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FORSLAG til 

Dansk Håndbold Forbunds love 

Senest ændret på repræsentantskabsmøde den 11. juni 2022 

 

 

1. Forbundet og dets formål 

 

1.1 Forbundets navn er Dansk Håndbold Forbund (DHF). 

 

1.2 DHF’s hjemsted er Storkøbenhavn. 

 

1.3 DHF er stiftet den 2. juni 1935. 

 

1.4 DHF’s formål er at fremme og udvikle dansk håndbold. Dette formål søges blandt andet opnået 

ved  

 

- at arrangere landskampe,  

- at arrangere internationale mesterskaber, 

- at udskrive nationale turneringer,  

- at virke for samarbejde mellem håndboldspillets interessenter, 

- at varetage uddannelse og efteruddannelse af håndboldspillets interessenter, herunder spil-

lere, ledere, trænere, instruktører, dommeraspiranter og dommere, 

- at udarbejde nødvendige reglementer m.v., herunder turneringsreglementer,  

- at udgive de af International Handball Federation (IHF) vedtagne spilleregler. 

 

2. DHF’s medlemmer og øvrige interessenter 

 

2.1 Medlemmer 

 

2.1.1 DHF’s medlemmer er  

 

a. Håndbold Region Øst, Fyns Håndbold Forbund og Jydsk Håndbold Forbund (region og distrikts-

forbund); 

b. håndboldspillende foreninger og høj- og efterskoler, der er medlem af en region eller et di-

striktsforbund (medlemsforeninger). 

 

2.1.2 Region og distriktsforbund leder og administrerer deres aktiviteter efter DHF’s og egne gældende 

love. Region og distriktsforbund kan være organiseret i kredse. 
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2.1.3 Medlemsforeninger søger om medlemskab af en region eller et distriktsforbund og dermed også 

om medlemskab af DHF ved anvendelse af DHF’s officielle optagelsesskema. Optagelsesskemaet 

skal sammen med medlemsforeningens vedtægter sendes til den relevante region/det relevante 

distriktsforbund. Medlemsforeningens vedtægter skal leve op til de krav, der stilles af Danmarks 

Idræts-Forbund (DIF). En medlemsforening opnår først medlemskab af en region eller et distrikts-

forbund og dermed også af DHF, når medlemskabet er godkendt af både den relevante region/det 

relevante distriktsforbund, DHF og DIF. 

 

2.1.4 En medlemsforening, der grundet udmeldelse, eksklusion eller andet ikke længere er medlem af 

en region eller et distriktsforbund, ophører automatisk med at være medlem af DHF, medmindre 

andet følger af punkt 2.1.5. 

 

2.1.5 Ved opløsning af en region eller et distriktsforbund, bevarer dets medlemmer deres status som 

medlemmer af DHF og skal af DHF tilknyttes en anden region eller et andet distriktsforbund.  

 

2.1.6 DHF’s medlemmer betaler kontingent m.v. i henhold til bestemmelserne i punkt 6. 

 

2.1.7 Såfremt et medlem gør brug af personer, der ikke er medlem af eller i øvrigt tilknyttet medlem-

met, men som ved arrangementer under DHF er tillagt en funktion, f.eks. sekretærer, tidtagere, 

officials, trænere, udskiftningsledere og managers er pågældende medlem ansvarlig for, at disse 

personer følger DHF’s love og reglementer m.v., ligesom der ved de pågældende personers over-

trædelser kan sanktioneres som var de medlemmer m.v. af et medlem.  

 

2.2 Håndboldselskaber 

 

2.2.1 Ved håndboldselskaber forstås selskaber (uanset selskabsformen), der  

 

a. er hjemmehørende i Danmark,  

b. har til formål at drive professionel håndbold, 

c. har forpligtet sig til at overholde DIF’s og DHF’s love, reglementer m.v. og alle i henhold hertil 

trufne afgørelser, og 

d. har opnået tilladelse til at låne en medlemsforenings rettigheder til at deltage i Danmarkstur-

neringen, jf. punkt 5.1, litra a, og til at drive kontrakthåndbold. 

 

2.2.2 Der fastsættes nærmere regler om og vilkår for et håndboldselskabs adgang til at opnå tilladelse 

til at låne en medlemsforenings turneringsrettigheder og til at drive kontrakthåndbold i Kontrakt-

reglementet, jf. punkt 17.4, herunder vilkår om, at der skal indgås en samarbejdsaftale mellem 

en eller flere medlemsforeninger og håndboldselskabet. 

 

2.2.3 Håndboldselskaber er ikke medlemmer af DHF, men er underlagt DHF’s love, reglementer m.v., 

jf. punkt 2.2.1, litra c. 
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2.2.4 Bestemmelsen i punkt 2.1.7 gælder tilsvarende for håndboldselskaber. 

 

2.3 Divisionsforeningen Håndbold 

 

2.3.1 Divisionsforeningen Håndbold (Divisionsforeningen) fungerer som interesseorganisation for hold 

i Håndboldligaen og 1. division. Divisionsforeningen er ikke medlem af DHF, men er tillagt særlige 

rettigheder, der fremgår af DHF’s love og de i medfør af DHF’s love udstedte reglementer m.v.  

 

2.4 Håndbold Spiller Foreningen 

 

2.4.1 Håndbold Spiller Foreningen fungerer som interesseorganisation for de spillere, der i henhold til 

Håndbold Spiller Foreningens vedtægter kan optages som medlemmer der. Håndbold Spiller For-

eningen er ikke medlem af DHF, men er tillagt særlige rettigheder, der fremgår af DHF’s love og 

de i medfør af DHF’s love udstedte reglementer m.v.  

 

3. Medlemmers og øvrige interessenters pligter 

 

3.1 DHF’s medlemmers og øvrige interessenters love, vedtægter, reglementer m.v. og virksomhed 

må ikke stride mod DHF’s love og reglementer m.v.  

 

3.2 DHF’s medlemmer og håndboldselskaber er forpligtet til: 

 

a. at underkaste sig DHF’s love og reglementer m.v. og alle i henhold hertil trufne afgørelser. 

b. at yde DHF enhver bistand, der måtte forlanges til varetagelse af DHF’s forpligtelser og løsning 

af dets opgaver. 

c. at give fri adgang til alle, der i henhold til turneringsreglementer for DHF's turneringer eller 

reglementer for fribilletter, har denne ret. 

d. at fremsende udfyldte beretningsskemaer til DIF en gang årligt til den af DHF til enhver tid 

fastsatte tidsfrist på opfordring af DHF. Overskridelse af tidsfristen medfører en bøde med 

tillæg af dagbøder, for hver dag den angivne tidsfrist er overskredet. Bødestørrelser fastsæt-

tes af DHF’s bestyrelse og skal fremgå af en gebyrliste. 

e. at lade alle henvendelser til DHF og dets udvalg, der ikke gælder turneringsspørgsmål i tur-

neringer administreret af DHF, og til DIF, EHF, IHF og de derunder stående udvalg, tilgå eget 

distriktsforbund eller region i kopi. 

f. at respektere såvel IHF’s, EHF’s og DHF’s regler om frigivelse af spillere til landsholdsaktivi-

teter. 

