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Vedr. anke af JHF´s afgørelse i op/nedspilskamp 503044 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker modtog den 1. maj 2017 anke fra VIF, Mors over Jydsk 
Håndbold Forbunds afgørelse af den 27. april 2017 om tab at kamp for brug af ulovlig spiller, da 
denne ikke fremgik af holdkortet indenfor tidsfristen. Foreningen er derudover idømt en bøde på 
800 kr. jf. Bøderegulativet for øvrige rækker. 
 
Det drejer sig om kamp 2 i op/nedspillet mellem 3. division herrer VIF, Mors og Jyllandsserie 
holdet Oddense-Otting U&GF, som blev spillet fredag den 21. april 2017. 
 
Ankegebyr ses indgået den 1. maj 2017, hvorefter sagen blev sendt til behandling i 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker. 
 
Instansen har haft foreningens anke, mailkorrespondance mellem foreningen og JHF samt 
turneringsreglementet for øvrige rækker til rådighed i sagsbehandlingen. Derudover har 
Oddense-Otting U&GF, som part i sagen, fået tilsendt kopi af anken fra VIF, Mors med 
mulighed for at komme med en udtalelse. Foreningen har ikke reageret indenfor den ansatte 
tidsfrist. 
 
I medfør af DHF´s propositioner for øvrige rækker stk. 2.6 e) er JHF som administrerende 
forbund bemyndiget af DHF´s turneringsudvalg til at rejse og træffe afgørelser i forhold til øvrige 
indberetninger, herunder overtrædelsessager. 
 
Faktuelt: 
Det fremgår af sagen, at VIF, Mors har anført 12 spillere på holdkortet før kampen. Foreningen 
har derudover anvendt spiller Malthe Søndergård, som ikke stod på holdkortet og derfor er der 
reelt anvendt 13 spillere i kampen, da man ikke har slettet nogle af de øvrige 12. Det betyder, at 
der er sket overtrædelse af DHF´s propositioner for øvrige rækker stk. 3.5 a), hvor der står, at 
antallet af spillere på et hold maximalt må udgøre 12. 
 
Holdofficial for VIF, Mors har haft adgang i 12 timer fra kampstart fredag den 21. april 2017 kl. 
19.30 til at rette i holdkortet. Det er dokumenteret, at der kl. 14.07 lørdag den 22. april 2017 har 
været aktivitet på kampen, hvilket er ca. 17,5 time efter kampstart og derfor for sent i forhold til 
12 timers fristen for ændringer/rettelser. Der går yderligere 2,5 time før JHF tilskrives omkring 
forholdet. 
 
Foreningen har i sin anke klart erkendt, at de har lavet en fejl. 
 
Regelgrundlag: 
Bestemmelserne om udfyldelse og ændringer i det elektroniske holdkort fremgår tydeligt af § 
9.3 i Turneringsreglement for øvrige rækker. En regel som gælder i den ordinære turnering, 
såvel som i op/nedspillet. 



 

”Før en kamp skal det elektroniske holdkort være udfyldt. Hvis en spiller ikke har deltaget i 
kampen, kan spillerens navn slettes på det elektroniske holdkort indtil 12 timer efter kampen.” 
 
Såfremt et hold taberdømmes for overtrædelse af turneringsreglementets bestemmelser og der 
er pointlighed mellem holdene, så træder de generelle bestemmelser i § 9.8 i kraft. 
Her gælder, at såfremt flere hold ved en turneringsafslutning står lige i point, og et af holdene 
har gennemført en eller flere kampe med ulovlige spillere og efterfølgende er blevet erklæret 
som taber af kampen, så placeres dette hold nederst i forhold til det andet hold med samme 
antal point, uden hensyn til stillingsreglens prioriteringer i øvrigt. 
 
Instansen har ubestridt noteret sig, at VIF, Mors ikke har fulgt bestemmelserne og procedure for 
rettelser til det elektroniske holdkort. 
 
Instansen har ikke forholdt sig til, hvorvidt spiller Malthe Søndergaard har haft afgørende 
indflydelse på kampens resultat eller ej og finder ikke, det er relevant eller formidlende i forhold 
til hvorvidt bestemmelser og procedure er overholdt eller ikke overholdt. 
 
Instansen har lagt vægt på, at afgørelsen følger normalt praksis i lignende holdkortsager ved 
overtrædelser af bestemmelserne indenfor øvrige rækker. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i fuld enighed truffet følgende 
 
 
Afgørelse  
 
JHF´s afgørelse om tabt kamp og bødeforlæg stadfæstes.  
 
Der kvitteres hermed på vegne af Disciplinærinstansen for øvrige rækker for 
modtagelse af ankegebyret på 1655 kr. 
 
Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s 
Appelinstans vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.  
 
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig. 
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