
 

IF Stjernen Odense  TPI Odense 
(e-mail)   (e-mail) 
 
 
 
Brøndby den 21. november 2019 
  
 
Vedr. Anke over protestafgørelse i kamp 132031 3.division herrer pulje 4 IF 
Stjernen Odense – TPI Odense spillet 9. november 2019 i Skt. Jørgens 
Hallen  
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker (herefter Disciplinærinstansen) har i 
medfør af DHF’s love § 22 A behandlet IF Stjernen Odenses (herefter IF Stjernen) 
anke ved mail af 13. november 2019 af JHF´s protestafgørelse af 12. november 
2019. 
 
JHF har i afgørelsen taget TPI Odenses (herefter TPI) protest til følge, idet IF 
Stjernen har benyttet spilleren X uden at være påført holdkortet. JHF har derfor 
taberdømt IF Stjernen samt idømt klubben en bøde på 800 kr. herfor. 
   
IF Stjernen har anket afgørelsen med påstand om ophævelse af afgørelsen om 
tab af 2 point, men klubben anerkender den idømte bøde for mangelfuld 
udfyldelse af holdkortet. 
 
Anken fra IF Stjernen har været forelagt TPI Odense til høring. TPI Odense har i 
sit høringssvar nedlagt påstand om at JHF’s afgørelse skal fastholdes. TPI 
Odense har henvist til praksis i kamp nr. 503044 VIF Mors – Oddense-Otting 
(spillet 21. april 2017). 
  
Disciplinærinstansen bemærker indledningsvis, at såvel anken som ankegebyret 
er indgået rettidigt.  
 
Det fremgår af spillercertifikatet for den omtvistede spiller, X, at han blev indmeldt 
i IF Stjernen d. 1. september 2019. Han blev udmeldt af Dalby G&IF d. 19. 
september 2019. Her spillede han seneste kamp d. 22. juni 2019.  
Spilleren var dermed spilleberettiget for IF Stjernen pr. 19. september 2019.     
 
Det kan derfor konstateres, at spilleren lovligt kunne anvendes i kampen mod TPI. 
 
Disciplinærinstansen kan desuden konstatere, at der på holdkortet for kampen var 
påført 11 spillere, hvorfor der var plads til at påføre X. 
 
Turneringsreglementet: 
 
8.2 En spiller/official, der anvendes i strid med gældende regler – det kan være uden 

gyldig  spilletilladelse for den pågældende forening, under falsk navn, falsk alder 
eller som er karantæneramt eller som efter sin deltagelse i en anmeldelsespligtig 
kamp, ikke fremgår af den pågældende kamps elektroniske holdkort inden 
tidsfristens udløb, betegnes som ”ulovlig” spiller/official”. 

 



 

1. Anvendelse af en spiller i strid med gældende regler kan medføre personlig 
straf til spiller fra aldersgruppen U-17 og op i form af karantæne, straf til 
foreningen i form af tab af kamp samt bøde iht. bøderegulativet. 

 
2. Anvendelse af spiller i strid med stk. 9.3 kan dog alene medføre bøde til 

foreningen. I gentagelsestilfælde kan der sanktioneres yderligere i form 
af tabt kamp 

 
9.3 Før en kamp skal det elektroniske holdkort være udfyldt til det ansatte 

kamptidspunkt. 
 

Hvis en spiller ikke har deltaget i kampen, kan spillerens navn slettes på det 
elektroniske holdkort, indtil 6 timer efter ansatte spilletidspunkt. 

 
En spiller som ikke fremgår af det elektroniske holdkort inden tidsfristens udløb, 
betragtes som ulovlig spiller, og konsekvensen heraf fremgår jf. stk. 8.2. 

 
 Et holdkort, der ikke er udfyldt eller mangelfuldt udfyldt, kan medføre en bøde iht. 
 bøderegulativet. 
 
Disciplinærinstansen finder, at der tydeligt er tale om en administrativ fejl i denne 
sag, hvilket også er medgivet af IF Stjernen.  
 
Da der ikke foreligger oplysning om at IF Stjernen tidligere har haft en tilsvarende 
sag, finder Disciplinærinstansen alene, at der i denne sag er tale om en 
overtrædelse af Turneringsreglementets § 9.3, hvorfor sanktionering alene kan 
ske i med før af § 8.2. 
 
Disciplinærinstansen bemærker til TPI Odense, at den omtalte henvisning til 
sagen fra april 2017, ikke er sammenlignelig med nærværende sag. I denne sag 
var der tale om et hold, der brugte den 13. spiller, jf. afgørelse fra DHF’s 
Appelinstans publiceret på DHF’s hjemmeside under principielle afgørelser d. 1. 
juni 2017.  
  
Disciplinærinstansen træffer på den baggrund og i medfør af DHF’s love § 23 A, 
samt på baggrund af hidtidig praksis følgende 
 
Afgørelse: 
 
JHF´s afgørelse af den 12. november 2019 ophæves. 
IF Stjernen idømmes bøde på 500 kr for mangelfuld udfyldelse af holdkort   
 
 
Ankegebyret på kr. 1783 kr. returneres til IF Stjernen. 
 
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. 
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Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
 
Jens Risum 
Formand 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker                    
        
 
 
Kopi: JHF, Disciplinærinstansen for øvrige rækker  