 

3.3 En region eller et distriktsforbund er forpligtet til at give DHF meddelelse om egne repræsentant-

skabsmøder senest 14 dage før deres afholdelse. Med meddelelsen skal følge dagsorden, beret-

ning og regnskab med tilhørende bilag. Efter mødets afholdelse skal DHF tilsendes referat med 
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oplysninger om alle ændringer i regions/distriktsforbunds love og reglementer samt en forteg-

nelse over de valgte bestyrelses- og udvalgsmedlemmer med adresser og telefonnumre m.v. 

 

4. Nationale og internationale medlemskaber 

 

4.1 DHF er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Skandinavisk Håndbold Forbund (SKHF), 

European Handball Federation (EHF) og International Handball Federation (IHF) og repræsenterer 

sine medlemmer overfor disse organisationer. Som medlem af disse organisationer er DHF og 

dermed DHF’s medlemmer, håndboldselskaber, samt disses spillere, ledere, trænere, officials 

m.v. underkastet de til enhver tid gældende love, reglementer og afgørelser udstedt af de pågæl-

dende organisationer og forpligtet til at indrette sig i overensstemmelse hermed.  

 

5. Turneringer og kampe 

 

5.1 DHF udskriver  

 

a. Danmarksturneringen for kvinder og herrer omfattende Håndboldliga, 1. division, 2. division 

og 3. division, 

b. Landspokalturneringen, 

c. U19 Liga og 1. division for piger og drenge og  

d. U17 Liga og 1. division for piger og drenge. 

 

5.2 Øvrige turneringer udskrives af region og distriktsforbund (eller dertil knyttede kredse).  

 

5.3 Turneringsregler for Håndboldliga og 1. division (kvinder og herrer) fastlægges i Ligareglementet, 

der vedtages af Udvalget for professionel håndbold, jf. punkt 17.2, og turneringsregler for øvrige 

rækker fastlægges i Turneringsreglement for øvrige rækker, der vedtages af DHF’s bestyrelse, jf. 

punkt 11.3. 

 

5.4 For de af DHF’s medlemmer og håndboldselskaber, der har hold, der deltager i Håndboldliga og 

1. division, gælder det, at de pågældende hold og dertil knyttede spillere, trænere, ledere m.v. 

ikke uden forudgående skriftlig godkendelse fra DHF må arrangere, deltage i eller yde bistand til 

andre kampe og turneringer end de officielle kampe og turneringer, der er udskrevet af IHF, EHF, 

DHF samt region og distriktsforbund (eller dertil knyttede kredse). DHF’s afgørelse om, hvorvidt 

der kan ske godkendelse eller ej, skal være begrundet. For øvrige hold gælder der ingen begræns-

ninger, dog således at der skal fremsendes forudgående skriftlig orientering til den relevante 

region, distriktsforbund eller kreds, hvis et hold ønsker at deltage i kampe/turneringer i udlandet 

eller med pengepræmier, der overstiger 50.000 kr. 

 

5.5 Uanset det i punkt 5.4 anførte skal der ikke ansøges om DHF’s forudgående godkendelse af føl-

gende: 
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a. Enkeltstående træningskampe mod hold tilknyttet DHF’s medlemmer eller håndboldselskaber 

under den løbende afvikling af de officielle turneringer, der er udskrevet af IHF, EHF, DHF 

samt region og distriktsforbund (eller dertil knyttede kredse). 

 

b. Turneringer og kampe mod hold tilknyttet DHF’s medlemmer eller håndboldselskaber i som-

mer og vinterpauserne for de officielle turneringer, der er udskrevet af IHF, EHF, DHF samt 

region og distriktsforbund (eller dertil knyttede kredse). 

 

c. Enkeltpersoners deltagelse i turneringer eller kampe mellem rene skolehold, militærhold og 

firmahold organiseret i Dansk Firmaidræt. 

 

5.6 Hvis der i de i punkt 5.4 og 5.5 nævnte kampe ønskes benyttet spillere, som er spilleberettigede 

andetsteds end hos deltagerne selv, skal skriftlig tilladelse først indhentes fra den eller de pågæl-

dende foreninger eller håndboldselskaber, hvor spilleren er medlem eller ansat. 

 

5.7 DHF’s bestyrelse fastsætter passende frister for indsendelse og nærmere retningslinjer for be-

handling af ansøgninger om godkendelse i henhold til punkt 5.4. Bestyrelsen fastsætter endvidere 

hvilke gebyrer, der skal betales ved indsendelse af ansøgning. Gebyrerne skal fremgå af en ge-

byrliste. 

 

6. Kontingenter, gebyrer m.v. 

 

6.1 Region og distriktsforbund betaler kvartalsvis et kontingent til DHF. Det samlede årlige kontingent 

fastsættes af DHF’s bestyrelse. 

 

6.2 DHF’s medlemsforeninger betaler årligt til DHF  

 

a. Et kontingent. 

b. En holdafgift pr. hold, der er tilmeldt DHF’s eller regions/distriktsforbunds turneringer. 

c. Et beløb pr. hold, der er tilmeldt DHF’s eller regions/distriktsforbunds turneringer til dækning 

af præmier for kollektive forsikringer tegnet af DIF. 

 

6.3 Håndboldselskaber betaler den i punkt 6.2, litra b, nævnte holdafgift for de hold, de har tilladelse 

til at drive.  

 

6.4 Størrelsen af de i punkt 6.2 nævnte ydelser fastsættes af DHF’s bestyrelse, jf. punkt 13.7. 

 

6.5 De i punkt 6.2 nævnte ydelser opkræves af region og distriktsforbund. Kontingent og beløb for 

kollektive forsikringer afregnes mellem region/distriktsforbund og DHF den 1. oktober. Holdafgif-

ten afregnes mellem region/distriktsforbund og DHF senest den efterfølgende 1. marts. 
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6.6 Medlemsforeninger og håndboldselskaber med hold, der deltager i Håndboldliga og 1. division, 

betaler endvidere årligt til DHF 

 

a. Et deltagelsesgebyr pr. hold, der er tilmeldt Håndboldligaen og 1. division. 

b. Et dommerrejsepuljegebyr pr. hold, der er tilmeldt Håndboldligaen og 1. division. 

c. Et gebyr til drift af Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division pr. hold, der er tilmeldt 

Håndboldligaen og 1. division. 

