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(sendt pr. e-mail) 
 
 
 
 
Brøndby den 16. marts 2020 
 
 
 
Vedr. Anke af karantæne til official for brug af spiller under urigtige oplysninger. 
 
 
Mariager IK har den 5. marts 2020 anket afgørelse truffet af JHF´s Forretningsudvalg den 
28. februar 2020 om 1 års karantæne til official Jonas Riis (JR) for ulovlig brug af spiller på 
2 forskellige årgange. 
 
Det fremgår af JHF´s Love § 9, at såfremt en enkeltperson har udvist usportslig adfærd, 
der skønnes at have bragt håndboldsporten i vanry, kan sagen indbringes for JHF´s 
Forretningsudvalg. 
 
JHF´s Forretningsudvalg har iht. samme § 9 desuden idømt foreningen en bøde på 2500 
kr., da foreningen holdes ansvarlig for official JR´s handlinger. 
Endvidere har udvalget besluttet, at kampe på foreningens U-17 Drengehold, hvor spiller 
Jonas Stenholt har været ulovligt anvendt, ikke berøres, da der ikke har været nedlagt 
protest. 
 
Jf. anken fra Mariager IK påtager foreningen sig det fulde ansvar og accepterer bøden på 
2500 kr. men anker karantænelængden der løber 1 år indtil 1. marts 2021 med den 
påstand, at de som ansvarlig forening ikke har været agtpågivende nok til at formidle 
reglerne overfor træner/official JR og at det derfor ikke bør komme ham til skade. 
 
Instansen noterer sig, at Mariager IK har accepteret bøde på 2500 kr. hvorfor denne del af 
afgørelsen betragtes som værende endelig. 
 
Ankefristen er 5 dage fra modtagelse af JHF´s afgørelse hvilket betyder at anken skulle 
have været modtaget senest den 4. marts 2020, men da foreningen er blevet 
misinformeret omkring selve ankefristen, har Disciplinærinstansen for øvrige rækker valgt 
at imødekomme en behandling af anken. Ankegebyret er modtaget i DHF. 
 
Sagen findes tilstrækkeligt belyst, hvorfor der ikke er skønnet behov for yderligere 
høringer i sagen. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i sin behandling af sagen haft følgende bilag til 
rådighed: 
 

 Anke fra Mariager IK 
 Afgørelse fra JHF´s Forretningsudvalg inklusivt bilag (sagsfremstilling samt 

udtalelse) 
 Holdkort U-17 Drenge 
 Holdkort serie 2 Herrer 
 Spillerstamkort Jonas Stenholt født 02/10-2002 
 Spillerstamkort Jonas Stenholt Møller født 02/10-1999 
 Kampoversigt sæson 2019/20  

 



 

Det fremgår af sagens akter, at officiel Jonas Riis (JR) igennem sæson 2019/20 på skift 
har anvendt spiller Jonas Stenholt (Møller) som U-17 spiller og som Herre senior spiller. 
Spilleren ses i systemet oprettet dobbelt med samme navn, adresse og 
kontaktoplysninger, men med 2 forskellige fødselsårstal, henholdsvis 1999 og 2002. 
Foreningen har bekræftet, at spillerens korrekte fødselsårstal er 1999, hvorfor spilleren jf. 
aldersgrupperingen er at betragte som seniorspiller og derfor under ingen 
omstændigheder kan anvendes på et U-17 hold. 
 
Jf. Turneringsreglementets stk. 8.2 er en spiller som anvendes i strid med gældende 
regler, herunder falsk alder, at betragte som ulovlig spiller. Det er holdets official, som er 
ansvarlig for rigtigheden af et holdkort og i den pågældende sag har JR gentagen gange 
bevidst valgt at anvende en seniorspiller på et U-17 hold. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker er enige om, at der ikke er fundet formidlende 
omstændigheder i denne sag om anvendelse af spiller under urigtige oplysninger, 
herunder falsk alder.  
Uvidenhed fritager ikke for ansvar om kendskab til aldersbestemmelserne. 
Instansen har derfor valgt at følge præcedens i lignende tidligere sager og har i enighed 
truffet følgende  
 
 
 
Afgørelse: 
 
Den af JHF´s Forretningsudvalgs trufne afgørelse af den 28. februar 2020 om 
karantæne til official Jonas Riis indtil 1. marts 2021 stadfæstes. 
 
Der kvitteres hermed for modtagelse af ankegebyr på 1783 kr. 
 
 
Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s Appelinstans 
vedlagt gebyr iht. Gebyrlisten 1783 kr. (Att. Britta Pedersen-Ebbe bpe@dhf.dk) 
 
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig. 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
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