudvalgets behandling af anken er modtaget følgende: 
 

 HRØ’s begrundede afgørelse 
 En kronologisk oplistning af sagsforløbet fra DHF 
 IF Føroyars ankeskrivelse bilagt en længere redegørelse med foreningens formål 

og situation i forbindelse med den aktuelle sag 
 En af udvalget indhentet oversigt over de omhandlede spillere, - foreningen er 

bekendt med hvilke spillere der ikke har været lovlige jf. forudgående 
mailkorrespondance med DHF´s administration.  

 Oplysninger om slutplaceringerne, inden de tre hold blev udtaget af deres 
respektive rækker 

Jf. ovennævnte har udvalget vurderet, at en høring ikke skønnes nødvendig, idet en 
sådan ikke antages at ville bidrage med yderligere væsentlige oplysninger til sagen. 



 

 

Derimod finder udvalgets medlemmer, at det ville have været relevant, at det 
administrerende forbund forud for sin behandling af sagen havde indhentet en 
redegørelse fra IF Føroyar. 
 
 
Regelsæt for international spilletilladelse: 
 
For spillere uden dansk statsborgerskab og spillere, der senest har spillet for en 
udenlandsk forening gælder bestemmelserne i stk. 3.1-3.3 i DHF´s turneringsreglement 
for øvrige rækker. Jf. DHF´s turneringsreglement for øvrige rækker stk. 3.11. 
  
Jf. stk. 3.8 må spillere ikke deltage i nogen anmeldelsespligtige kampe for en ny forening, 
før de er gjort spilleberettiget for den pågældende forening.  
 
Hvis ovennævnte forhold ikke er i orden, betragtes spillerne som værende 
ulovlige. 
 
 
Konstatering  
Med udgangspunkt i regelsættet, i oversigten over foreningens spillere samt redegørelse 
fra DHF´s administration, må udvalget konstatere, at de pågældende spillere ikke har 
været anvendt lovligt. 
 
 

Afgørelse 

 
Udvalget stadfæster HRØ’s afgørelse for så vidt angår: 
 

 at IF Føroyar iht. DHF´s Love § 27 A taberdømmes i samtlige spillede kampe for 
alle 3 hold som følge af anvendelsen af ulovlige spillere, hvorved holdene rykker 
ned i den underliggende række. De fradømte point vil under hensynet til at 
turneringen er afsluttet, ikke blive overført til modstanderholdene.  

 
Udvalget omstøder HRØ´s afgørelse for så vidt angår: 
 

 bøde på 30.600 kr. – nedsættes til samlet bøde på 5.000 kr. på baggrund af en 
samlet vurdering af sagen. 
 

Udvalget stadfæster HRØ’s afgørelse for så vidt angår: 
 

 at IF Føroyar skal betale eventuelle dommerudgifter i forbindelse med samtlige 
ulovligt spillede kampe.  

 
 
 
 



 

 

 
Yderligere: 
 

 Foreningen tildeles en irettesættelse i medfør af DHF´s Love § 27 A, 1 g), idet 
udvalget finder det yderst kritisabelt, at klubbens ledelse ikke har haft det 
nødvendige kendskab til de regler, som man deltager under. Set i forhold til den 
generelle overtrædelse, vurderer udvalget dog, at foreningen har handlet i god tro 
og har haft et ønske om at medvirke til håndboldens udbredelse i Danmark, som 
beskrevet i DHF’s formålsparagraf. 
 
Udvalget har noteret sig, at foreningen er i gang med at indhente de nødvendige 
internationale spilletilladelser i samarbejde med DHF´s administration. 

 
 
Det skal bemærkes, at denne afgørelse er truffet i den konkrete situation og på 
baggrund af denne helt specielle sag. 
 
 
Der kvitteres hermed på vegne af Disciplinærudvalget for øvrige rækker for modtagelsen 
af ankegebyr på 1500 kr. 
 
 
Denne afgørelse kan inden 14 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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