      

6.7 Størrelsen af det i punkt 6.6, litra a nævnte deltagelsesgebyr og betalingsbetingelserne fastsættes 

af DHF’s bestyrelse, jf. punkt 13.7. Størrelsen af de i punkt 6.6, litra b og c nævnte gebyrer og 

betalingsbetingelserne fastsættes af Økonomiudvalget under hensyntagen til følgende: Gebyrerne 

skal betales over mindst to rater, deltagerne hæfter solidarisk for et underskud i de samlede 

gebyrregnskaber, ligesom et overskud fordeles mellem deltagerne. Gebyrregnskaberne bliver op-

gjort efter hver turneringssæson. Uanset betalingsbetingelser kan DHF’s administration kræve 

gebyrerne forudbetalt, når det foreligger oplysninger, der sandsynliggør, at en medlemsforening 

eller et håndboldselskab er insolvent. 

 

6.8 Har en medlemsforening eller et håndboldselskab forfalden gæld til DHF, en region eller et di-

striktsforbund (eller dertil knyttede kredse), og har medlemsforeningen/håndboldselskabet ikke 

betalt eller indgået bindende aftale om betaling af den forfaldne gæld senest otte dage efter, at 

påkrav er fremsat, skal medlemsforeningen/håndboldselskabet udelukkes fra deltagelse i alle tur-

neringer i den igangværende eller forestående sæson. Såfremt gælden kun knytter sig til hold i 

Håndboldliga eller 1. division, er det dog kun disse hold, der kan udelukkes. Udelukkede hold 

anses for nedrykker i den eller de sæsoner udelukkelsen vedrører, og de af holdets kampe i 

sæsonen, som allerede måtte være spillet, og som ikke vedrører en allerede afsluttet turnerings-

fase, skal anses for ikke spillet. Nedrykningen sidestilles med en ordinær sportslig nedrykning. 

Region og distriktsforbund træffer afgørelse som 1. instans i sager omfattet af dette punkt 6.8, 

dog således at Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division træffer afgørelse som 1. in-

stans, for så vidt angår hold i Håndboldliga og 1. division.  

 

6.9 Det i punkt 6.8 anførte gælder tilsvarende, såfremt en medlemsforening eller et håndboldselskab, 

der deltager i Håndboldliga eller 1. division, har forfalden gæld, der overstiger 10.000 kr., til en 

anden medlemsforening eller et andet håndboldselskab, der deltager i Håndboldliga eller 1. divi-

sion, når gælden er anerkendt eller fastslået ved endelig dom eller voldgiftskendelse, og gælden 

ikke er betalt senest otte dage efter påkrav. 

 

6.10 En medlemsforening eller et håndboldselskab, der har sikret sig deltagelse i EHF’s europæiske 

klubturneringer, skal til sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser overfor EHF, herunder beta-

linger af gebyrer, eventuelle bøder m.v., indbetale et kontant beløb på 75.000 kr. til DHF senest 

en uge efter sidste spillerunde eller finale i den danske turnering, der har kvalificeret 
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medlemsforeningen/håndboldselskabet til deltagelse i de europæiske klubturneringer. Såfremt 

EHF rejser krav mod medlemsforeningen/håndboldselskabet, som DHF hæfter for, er DHF er be-

rettiget til at anvende sikkerhedsbeløbet til betaling til EHF. Sikkerhedsbeløbet skal tilbagebetales 

til medlemsforeningen/håndboldselskabet 14 dage efter finalen i den pågældende europæiske 

klubturnering, i det omfang EHF ikke forinden har rejst krav mod medlemsforeningen/håndbold-

selskabet, som DHF hæfter for.    

 

7. DHF’s organer 

 

7.1 DHF’s organer er følgende: 

 

1. Repræsentantskabet, jf. punkt 8-10 

2. Bestyrelsen, jf. punkt 11-13 

3. Direktionen, jf. punkt 14 

4. De stående udvalg, jf. punkt 15: 

a. Økonomiudvalget 

b. Eliteudvalget 

c. Dommerudvalget 

d. Uddannelsesudvalget 

e. Bredde- og udviklingsudvalget 

f. Turneringsudvalget for øvrige rækker 

g. Arrangementsudvalget 

h. Udvalget for Beach Handball 

5. DHF’s regelfortolker, jf. punkt 16 

6. Sektionen for Håndboldliga og 1. division: 

a. Udvalget for professionel håndbold, jf. punkt 17 

b. Udvalget for økonomisk kontrol, jf. punkt 18 

c. Elitedommerudvalget, jf. punkt 19 

7. Håndboldens retssystem: 

a. Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division, jf. punkt 20 

b. Disciplinærinstansen for øvrige rækker, jf. punkt 21 

c. Håndboldens Appelinstans, jf. punkt 22 

d. Håndboldens Voldgiftsret, jf. punkt 24 

 

7.2 En person, der er ansat i region/distriktsforbund, kan ikke repræsentere de pågældende i DHF’s 

organer. En person betragtes ikke som ”ansat”, hvis vedkommende alene er valgt til en post i 

region/distriktsforbund, uanset om vedkommende modtager honorar eller ej. Uanset foranstå-

ende, er en person, der er valgt til en post i region/distriktsforbund, omfattet af begrænsningen 

i punkt 12.2 vedrørende DHF’s bestyrelse.  

 

 



Bilag 4 b 

 

 

Side 

8  

Repræsentantskabet 

 

8. Repræsentantskabets kompetence 

 

8.1 Repræsentantskabet er DHF’s øverste myndighed. 

 

8.2 Repræsentantskabet har enekompetencen til at foretage ændringer i DHF’s love. 

 

8.3 Repræsentantskabet har endvidere enekompetencen til at udarbejde og foretage ændringer i ge-

nerelle deltagelses- og funktionsbestemmelser, der fastsætter deltagelsesbestemmelser for hånd-

boldspillere og funktionsbestemmelser for håndboldtrænere og håndbolddommere.    

 

8.4 Afgørelser, der træffes af repræsentantskabet, er endelige og kan ikke behandles af håndboldens 

retssystem eller domstolene. 

 

9. Repræsentantskabets sammensætning 

 

9.1 Repræsentantskabet består af 51 medlemmer.  

 

9.2 DHF’s bestyrelse, der består af 12 medlemmer, jf. punkt 12, er fødte medlemmer af repræsen-

tantskabet. 

 

9.3 De resterende 39 medlemmer af repræsentantskabet vælges på følgende måde: 

 

- Håndbold Region Øst vælger 9 repræsentanter i henhold til regionens regler; 

- Fyns Håndbold Forbund vælger 4 repræsentanter i henhold til forbundets regler; 

- Jydsk Håndbold Forbund vælger 18 repræsentanter i henhold til forbundets regler; 

- Divisionsforeningen vælger 7 repræsentanter i henhold til foreningens regler; og 

- Håndbold Spiller Foreningen vælger 1 repræsentant i henhold til foreningens regler. 

 

9.4 Skriftlig meddelelse om valget af de i punkt 9.3 nævnte repræsentanter skal være DHF’s besty-

relse i hænde senest 10 dage før afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde.  

