
 

 

Horsens HK 
 
 
 
 
Brøndby den 22. september 2017 
Journalnummer 1165-17-sha 
 
 

 
 

Vedr. anke af JHF´s afgørelse i kvalifikationsspillet til U-16 Piger 2.division. 
 
 

Disciplinærinstansen for øvrige rækker har d. 15/9-2017 modtaget foreningens anke over 
Jydsk Håndbold Forbunds afgørelse af den 13/9-2017, hvor JHF har taberdømt foreningens 
2. hold i holdets 2 kvalifikationskampe den 9/9-2017 på grund af brug af ulovlig spiller. 
Der er tale om spiller Louise Kidmose Rask, som har været påført holdkortet på klubbens U-
16 pige 1. hold i kvalifikationskamp nr. 550696 den 2/9-2017 uden at være blevet slettet, 
samt på 2. holdets 2 kvalifikationskampe i weekenden efter den 9/9-2017 (kampnr. 552286 
Kjellerup HK – Horsens HK 2 samt kampnr. 552282 Horsens HK 2 – Stjær BK).  
 
DHF kan konstatere, at anken er modtaget rettidigt og ankegebyr er indgået. 
 
Disciplinærinstansen har haft foreningens anke, mailkorrespondancen mellem foreningen 
og JHF, bilag herunder kopi af holdkort fra foreningens kvalifikationskampe for 1. holdet og 
2. holdet, udskrift fra HåndOffice med tidsangivelse af rettelser på holdkortene samt 
propositionerne for kvalifikationsspillet 2017/2018 til rådighed.  
Desuden har vi indhentet udtalelser fra DHF´s IT-ansvarlige vedrørende tilgængeligheden i 
HåndOffice. 
 
Foreningen gør gældende, at det ikke var muligt at korrigere holdkortet via ”app’en” på et 
tidspunkt efter den pågældende kamp og inden for 12 timers fristen. Da man igen prøvede 
efter udløb af tidsfristen, var kampen lukket for rettelser. Til gengæld konstaterede man, at 
samme aften som foreningen havde modtaget JHF´s afgørelse, at der var åbent for rettelser 
den 13/9-2017, og benyttede på dette tidspunkt at ændre i holdkortet ved at slette den 
pågældende spiller Louise Kidmose Rask. Horsens HK 2 gør endvidere gældende, at en 
leder fra Kreds 1 og 2 bliver bekendt med rette problemerne efter kampen den 2/9-2017. 
 
Disciplinærinstansen lægger vægt på, at de elektroniske holdkort skal udfyldes korrekt og at 
nødvendige rettelser bliver foretaget rettidigt. Systemets funktionalitet i app´en har ikke 
været optimalt, men da app’en fungerer uafhængigt af hjemmesidens HåndOffice, bør man 
prøve ad den vej, hvis app’en svigter. Endelig ville en orienteringsmail til JHF´s kontor, 
afsendt indenfor rettefristen også have været at betragte som korrekt sletning af spilleren. 
En samtale med en kredsleder kan derimod ikke fritage foreningen for rettepligten.  
 
Det forhold, at man som taberdømt hold den 13/9-2017 kunne rette i det omhandlede 
holdkort var en særskilt fejl i systemet, som er nu rettet. 
 
Instansen lægger vægt på, at afgørelsen følger bestemmelserne for, at der kan foretages 
ændringer i et holdkort i op til 12 timers efter kampens ansatte tidspunkt. Dette betyder, at 



 

spillere, der ikke har deltaget i kampen, kan fjernes fra holdkortet med den virkning, at de 
kan benyttes på et lavere rangerende hold, medmindre spillerne af en særskilt anden årsag 
ikke er spilleberettigede. Jf. propositionerne for kvalifikationsturneringen er det ikke tilladt at 
spille på mere end ét hold. 
 

Det har ingen betydning for sagen, hvordan JHF er blevet opmærksom på det passerede, 
idet der foreligger en klar overtrædelse af det gældende regelsæt. 
 
Instansen skal dog påpege overfor JHF, at man i sådanne sager altid bør foretage en høring 
hos den eller de involverede parter, forinden der træffes en afgørelse.  
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i enighed truffet følgende 
 
 

Afgørelse  
 
JHF’s afgørelse om tabte kampe stadfæstes, og der pålægges ikke nogen bøde. 
 
Der kvitteres hermed på vegne af Disciplinærinstansen for øvrige rækker for modtagelse af 
ankegebyret på 1697 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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