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Vedr. Anke over protestafgørelse i kamp 128427 3.division herrer OH77 – 
Jernløse Håndbold den 28. september 2019 i Rosengårdhallen. 
 
OH77 har den 10. oktober 2019 anket HRØ´s protestafgørelse af den 8. oktober 
2019, hvor HRØ har dikteret omkamp, da man ikke kan afvise, at fejlkendelse 
med scoring til OH77 med en overtallig spiller på banen, kan have haft væsentligt 
indflydelse på kampens endelige resultat.   
OH77 anker protestafgørelsen, med påstand om, at det ikke er godtgjort, at en 
overtalssituation til Jernløse Håndbold i kampens 2. halvleg med 15 minutter 
tilbage af kampen ved stillingen 15-13 til OH77, ville have ændret kampens 
endelige resultat.   
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har fremsendt kopi af anken fra OH77 til 
Jernløse Håndbold med mulighed for yderligere kommentarer til sagen med 
svarfrist den 23. oktober 2019. Jernløse Håndbold har svaret, at de ikke er enige i 
OH77´s argumentation i anken og at de finder, at der er meget stor forskel på at 
være bagud med 1 eller 2 mål med 15 minutter tilbage. 
 
Anke samt ankegebyr ses modtaget rettidigt. 
 
Følgende materiale har været til rådighed for instansen i behandlingen: 
 

• Ankeskrivelse fra OH77 dateret 10. oktober 2019 

• Protestafgørelsen fra HRØ, dateret 8. oktober 2019 inkl. udtalelse 
fra sagens parter, dommere og dommerbord  

• Yderligere kommentarer til ankesagen fra Jernløse Håndbold 
modtaget den 14. oktober 2019 

• De internationale spilleregler 
 
Disciplinærinstansen har efterfølgende indhentet udtalelse fra HRØ med henblik 
på at få afklaret hvilke bestemmelser der er lagt til grund for sagens afgørelse. 
Dette svar har ikke ændret ved vurderingen af problemstillingen. 
 
Det må konstateres, at parterne har en forskellig opfattelse af forløbet.  
Det kan ikke med sikkerhed fastslås, hvordan det konkrete handlingsforløb har 
været. Men der er dog enighed om, at OH77 har været en overtallig spiller på 
banen i forbindelse med udløb af udvisningstid til en OH77 spiller, da 2 spillere 
løber ind. Med udgangspunkt i sagens akter, er det instansens vurdering, at 
OH77 scorer mål efter overtrædelsen. At dommerbordet gøres opmærksom på 
den overtallige spiller på banen, men at kontakten til kampens dommere ikke sker 
umiddelbart.  Spillet burde straks have været afbrudt og målet underkendt. 
OH77 får godkendt en scoring med en overtallig spiller på banen, hvilket er en 
klar fejl fra OH77, dommerbordet og dommernes side. 
 
Instansen skal kraftigt henstille til OH77, at de ansvarlige ved dommerbordet, har 
det nødvendige kenskab til deres forpligtelser i forbindelse med en spillers 
ulovlige indtræden på banen, ved straks at afbryde spillet ved brug af signalhorn, 
eller i mangel af et sådan, ved brug af en fløjte og informere dommerne om 



 

overtrædelsen. Der henvises til de internationale spillereglers fortolkning 7 vedr. 
tidtagerens og sekretærens opgaver. 
 
Endvidere fremgår det at de internationale spilleregler regel 18, at reglerne skal 
anvendes i sportslig ånd og på sportslig fair måde. 
 
Det, som instansen skal tage stilling til, er hvorvidt fejlkendelsen har haft 
afgørende indflydelse på kampens resultat. 
Forseelsen sker i kampens 45.25 minut. 
 
Instansen har valgt at følge Appelinstansens tidligere afgørelse i sagen mellem 
KIF Kolding og GOG af den 23. november 2018.  
 
Håndboldens Appelinstans har tidligere slået fast, at en fejlkendelse begået med 
9 minutter tilbage af kampen, ikke altid er kampafgørende. Hver sag skal vurderes 
individuelt. Instansen finder i herværende sag ikke belæg for at påstå, at 
herværende fejlkendelse ved anerkendelse af 1 mål til OH77 med 1 spiller for 
meget på banen, ville have ændret udfaldet af kampen, da ingen kan forudse 
kampens efterfølgende hændelser og holdene scorer på skift i den resterende del 
af kampen. 
 
Der henvises til DHF´s hjemmeside www.Håndbold.dk – principielle afgørelse i 
Håndboldens Appelinstans.  
 
 

 
Afgørelse: 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i fuld enighed vurderet sagen og truffet 
følgende afgørelse: 
 
Anke fra OH77 tages til følge for så vidt angår omkamp. 
 
HRØ´s afgørelse omstødes og kampens oprindelige resultat 22-20 
stadfæstes.  
 
 
Ankegebyr kr. 1783 kr. returneres OH77 ved DHF´s bogholderi. 
 
Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s 
Appelinstans vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.  
Kontakt: bpe@dhf.dk  
 
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig. 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
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