 

9.5 Samtlige medlemmer af repræsentantskabet med undtagelse af bestyrelsens formand, bestyrel-

sens næstformand, det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem og det bredde- og udviklingsan-

svarlige bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udskiftes af den, der har valgt det pågældende 

medlem af repræsentantskabet. 
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10. Repræsentantskabsmøder 

 

10.1 Repræsentantskabsmøder indkaldes og tilrettelægges af bestyrelsen, som kan delegere opgaven 

til DHF’s administration.  

 

10.2 Repræsentantskabsmøder afholdes på et af bestyrelsen valgt mødested. Bestyrelsen kan dog 

også beslutte, at et repræsentantskabsmøde alene skal afholdes virtuelt uden fysisk fremmøde. 

 

10.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt. Det ordinære repræsentantskabsmøde 

skal, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder, afholdes senest den 20. juni. 

 

10.4 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende: 

 

1. Valg af dirigent.  

2. Bestyrelsens formand og formændene for de nedsatte udvalg aflægger beretning.  

3. Økonomiudvalget forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og orienterer om bud-

gettet for det igangværende regnskabsår.  

4. Behandling af indkomne forslag til DHF’s love og/eller deltagelses- og funktionsbestemmel-

ser.  

5. Valg 

a. I lige årstal vælges: 

▪ Bestyrelsens formand og det bredde- og udviklingsansvarlige bestyrelses-

medlem, jf. punkt 12.2. 

▪ Formand for 

• Eliteudvalget, jf. punkt 15.3.2  

• Arrangementsudvalget, jf. punkt 15.3.7 

• Udvalget for Beach Handball, jf. jf. punkt 15.3.8 

b. I ulige årstal vælges: 

▪ Bestyrelsens næstformand og det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem, jf. 

punkt 12.2. 

▪ Formand for 

• Dommerudvalget, jf. punkt 15.3.3  

• Uddannelsesudvalget, jf. punkt 15.3.4 

• Turneringsudvalget for øvrige rækker, jf. punkt 15.3.6 

• Disciplinærinstansen for øvrige rækker, jf. punkt 21.6 

6. Valg af revisor, jf. punkt 31.2. 

7. Orientering om tid og sted for afholdelse af næste års ordinære repræsentantskabsmøde.  

8. Eventuelt.  

 

10.5 Bestyrelsen, region og distriktsforbund, Divisionsforeningen, Håndbold Spiller Foreningen samt 

Udvalget for professionel håndbold har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for 
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det ordinære repræsentantskabsmøde. Anmodning herom skal dog for at kunne komme i betragt-

ning være DHF i hænde senest 23 dage før mødets afholdelse. 

 

10.6 Indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde bilagt dagsorden, fuldstændige forslag, be-

retninger samt det reviderede regnskab skal tilstilles region og distriktsforbund, Divisionsforenin-

gen og Håndbold Spiller Foreningen på vegne af disses repræsentanter samt øvrige medlemmer 

af repræsentantskabet senest to uger før mødets afholdelse. Inden for samme frist skal de nævnte 

dokumenter offentliggøres på DHF’s hjemmeside. 

 

10.7 Bestyrelsen, region og distriktsforbund, Divisionsforeningen, Håndbold Spiller Foreningen, Udval-

get for professionel håndbold samt medlemsforeninger kan stille ændringsforslag til fremsatte 

forslag. Ændringsforslag skal være DHF i hænde senest en uge før mødets afholdelse. Ændrings-

forslag, der er modtaget rettidigt, skal af DHF straks udsendes til de personer, der har modtaget 

indkaldelse m.v. i henhold til punkt 10.6, og offentliggøres på DHF’s hjemmeside.  

 

10.8 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen, en region, et distriktsfor-

bund, et medlem af Udvalget for professionel håndbold, Divisionsforeningen Håndbold, Håndbold 

Spiller Foreningen eller DHF’s revisor har forlangt det. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde til 

behandling af et bestemt angivet emne indkaldes, senest to uger efter at det er forlangt. Indkal-

delse skal ske med et varsel på mindst en og højst tre uger. 

 

10.9 Repræsentantskabet træffer, medmindre andet følger af DHF’s love, afgørelser ved simpelt stem-

meflertal. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. 

 

10.10 Beslutning om ændring DHF’s love er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlem-

mer af repræsentantskabet stemmer for forslaget. Hvad angår beslutning om opløsning af DHF, 

henvises til punkt 33. 

 

10.11 Følgende har, selvom de ikke måtte være medlemmer af repræsentantskabet, ret til at være til 

stede og udtale sig på repræsentantskabsmøder: 

 

- DHF’s direktion; 

- Medlemmer af de i punkt 7.1, nr. 4 og 6 nævnte udvalg; 

- Divisionsforeningens formand og direktør;  

- Håndbold Spiller Foreningens formand og direktør; 

- DHF’s revisor; og 

- enhver anden som bestyrelsen konkret har givet mulighed herfor. 

 

10.12 Ved repræsentantskabsmøderne udreder DHF alle rejse-, opholds- og fortæringsudgifter for re-

præsentanter, tilstedeværende udvalgsmedlemmer og i øvrigt alle, som har ret til at deltage i 

mødet. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler herom. 
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Bestyrelsen 

 

11. Bestyrelsens kompetence 

 

11.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af DHF under ansvar over for repræsentantskabet 

og fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

11.2 Bestyrelsen ansætter en direktion til at forestå den daglige ledelse af DHF, jf. punkt 14. 

 

11.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at vedtage nye og/eller foretage ændringer i gældende reglementer 

m.v., i det omfang den skønner det fornødent. Dette gælder dog ikke, for så vidt angår regle-

menter m.v., der henhører under Udvalget for professionel håndbold, jf. punkt 17. Bestyrelsen er 

endvidere bemyndiget til at fastsætte kontingenter, afgifter og gebyrer m.v. og størrelsen heraf. 

De nævnte beløb skal fremgå af en gebyrliste. 

 

11.4 Bestyrelsen kan ikke træffe beslutning om udlån af midler, medmindre andet følger af DHF’s love. 

 

12. Bestyrelsens sammensætning 

 

12.1 Bestyrelsen består af 12 medlemmer. 

 

12.2 Bestyrelsen har en formand, en næstformand, en økonomiansvarlig og en bredde- og udviklings-

ansvarlig. Disse 4 medlemmer af bestyrelsen vælges af repræsentantskabet. Formanden, næst-

formanden og den økonomiansvarlige må ikke være tilknyttet region og distriktsforbund (hverken 

som ansat eller valgt) og må ikke være en del af ledelsen i et medlem af DHF, et håndboldselskab, 

Divisionsforeningen eller Håndbold Spiller foreningen.  

