
Bilag 4 b 

Forslag til ændring af lovenes § 17 
Forslaget skal sikre, at der i tilfælde af pandemi og andre force majeure situationer, er hjemmel til 
at afbryde eller at afslutte turneringen 
 
Eksisterende tekst: 

 
 Ændring af turneringsregler 

§ 17  
Der kan ikke ændres i Ligareglement, turneringsreglement og propositioner for turneringer under 
en løbende turnering med virkning for denne. En turneringssæson defineres som løbende fra 1. juli 
til 30. juni.  
 
For landspokalturneringen kan ændringer dog gennemføres for slutrunde og finalerunde med tre 
måneders varsel før den første kamp i den pågældende runde. 
 
Ny tekst: 

 
§ 17 

1) Der kan ikke ændres i Ligareglement, turneringsreglement og propositioner for turneringer 
under en løbende turnering med virkning for denne. En turneringssæson defineres som 
løbende fra 1. juli til 30. juni.  

2) For landspokalturneringen kan ændringer dog gennemføres for slutrunde. 
 

3) I tilfælde af krig, jordskælv, pandemi eller anden force majeure begivenhed samt i 
tilfælde af opfordring, pålæg eller påbud fra regeringen, hvorefter det ikke er muligt 
eller sundhedsmæssigt forsvarligt at spille håndbold, afbrydes turneringen.  

 
4) Beslutning om såvel dato for afbrydelse af turneringen samt de sportsretlige 

konsekvenser heraf træffes for liga og 1. division af udvalget for professionel 
håndbold, og for bredderækkerne af turneringsudvalget efter delegation fra 
Repræsentantskabet for Dansk Håndbold Forbund.  

 
5) Udvalget for professionel håndbold respektive turneringsudvalget kan afslutte 

turneringen i de i afsnit 3 omhandlede situationer, såfremt udvalget ikke skønner der 
er udsigt til at turneringen kan færdigspilles indenfor rimelig tid og på en rimelig 
måde. De turneringsmæssige konsekvenser af en sådan afslutning fremgår af 
ligareglementet respektive propositioner for øvrige rækker.  

 
6) I tilfælde af, at turneringen genoptages, træffer udvalget for professionel håndbold 

respektive turneringsudvalget beslutning om de turneringsmæssige konsekvenser, 
herunder kan udvalget beslutte at ændre på turneringsstruktur, regler for op- og 
nedrykning, antallet af kampe samt formatet for et eventuelt slutspil og 
nedrykningsspil.  

 
7) Beslutninger efter nærværende bestemmelse kan træffes uden høring af klubberne.  
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