Hjørring Håndbold
(e-mail)

Nordthy IF
(e-mail)

Brøndby den 16. oktober 2019
Journal 1047-19-SHA
Vedr. Anke over protestafgørelse i kamp 131596 3.division herrer pulje 1
Nordthy IF – Hjørring Håndbold, spillet den 21. september 2019 i
Nordthyhallen.
Hjørring Håndbold har den 7. oktober 2019 anket JHF´s protestafgørelse fra den
2. oktober 2019, hvor JHF jf. turneringsreglementets stk. 9.2 har taget Hjørring
Håndbolds protest til følge og idømt Nordthy IF en bøde på 500 kr. for mangelfuld
udfyldelse af holdkort.
Hjørring Håndbold anker afgørelsen med påstand om, at Nordthy IF af JHF burde
have været taberdømt for brug af ulovlig spiller.
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har fremsendt kopi af anken til Nordthy IF
med mulighed for yderligere kommentarer til sagen med svarfrist den 11. oktober
2019. Yderligere kommentarer er modtaget 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 i sagsbehandlingen:
•
•
•
•
•
•

Protest fra Hjørring Håndbold, dateret 27. september 2019
Protestafgørelsen fra JHF, dateret 2. oktober 2019
Ankeskrivelse fra Hjørring Håndbold (på mail), dateret 7. oktober
2019
Holdkort kamp 131596
Kampudskrift spiller Mathias Boostmann Larsen og Anders
Boostmann Larsen
Spillercertifikater på begge spillere

I spørgsmålet om ulovlig spiller og derfor mangelfuldt udfyldt holdkort til kamp
131596, har Nordthy IF erkendt, at de ved en fejl har valgt den forkerte spiller til
holdkortet. Mathias Boostmann Larsen spillede kampen, men man havde fået
tilføjet Anders Boostmann Larsen.
Det vægter højt, at den deltagende spiller Mathias Boostmann Larsen er
spilleberettiget for Nordthy IF. (I henhold til spillercertifikat og kampoversigt).
Ligeledes kan instansen konstatere, at Anders Boostmann Larsen er og har været
spilleberettiget for Bellinge IF på Fyn siden 4. januar 2018. (I henhold til
spillerhistorik er Anders udmeldt fra Nordthy IF den 1. september 2017 og jf.
kampoversigt har denne ikke spillet kampe for Nordthy IF siden 28. januar 2017.)

Instansen må således konstatere, at der tydeligt er tale om en administrativ fejl i
denne sag.
Det fremgår af § 10.3, at et holdkort, der ikke er udfyldt eller mangelfuldt udfyldt,
kan medføre en bøde iht. bøderegulativet.
Instansen har derfor valgt at følge præcedens for mangelfuldt udfyldte holdkort,
som betragtes som en administrativ fejl, der ved 1. overtrædelse alene straffes
med en bøde.
Instansen skal dog kraftigt henstille til Nordthy IF, at de rydder op i deres
spillerkartotek så lignende tilfælde ikke kan forekomme. Ansvaret påhviler alene
foreningen, der bedes sætte sig grundigt ind i reglerne for udfyldelse af holdkort.
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 Hjørring Håndbold afvises og kampens resultat fastholdes.
JHF´s afgørelse af den 2. oktober 2019 med bøde til Nordthy IF på 500 kr. for
mangelfuld udfyldelse af holdkort stadfæstes.
Der kvitteres hermed for ankegebyret på kr. 1783 kr.
Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s
Appelinstans vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.
( Att. Britta Pedersen-Ebbe bpe@dhf.dk)
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig.
Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Jens Risum
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