 

12.3 Divisionsforeningens formand er født medlem af bestyrelsen. 

 

12.4 De resterende 7 medlemmer af bestyrelsen vælges på følgende måde: 

 

- Håndbold Region Øst vælger 2 medlemmer i henhold til regionens regler; 

- Fyns Håndbold Forbund vælger 1 medlem i henhold til forbundets regler; 

- Jydsk Håndbold Forbund vælger 3 medlemmer i henhold til forbundets regler; og 

- Håndbold Spiller Foreningen vælger 1 medlem i henhold til foreningens regler. 

 

12.5 De i punkt 12.3 og 12.4 nævnte bestyrelsesmedlemmer kan give møde ved suppleant. 

 

12.6 De i punkt 12.4 nævnte bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid udskiftes af den, der har valgt 

det pågældende medlem. 
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12.7 Såfremt et af repræsentantskabet valgt bestyrelsesmedlem, jf. punkt 12.2, får længerevarende 

forfald grundet sygdom eller andet, konstitueres bestyrelsen som følger: 

 

12.7.1 Har formanden forfald, overtager næstformanden posten som formand, og et menigt medlem af 

bestyrelsen overtager efter bestyrelsens beslutning posten som næstformand.  

 

12.7.2 Har næstformanden, det økonomiansvarlige eller det bredde- og udviklingsansvarlige medlem 

forfald, overtager et menigt medlem efter bestyrelsens beslutning den pågældende post. 

 

12.7.3 Såfremt et menigt medlem af bestyrelsen overtager posten som næstformand, økonomiansvarlig 

eller bredde- og udviklingsansvarlig, vælger den, der har valgt vedkommende medlem, et nyt 

menigt medlem, der indtræder i bestyrelsen i forfaldsperioden. 

 

12.7.4 Ændringer i bestyrelsen som følge af længerevarende forfald gælder frem til ophør af forfald, dog 

ikke længere end til førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor (ekstra-)ordinært valg af nyt 

bestyrelsesmedlem må foretages.  

 

12.8 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være formand for et udvalg under DHF. Der gælder dog 

følgende undtagelser: 

 

a. Formanden er formand for Udvalget for professionel håndbold, jf. punkt 17.7; 

b. Det økonomiansvarlige medlem af bestyrelsen er formand for Økonomiudvalget, jf. punkt 

15.3.1; 

c. Det bredde- og udviklingsansvarlige medlem af bestyrelsen er formand for Bredde- og Ud-

viklingsudvalget, jf. punkt 15.3.5. 

 

13. Bestyrelsesmøder 

 

13.1 Formanden for bestyrelsen skal sikre, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og 

skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Formanden har pligt til at indkalde til bestyrelses-

møde, når tre eller flere medlemmer begærer det.  

 

13.2 Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 10 dages varsel med angivelse af tid og sted for 

mødet. Med indkaldelsen skal følge dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal 

behandles, samt relevant bilagsmateriale.  

 

13.3 På bestyrelsens møder vægter stemmerne som angivet nedenfor. Der er ikke krav om, at en 

regions/et distriktsforbunds stemmer fordeles ligeligt mellem de af regionen/distriktsforbundet 

valgte bestyrelsesmedlemmer, og de kan derfor frit fordeles efter aftale eller i henhold til regio-

nens/distriktsforbundets eventuelle regler herfor. Såfremt regionen/distriktsforbundet ikke har 
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fastsat regler om fordelingen, og de af regionen/distriktsforbundet valgte bestyrelsesmedlemmer 

ikke har aftalt andet, fordeles regionens/distriktsforbundets stemmer ligeligt mellem de pågæl-

dende bestyrelsesmedlemmer.   

 

 Antal stemmer 

Formanden 1 

Næstformanden 1 

Den økonomiansvarlige 1 

Den bredde- og udviklingsansvarlige 1 

Divisionsforeningens formand 1 

Håndbold Region Øst 10 

Fyns Håndbold Forbund 5 

Jydsk Håndbold Forbund 18 

Håndbold Spiller Foreningen 1 

I alt 39 

 

13.4 Bestyrelsen er, medmindre andet følger af DHF’s love, beslutningsdygtig, når medlemmer, der 

repræsenterer mindst 20 stemmer, er til stede. 

 

13.5 Der kan ikke afgives stemme på bestyrelsesmøder ved fuldmagt. Som anført under punkt 13.3 

er der dog ikke krav om, at en regions/et distriktsforbunds stemmer fordeles ligeligt mellem de 

af regionen/distriktsforbundet valgte bestyrelsesmedlemmer, og de kan derfor frit fordeles efter 

aftale eller i henhold til regionens/distriktsforbundets eventuelle regler herfor. 

 

13.6 Bestyrelsen træffer, medmindre andet følger af DHF’s love, afgørelser ved simpelt stemmeflertal. 

Ved stemmelighed er formandens, eller ved formandens forfald næstformandens, stemme afgø-

rende. 

 

13.7 Beslutninger om udstedelse af eller ændringer i reglementer m.v., der henhører under bestyrel-

sens kompetence, og beslutninger om udstedelse af eller ændringer i kontingenter, afgifter, ge-

byrer m.v., der henhører under bestyrelsens kompetence, er kun gyldige, hvis de træffes med 

mindst 20 stemmer. 

 

13.8 Følgende beslutninger er kun gyldige, hvis de træffes med mindst 2/3 af samtlige bestyrelsens 

stemmer: 

 

1. Beslutninger om køb og salg af fast ejendom. 

2. Beslutninger om pantsætning af fast ejendom. 

3. Beslutninger om optagelse af lån eller påtagelse af kautionsforpligtelser. 

4. Beslutninger om udlån af midler til DIF, region og distriktsforbund eller DHF Event (CVR-nr. 

39 14 30 89).  
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13.9 DHF’s administrerende direktør har ret til at være til stede og udtale sig på bestyrelsesmøder. 

 

DHF’s administration 

 

14. Direktionen 

 

14.1 Bestyrelsen ansætter en direktion på et eller flere medlemmer til at forestå den daglige ledelse af 

DHF. Den øverste direktør får titel af administrerende direktør. Den administrerende direktør kan 

også benævnes generalsekretær.  

 

14.2 Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. 

 

14.3 Direktionen ansætter og afskediger medarbejdere i DHF. Alle medarbejdere i DHF refererer til 

direktionen. 

 

14.4 DHF’s administration kan pålægges opgaver i DHF’ love og reglementer m.v. Direktionen påser, 

at DHF’s administration varetager de pågældende opgaver.  

 

De stående udvalg 

 

15. De stående udvalgs opgaver og sammensætning 

 

15.1 De stående udvalgs overordnede opgaver fremgår nedenfor under punkt 15.3. Bestyrelsen fast-

sætter mere detaljerede opgavebeskrivelser og retningslinjer i et Reglement for stående udvalg. 

Bestyrelsen udarbejder endvidere en forretningsorden for de stående udvalg. 

 

15.2 DHF’s bestyrelse kan efter behov oprette og nedlægge faggrupper, der kan rådgive og vejlede de 

stående udvalg. Bestyrelsen fastlægger de enkelte faggruppers nærmere opgaver i skriftlige kom-

missorier. 

