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Brøndby den 28. marts 2019 
Journal 1018-19-SHA 
 
Vedr. Anke over protestafgørelse i kamp 774411 serie 1 damer Svenstrup 
Godthåb IF - Nibe HK spillet den 14. marts 2019 i Højvangshallen, 
Svenstrup. 
 
Svenstrup Godthåb IF (SGIF) har den 25. marts 2019 anket JHF´s 
protestafgørelse af den 20. marts 2019. JHF har i sin afgørelse taget protesten til 
følge og taberdømt SGIF samt idømt foreningen en bøde på 500 kr. for 
mangelfuld udfyldelse af holdkort. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har fremsendt kopi af anken til Nibe HK 
med mulighed for fremsendelse af yderligere kommentarer til sagen med svarfrist 
den 28. marts 2019. Der er ikke modtaget yderligere kommentarer fra Nibe HK 
indenfor den fastsatte tidsfrist. 
 
Anken samt ankegebyr ses modtaget rettidigt, hvorfor sagen har været sendt til 
behandling i instansen. 
 
Følgende materiale har været til rådighed for instansen i behandlingen: 
 

• Protest fra Nibe HK, dateret 15. marts 2019 
• Protestafgørelsen fra JHF, dateret 20. marts 2019 samt 

efterfølgende mail, hvoraf bødeforlæg bekræftes 
• Ankeskrivelse fra SGIF (på mail), dateret 25. marts 2019 

• Holdkort kamp 774411 
• Kampudskrift spiller Line Søholm 

 
I spørgsmålet om mangelfuldt udfyldt holdkort til kamp 774411, har SGIF i sin 
anke erkendt, at man ikke havde sikret sig, at holdkortet hverken før kampstart 
eller indenfor 12 timers fristen efter kampafvikling, var udfyldt korrekt.  
 
Forpligtelsen for udfyldelse af det elektroniske holdkort er beskrevet i § 5.12.  
 
SGIF er jf. Turneringsreglementet for øvrige rækker af JHF blevet taberdømt samt 
idømt en bøde på 500 kr. for mangelfuld udfyldelse af holdkort iht. 
Turneringsreglementets § 9.2.  
(Bødeforlæg fremgår ikke af JHF´s skriftlige afgørelse, men er efterfølgende 
overfor instansen blevet bekræftet af JHF).  
 
Den pågældende spiller betragtes som ”ulovlig” i administrativ forstand, og det 
fremgår af § 10.3, at et holdkort, der ikke er udfyldt eller mangelfuldt udfyldt, kan 
medføre en bøde iht. bøderegulativet. 
Der henvises til § 9.2 i samme reglement, hvor det fremgår, at en ulovlig spiller, 
anvendt i strid med gældende regler, kan medføre personlig straf til spilleren i 



 

form af karantæne, straf til foreningen i form af tabt kamp samt bøde iht. 
bøderegulativet. 
 
Instansen har valgt at følge præcedens for mangelfuldt udfyldte holdkort, som 
betragtes som en administrativ fejl, der straffes med en bøde. 
Det vægter højt, at spilleren er spilleberettiget for foreningen og at denne ikke har 
deltaget på andre hold i samme spillerunde.  
(I henhold til kampudskrift på Line Søholm). 
 
Instansen skal henstille til SGIF, at de sætter sig grundigt ind i reglerne 
for udfyldelse af holdkort samt gøre opmærksomme på, at det fulde ansvar alene 
påhviler foreningen. I gentagelsestilfælde udsætter foreningen sig for at blive 
taberdømt, iht. Turneringsreglementets § 9.2. 
 

 
 

Afgørelse: 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i fuld enighed truffet følgende 
afgørelse: 
 
Anke fra Svenstrup Godthåb IF tages til følge for så vidt angår kampens 
resultat. 
 
JHF´s afgørelse om at taberdømme Svenstrup Godthåb IF omstødes og 
kampens oprindelige resultat 18-16 til Svenstrup Godthåb IF over Nibe HK 
fastholdes.  
 
JHF´s afgørelse af den 20. marts 2019 med bøde til Svenstrup Godthåb IF på 
500 kr. for mangelfuld udfyldelse af holdkort stadfæstes. 
 
 
Ankegebyr kr. 1740 kr. returneres til Svenstrup Godthåb IF af DHF´s bogholderi. 
 
 
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. 
 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
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