Ajax København
(e-mail)

Team Sydhavsøerne
(e-mail)

Brøndby den 1. december 2019
Anke over protestafgørelse i kamp 162342 U-17 D1D Ajax København mod
Team Sydhavsøerne spillet 27. oktober 2019 i Bavnehøj Arena
Disciplinærinstansen for øvrige rækker (herefter Disciplinærinstansen) har i
medfør af DHF’s love § 22 A behandlet Team Sydhavsøernes (herefter TSØ)
anke af 18. november 2019 af HRØ´s protestafgørelse af 15. november 2019.
HRØ har i afgørelsen taget Ajax Københavns (herefter Ajax) protest til følge, idet
TSØ har benyttet spilleren X som spiller på U-17 holdet. Spilleren er i kraft af sin
alder U-19 spiller – og han har dispensation til at kunne spille på U-17 holdet.
Spilleren deltog på TSØ’s hold i 2. division (senior), hvorfra han blev rykket
direkte ned på U-17 holdet.
TSØ har anket afgørelsen med påstand om ophævelse af afgørelsen, idet det er
foreningens opfattelse, at spilleren lovligt kunne rykkes ned fra 2 DH til U-19,
hvorfra han i kraft af sin dispensation, kunne rykke videre til U-17 holdet.
Forelagt anken fra TSØ til høring, har Ajax nedlagt påstand om at fastholde
protestafgørelsen.
Ajax høringssvar er sendt til orientering til TSØ, der fastholder, at Ajax er i retlig
vildfarelse.
Disciplinærinstansen bemærker indledningsvis, at såvel anken som ankegebyret
er indgået rettidigt.
Den pågældende spiller, X, er U-19 spiller. Team Sydhavsøerne har ikke noget U19 hold. Spilleren har i kraft af reglerne om spiludvikling (turneringsreglementet
stk. 3.4 a) fået en dispensation til at kunne spille på U-17 holdet.
Det er ubestridt, at spilleren har deltaget på seniorholdet i 2. division d. 19.
oktober 2019.
2. divisionsholdets næste kamp fandt sted d. 29. oktober.
Imidlertid spillede U-17 holdet mod Ajax d. 27. oktober, hvor spilleren deltog.
Turneringsreglementet:
5.5

En spiller kan efter overholdelse af reglerne i stk. 5.3 rykke fra et højere til et
lavere rangerende hold, såfremt
a. Det hold, hvortil spilleren hørte, spiller turneringskamp samme dag eller forinden
har spillet mindst én kamp, hvori spilleren ikke har deltaget eller **

b. Det lavere rangerende hold har spillet lige så mange kampe uden spillerens
deltagelse, efter spillerens sidste kamp på det højere rangerende hold, som
spilleren i alt har deltaget på det højere rangerende hold i samme turnering. **
Se også stk. 3.2 b).
5.7

En spiller må ikke samme dag spille på mere end ét hold.
Undtaget fra denne regel se stk. 3.2, 3.3, 3.5 og 4.3, ved benyttelse af disse
spiludviklingsregler, er det tilladt at spille to kampe samme dag.

3.2

Spiludvikling til ældre årgang:
a. Spillere, omfattet af 2.1. d-n kan benyttes i den nærmest følgende ældre årgang,
uden at man dermed spærres for deltagelse i egen årgang.
b. Spillere, omfattet af 2.1 d-n, der har deltaget alene i kampe i en ældre gruppe, kan
senere i samme turnering benyttes i egen aldersgruppe under overholdelse af stk.
5.5.
Dog kan man altid benyttes i første kamp i egen aldersgruppe, også ved
ombrydning, uden overholdelse af stk. 5.5.
c.

Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget før dagen efter at man har udstået
karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen jf. stk. 8.15.a.1

Det er Disciplinærinstansens opfattelse, at spilleren som U-19 spiller lovligt kunne
deltage på foreningens hold i 2. division, ligesom han i kraft af disse regler kunne
rykke tilbage på U-19 holdet igen (såfremt foreningen havde haft et sådant hold).
Det er endvidere Disciplinærinstansens opfattelse, at spilleren dermed ikke lovligt
kunne rykke videre ned på U-17 holdet, idet han rettelig skulle spilles fri hertil i
medfør af turneringsreglementet stk. 5.5. a).
På den baggrund finder Disciplinærinstansen som HRØ, at spilleren ulovligt har
deltaget på foreningens U-17 hold i kampen d. 27. oktober.
Disciplinærinstansen træffer følgelig og i medfør af DHF’s love § 23 A følgende

Afgørelse:
HRØ’s afgørelse af 15. november 2019 stadfæstes
For ankegebyret på kr. 1783 kr. fra TSØ kvitteres hermed.
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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