 

15.3 De stående udvalgs opgaver og sammensætning skal være som følger: 

 

15.3.1 Økonomiudvalget 

 

- Udvalgets opgaver er 

a. at følge DHF’s økonomi tæt. 

b. at udarbejde kvartalsmæssige budgetopfølgninger. 

c. at udarbejde årsregnskab. 

d. at føre tilsyn med DHF’s likviditet. 

e. at foretage eventuelle investeringer.  
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- Udvalget består af 4 medlemmer, der vælges på følgende måde:  

o Udvalgets formand er det økonomiansvarlige medlem af DHF’s bestyrelse, jf. punkt 

12.2 og punkt 12.8.  

o Et medlem vælges af og blandt medlemmerne af DHF’s bestyrelse. 

o To medlemmer vælges af DHF’s bestyrelse. 

 

15.3.2 Eliteudvalget 

 

- Udvalgets opgaver er 

a. at sikre, at DHF’s strategi vedrørende talentudvikling implementeres i region og di-

striktsforbund (og dertil knyttede kredse). 

b. at bidrage til, at DHF’s strategi vedrørende talentudvikling implementeres i medlems-

foreningerne med henblik på at skabe udviklings- og elitemiljøer. 

 

- Udvalget består af 4 medlemmer, der vælges på følgende måde: 

o Udvalgets formand vælges af repræsentantskabet. 

o Håndbold Region Øst, Fyns Håndbold Forbund og Jydsk Håndbold Forbund vælger 

hver et medlem. 

 

15.3.3 Dommerudvalget 

 

- Udvalgets opgaver er 

a. at sikre, at der udarbejdes en relevant uddannelse for breddedommere. 

b. at hverve og fastholde breddedommere. 

 

- Udvalget består af 5 medlemmer, der vælges på følgende måde: 

o Udvalgets formand vælges af repræsentantskabet. 

o Fire medlemmer vælges af DHF’s bestyrelse. 

 

15.3.4 Uddannelsesudvalget 

 

- Udvalgets opgaver er 

a. at udvikle de bedst muligt strategier for dygtiggørelse af håndboldtrænere. 

b. at tilrettelægge DHF’s uddannelsesprogram for elitetrænere samt løbende at udvikle 

og tilpasse kursusmaterialer. 

 

- Udvalget består af 6 medlemmer, der vælges på følgende måde: 

o Udvalgets formand vælges af repræsentantskabet. 

o To medlemmer vælges af DHF’s bestyrelse. 

o Håndbold Region Øst, Fyns Håndbold Forbund og Jydsk Håndbold Forbund vælger 

hver et medlem. 
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15.3.5 Bredde- og udviklingsudvalget 

 

- Udvalgets opgaver er 

a. at sikre varetagelsen og koordinering af udviklingen af breddeområdet. 

b. at være det koordinerende led i forhold til projekter/aktiviteter af politisk karakter, 

der involverer flere forskellige faggrupper inden for breddeområdet.  

 

- Udvalget består af et variabelt antal medlemmer, der vælges på følgende måde: 

o Udvalgets formand er det bredde- og udviklingsansvarlige medlem af DHF’s besty-

relse, jf. punkt 12.2 og punkt 12.8. 

o De øvrige medlemmer er formændene for de faggrupper, der til enhver tid måtte 

være oprettet i regi af Bredde- og udviklingsudvalget, jf. punkt 15.2. 

 

15.3.6 Turneringsudvalget for øvrige rækker 

 

- Udvalgets opgaver er 

a. at være ansvarlig for turneringsstruktur og drift, for så vidt angår turneringer udskre-

vet af DHF, bortset fra Håndboldliga og 1. division og Landspokalturneringens lands-

dækkende runder. 

b. at træffe afgørelse i sager, for så vidt angår turneringer udskrevet af DHF, bortset fra 

Håndboldliga og 1. division og Landspokalturneringens landsdækkende runder, når 

der ikke foreligger overtrædelser, men uenighed om spørgsmål vedrørende turne-

ringsafvikling. 

 

- Udvalget består af 4 medlemmer, der vælges på følgende måde: 

o Udvalgets formand vælges af repræsentantskabet. 

o Håndbold Region Øst, Fyns Håndbold Forbund og Jydsk Håndbold Forbund vælger 

hver et medlem. 

 

15.3.7 Arrangementsudvalget 

 

- Udvalgets opgaver er 

a. at forestå gennemførelsen af alle større arrangementer, som DHF påtager sig ansva-

ret for. 

b. at sikre, at gennemførelsen af arrangementer sker i henhold til de af bestyrelsen 

udstukne retningslinjer. 

- Udvalget består af 6 medlemmer, der vælges på følgende måde: 

o Udvalgets formand vælges af repræsentantskabet. 

o Fem medlemmer vælges af DHF’s bestyrelse. 
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15.3.8 Udvalget for Beach Handball 

 

- Udvalgets opgaver er 

a. at udarbejde strategier for udvikling inden for beach handball, herunder trænings- og 

turneringsaktivitet for såvel spillere som dommere. 

b. at udarbejde strategier for talentarbejdet inden for beach handball. 

c. at fastlægge niveau for beach handball landsholdenes aktiviteter. 

 

- Udvalget består af 4 medlemmer, der vælges på følgende måde: 

o Udvalgets formand vælges af repræsentantskabet. 

o Håndbold Region Øst, Fyns Håndbold Forbund og Jydsk Håndbold Forbund vælger 

hver et medlem. 

 

15.4 Såfremt en udvalgsformand får længerevarende forfald grundet sygdom eller andet, udpeger 

DHF’s bestyrelse en ny udvalgsformand frem til ophør af forfald, dog ikke længere end til først-

kommende repræsentantskabsmøde, hvor (ekstra-)ordinært valg af udvalgsformand må foreta-

ges.  

 

15.5 Et medlem af et stående udvalg kan være medlem af flere stående udvalg, og en formand for et 

stående udvalg kan være formand for flere stående udvalg. 

 

15.6 De stående udvalg udøver deres virksomhed under ansvar overfor DHF’s bestyrelse. 

  

15.7 De stående udvalg er pligtige at holde bestyrelsen løbende orienteret om deres arbejde med 

særlig vægt på alle spørgsmål af ekstraordinær karakter, ligesom de er forpligtet at besvare alle 

spørgsmål, som bestyrelsen måtte stille dem.  

 

15.8 På hvert års ordinære repræsentantskabsmøde aflægger samtlige de stående udvalg beretning 

om det foregående års virksomhed og forventningerne til det kommende års virksomhed, jf. punkt 

10.4. 

