
 

IF Stadion     Kopi Allerød HK 
(sendt pr. e-mail)    (sendt pr. e-mail) 
 
 
 
Brøndby den 12. november 2020 
 
 
Vedr. Anke af antal karantænedage samt bøde til official A Louise Dyhr i U-15 Pige 
kamp 296386.  
 
IF Stadion har den 29. oktober 2020 anket afgørelse truffet af Håndbold Region Øst 
(HRØ) den 27. oktober 2020. 
 
Official A Louise Dyh er af HRØ blevet idømt 6 dages karantæne samt en bøde på 1.800 
kr. for at forlade banen med sit hold med 5 minutter tilbage af kampen. IF Stadion er 
blevet idømt en bøde på 5.000 kr.  
 
Det kan konstateres, at anken er modtaget rettidigt ligesom ankegebyret er modtaget i 
DHF. 
 
Der er tale om en døm selv kamp mellem Allerød HK – IF Stadion i U15 pigerække B, 
spillet den 18. oktober 2020 i Lillerød Hallen. En tilstedeværende uddannet dommer fløjter 
kampen. 
 
Hændelse: 
Med 5 minutter tilbage af kampen opstår der en episode mellem 1 angrebspiller fra 
Allerød HK og 1 forsvarsspiller fra IF Stadion, der ender med at flere spillere fra IF Stadion 
overfalder spilleren fra Allerød HK med spark og slag, mens denne ligger ned.  
Dommeren giver rødt kort til begge de direkte i episoden involverede spillere pga. grov 
usportslig optræden.  Efterfølgende indberetter dommeren til forbundet, at kampen ikke 
blev færdigspillet, da IF Stadion valgte at forlade kampen før tid.  
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i sin behandling af sagen haft følgende bilag til 
rådighed: 
 

 Anke fra IF Stadion 
 Supplerende præcisering fra dommeren 
 Supplerende udtalelse fra IF Stadion og Allerød HK  
 Afgørelse fra HRØ inklusivt sagsbilag (høringssvar fra IF Stadion, Allerød HK og 

dommer) 
 Selve indberetningen fra kampens dommer 

 
Det afgørende er forholdet om hvem, der beslutter at forlade kampen før tid. 
Der indhentes en præcisering fra kampens dommer for at få klarhed over dette punkt. Den 
supplerende udtalelse sendes efterfølgende til høring hos IF Stadion og Allerød HK.  
 

 Allerød HK har ingen kommentarer til dommerens redegørelse vedr. dette punkt, 
men afviser, at der var en dårlig stemning blandt tilskuerne i hallen. 

 
 IF Stadion fastholder, at det er deres officials klare opfattelse, at kampens 

dommer accepterede at kampen ikke blev færdigspillet og fastholder at der var en 
dårlig stemning blandt en gruppe tilskuere mod deres holds spillere, hvilket var 
årsag til, at official A ikke følte sig tryg ved at fortsætte kampen. 

 
 Dommeren oplyser, at han forsøgte at få official A fra IF Stadion til at fortsætte 

kampen, men tilkendegiver også, at han i situationen var usikker på hvordan han 
skulle håndtere det, at et hold forlader en kamp.  



 

Dommeren fastholder, at det var IF Stadion der valgte at forlade kampen før tid, 
hvorfor han måtte stoppe kampen. 
 
Dommeren bemærker endvidere, at det er hans opfattelse, at den dårlige 
stemning i hallen blandt tilskuere ikke var korrekt. Det var alene en episode 
mellem en spiller fra Allerød HK - en forsvarsspiller fra IF Stadion og efterfølgende 
flere IF Stadionspillere, der gjorde at stemningen i kampen udartede sig.  Dette 
forhold blev håndteret med de 2 røde kort. 

 
Det er instansens vurdering, at Louise Dyhr som ansvarlig official A har valgt at forlade 
banen med sit hold midt i en kamp. 
Der er intet, der kan retfærdiggøre, at man vælger at trække sit hold midt i en kamp. Dette 
betragtes som groft usportslig optræden og det er alene den pågældende official A som er 
ansvarlig for en så bevidst alvorlig forseelse og forseelsen skal sanktioneres iht. 
Turneringsreglementets bestemmelser. 
 
IF Stadions påstand om, at Allerød HK ikke kan vinde kampen fordi de tilsyneladende har 
anvendt ulovlig spiller, er ikke underbygget af nogen form for dokumentation, ligesom der 
ikke er foretaget indberetning herom jf. procedure beskrevet i turneringsreglementets stk. 
8.17. Dette, samt at IF Stadion og U15 official A er en vigtig del af et projekt, anses for 
uvedkommende i behandlingen af den konkrete sag. 
 
Instansen har valgt at følge præcedens i tidligere lignende sager, hvor en ansvarlig official 
har valgt at forlade banen med sit hold midt i en kamp med en karantæne til official A og 
en bøde til foreningen. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har derfor i truffet følgende: 
 
Afgørelse 
 
Den af HRØ´s trufne afgørelse af den 27. oktober 2020 fastholdes med karantæne 
på 6 kampe jf. Turneringsreglementets § 8.15 b) stk. 5. 
 
Jf. Turneringsreglementets § 8.4 idømmes bøde til ansvarlig forening på 2.500 kr. 
for groft usportslig optræden ved at trække holdet midt i en kamp. 
 
IF Stadion taberdømmes og resultatet fastsættes til 0-0 og 2 point til modstander. 
 
Bøden på 1800 kr. til official A Louise Dyhr bortfalder. 
 
 
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  
 
Jan Richter Henriksen 
Formand 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker /    Søri Haslund  
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