 

DHF’s regelfortolker 

 

16. DHF’s regelfortolker 

 

16.1 DHF’s regelfortolkers opgaver er 

 

a. at sørge for, at IHF’s håndboldspilleregler med fortolkninger oversættes til dansk til brug for 

uddannelse m.v.; 

b. at udtale sig på DHF’s vegne om, hvordan håndboldspillereglerne skal forstås; 

c. at stå til rådighed for alle spørgsmål vedrørende regelområdet fra spillets interessenter; 

d. at repræsentere DHF i internationale regelfora. 
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16.2 DHF’s regelfortolker udpeges og afsættes af DHF’s bestyrelse. Regelfortolkeren kan til sin hjælp 

udpege medhjælpere ad hoc.  

 

Sektionen for Håndboldliga og 1. division 

 

17. Udvalget for professionel håndbold 

 

17.1 Udvalget for professionel håndbolds opgaver er 

 
a. at fremme og beskytte dansk professionel håndbolds interesser;  

b. at fremme interesserne for medlemsforeninger med tilladelse til at drive kontrakthåndbold 

(kontraktforeninger) og håndboldselskaber, herunder medvirke til at skabe rammerne for en 

sund erhvervsmæssig udvikling i kontraktforeninger og håndboldselskaber; 

c. at være ansvarlig for tilrettelæggelse og koordinering af turneringerne i Håndboldliga og 1. 

division samt landsdækkende runder af landspokalturneringen, herunder fastsættelse af 

kampprogrammet samt behandling af spørgsmål vedrørende den programmæssige afvikling 

af kampene. Udvalgets afgørelser i så henseende kan ikke appelleres. Udvalget kan bemyn-

dige DHF’s administration til på udvalgets vegne at træffe afgørelse i spørgsmål om tilrette-

læggelse og koordinering af turneringerne; 

d. at træffe afgørelser om midlertidig eller permanent afbrydelse af Håndboldliga og 1. division, 

jf. punkt 27; 

e. at vedtage et Ligareglement, jf. punkt 17.2;  

f. at vedtage et Reklamereglement (kan indgå som et selvstændigt kapitel i Ligareglementet), 

jf. punkt 17.3;  

g. at vedtage et Kontraktreglement (kan indgå som et selvstændigt kapitel i Ligareglementet), 

jf. punkt 17.4; 

h. at behandle og træffe aftale om afgrænsning af medlemsforeningernes og håndboldselska-

bernes individuelle rettigheder; 

i. at behandle og træffe aftale om afgrænsning af DHF’s, medlemsforeningernes og håndbold-

selskabernes fælles rettigheder; 

j. at varetage DHF’s, medlemsforeningernes og håndboldselskabernes fælles rettigheder og i 

det omfang, der indgås aftale herom, at varetage de af medlemsforeningernes og håndbold-

selskabernes individuelle rettigheder, der henføres til udvalgets varetagelse; 

k. at indgå aftale mellem DHF og kontraktforeninger og håndboldselskaber om afgivelse af rå-

dighed over spillere til landsholdet i respekt for de internationale regler på området;  

l. at fastsætte eventuelle regler om ligalicens, jf. punkt 17.5; 

m. at fastsætte eventuelle regler om økonomiske krav for deltagelse i Håndboldliga og 1. division, 

at udpege medlemmer til udvalget for økonomisk kontrol og at fastsætte overordnede ret-

ningslinjer for udvalget for økonomisk kontrols daglige virke, jf. punkt 18; 

n. at udpege elitedommerudvalgets formand samt øvrige fornødne medlemmer og at fastsætte 

overordnede retningslinjer for elitedommerudvalgets daglige virke, jf. punkt 19; 
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o. at indgive indstilling til repræsentantskabet, såfremt udvalget finder, at DHF’s love bør revi-

deres, for så vidt angår lovenes beskrivelse af de opgaver, der hører under henholdsvis Ud-

valget for økonomisk kontrol og Elitedommerudvalget. 

 

17.2 Ligareglementet, jf. punkt 17.1, litra e, skal indeholde et turneringsreglement i bred forstand 

gældende for Håndboldliga og 1. division, herunder op- og nedspil mellem 1. og 2. division, samt 

Landspokalturneringens landsdækkende runder. Ligareglementet skal bl.a. indeholde regler om 

deltagelsesbetingelser, eventuelle særlige spilleregler, turneringsstruktur, turneringsafvikling, 

kampafvikling, økonomi i forbindelse med kampe, hold- og klubfællesskaber, uafhængighed mel-

lem deltagende medlemsforeninger og håndboldselskaber, spilleres klubskifter, spillerudlån, pro-

tester, indberetninger, karantæner, sagsbehandling ved tvister og sanktioner. 

 

17.3 Reklamereglementet, jf. punkt 17.1, litra f, skal indeholde regler for anvendelse af reklamer i 

forbindelse med kampe i Håndboldliga og 1. division og Landspokalturneringens landsdækkende 

runder samt i forbindelse med træningslandskampe, der spilles i Danmark. Der kan fastsættes 

særlige regler for kampe, hvorfra der sker tv-transmission. 

 

17.4 Kontraktreglementet, jf. punkt 17.1, litra g, skal gælde for medlemsforeninger og håndboldsel-

skaber med hold i Danmarksturneringen for kvinder og herrer omfattende Håndboldliga, 1. divi-

sion, 2. division og 3. division og skal indeholde regler for medlemsforeningers og håndboldsel-

skabers mulighed for at opnå tilladelse till at drive kontrakthåndbold, herunder regler om med-

lemsforeningers udlån af rettigheder til andre medlemsforeninger og håndboldselskaber, jf. punkt 

2.2.2, regler for indgåelse og indhold af spillerkontrakter og regler for administration af spiller-

kontrakter.  

 

17.4.1 Spillerkontrakter skal indgås på en DHF standardformular (standardkontrakten). Udvalget for pro-

fessionel håndbold har kompetencen til at foretage ændringer i standardkontrakten, dog således 

at ændringer vedrørende ansættelsesretlige forhold kun kan og altid skal foretages efter fælles 

indstilling fra Divisionsforeningen og Håndbold Spiller Foreningen. Uanset foranstående kan der 

ikke foretages ændringer i standardkontrakten, der strider mod DHF’s love og reglementer m.v. 

eller grundlæggende retsprincipper. 

 

17.4.2 Afgørelser i henhold til Kontraktreglementet, herunder afgørelser om tilladelse til at drive kon-

trakthåndbold, om kontraktregistrering og om udlån af rettigheder mellem medlemsforeninger og 

håndboldselskaber, træffes af DHF’s administration som 1. instans. Afgørelser i sager, der kan 

medføre sanktioner, træffes dog af Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division som 1. 

instans.  

 

17.5 Udvalget for professionel håndbold kan på vegne af DHF’s bestyrelse indføre en licens for delta-

gelse i Håndboldliga og eventuelt også 1. division for henholdsvis herrer og damer og fastsætte 

de nærmere licensbetingelser. Såfremt der indføres en ligalicens, skal foreninger og 
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håndboldselskaber for at kunne deltage i Håndboldliga og eventuelt 1. division for henholdsvis 

herrer og damer ansøge om at opnå licens og vedvarende overholde licensbetingelserne. Reglerne 

om ligalicens skal i givet fald skrives ind i Ligareglementet. 

 

17.6 Udvalget består af 6 medlemmer. 

 

17.7 DHF’s formand og Divisionsforeningens formand er fødte medlemmer af udvalget. DHF’s formand 

skal være formand for udvalget. 

 

17.8 De resterende 4 medlemmer vælges på følgende måde: 

 

- DHF’s bestyrelse vælger 2 medlemmer; og 

- Divisionsforeningens bestyrelse vælger 2 medlemmer. 

 

17.8.1 Medlemmerne vælges for en 2-årig periode. 

 

17.8.2 De af DHF valgte medlemmer skal være medlem af en medlemsforening. 

 

17.8.3 De af Divisionsforeningen valgte medlemmer skal være personer, der er indstillet af en håndbold-

spillende forening eller et håndboldselskab med ret til at deltage i Håndboldliga eller 1. division. 

Såfremt den/det indstillende forening/håndboldselskab ikke længere har et hold i Håndboldliga 

eller 1. division, fortsætter det valgte medlem med at beklæde sin post til valgperiodens udløb. 

 

17.9 Der vælges én suppleant for DHF’s medlemmer af udvalget og én suppleant for Divisionsforenin-

gens medlemmer af udvalget under iagttagelse af valgbarhedsbetingelserne i punkt 17.8.2 og 

17.8.3. Suppleanterne kan træde til, såfremt et medlem får forfald. 

 

17.10 Udvalget er beslutningsdygtigt, når der er lige mange stemmeberettigede medlemmer, der re-

præsenterer henholdsvis DHF og Divisionsforeningen, til stede, dog således at der skal være 

mindst fire stemmeberettigede medlemmer i alt til stede. Beslutninger i udvalget træffes ved 

simpelt stemmeflertal.  

 

17.11 Såfremt et medlem er inhabilt, jf. punkt 25, skal der ske clearing af stemmeantallet, således at 

der ved stemmeafgivningen stedse er lige mange stemmeberettigede medlemmer, der repræsen-

terer henholdsvis DHF og Divisionsforeningen. Hvis der som følge af inhabilitet og clearing af 

stemmeantallet er færre end fire stemmeberettigede medlemmer til stede, kan der ikke træffes 

beslutning i den pågældende sag, jf. punkt 17.10. Såfremt et medlem fortaber sin stemme som 

et led i clearing af stemmeantallet, bevarer medlemmet i øvrigt samtlige sine rettigheder til del-

tagelse i rådslagningen og behandlingen af sagen.  

 



Bilag 4 b 

 

 

Side 

21  

17.12 Udvalget refererer direkte til repræsentantskabet. Såfremt udvalget ikke er beslutningsdygtigt, 

herunder som følge af stemmelighed, kan et medlem af udvalget anmode repræsentantskabet 

om at træffe beslutning på udvalgets vegne.      

 

18. Udvalget for økonomisk kontrol 

 

18.1 Udvalget for økonomisk kontrol etableres snarest efter, at Udvalget for professionel håndbold 

måtte have fastsat regler om økonomiske krav for deltagelse i Håndboldliga og 1. division, jf. 

punkt 17.1, litra m. 

 

18.2 Udvalgets opgave er at tage stilling til, om de af Udvalget for professionel håndbold fastsatte 

regler om økonomiske krav for deltagelse i Håndboldliga og 1. division overholdes og – såfremt 

dette ikke er tilfældet – at sikre, at det sker. Udvalget er i den forbindelse berettiget til at stille 

krav om, at medlemsforeninger og håndboldselskaber fremlægger enhver form for dokumenta-

tion, som udvalget måtte finde relevant, herunder at der udarbejdes revisorerklæringer vedrø-

rende et eller flere forhold. Udvalget er endvidere berettiget til at udstede påbud til medlemsfor-

eninger og håndboldselskaber om, at der inden for bestemte frister iværksættes nærmere angivne 

tiltag. Såfremt udvalget konstaterer, at de fastsatte regler om økonomiske krav for deltagelse i 

Håndboldliga og 1. division ikke overholdes, herunder at udstedte påbud ikke efterkommes, skal 

udvalget indbringe sagen for Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division med forslag til 

sanktionsfastsættelse. Udvalget kan ikke selv træffe beslutninger om sanktioner. 

 

18.3 Udvalget skal bestå af tre medlemmer, hvoraf de to skal virke eller have virket som statsautori-

serede revisorer. Medlemmerne af udvalget må ikke have nogen form for tilknytning til eller in-

teresse i nogen af de medlemsforeninger eller håndboldselskaber, hvis forhold udvalget skal be-

skæftige sig med. 

 

18.4 Udvalgets medlemmer udpeges af udvalget for professionel håndbold. Udpegning sker for en 2-

årig periode. Et medlem af udvalget kan til enhver tid afsættes af Udvalget for professionel hånd-

bold.  

 

18.5 Udvalget skal i sit daglige virke følge de overordnede retningslinjer, der måtte være fastsat af 

Udvalget for professionel håndbold og har i øvrigt pligt til at informere Udvalget for professionel 

håndbold om alle relevante forhold. 

 

18.6 Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst to medlemmer er til stede. Beslutninger i udvalget 

træffes ved simpelt stemmeflertal. 

 

19. Elitedommerudvalget 

 

19.1 Elitedommerudvalgets opgaver er  
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a. at varetage alle forhold vedrørende elitedommere og observatører; 

b. at sikre, at der til stadighed udvikles og anvendes de bedste dommere og observatører til 

kampene i Håndboldliga og 1. division; og 

c. at sikre, at Danmark hele tiden er bedst muligt repræsenteret med dommere på den interna-

tionale scene. 

 

19.2 Udvalget består af en formand, DHF’s regelfortolker samt det fornødne antal yderligere medlem-

mer. 

 

19.3 Udvalgets formand og øvrige fornødne medlemmer (udover DHF’s regelfortolker) udpeges af Ud-

valget for professionel håndbold. Udpegning sker for en 2-årig periode. Udvalgets formand og 

øvrige fornødne medlemmer kan til enhver tid afsættes af Udvalget for professionel håndbold. 

 

19.4 Udvalget skal i sit daglige virke følge de overordnede retningslinjer, der måtte være fastsat af 

Udvalget for professionel håndbold og har i øvrigt pligt til at informere udvalget for professionel 

håndbold om alle relevante forhold. Udvalgets formand deltager endvidere i et eller flere årlige 

møder med Udvalget for professionel håndbold.  

 

19.5 Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst to medlemmer er til stede. Beslutninger i udvalget 

træffes ved simpelt stemmeflertal. 

 

19.6 Udvalget er budgetansvarligt over for bestyrelsen. 

 

Håndboldens retssystem 

 

20. Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division 

 

20.1 Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division behandler sager, der vedrører hold, der del-

tager i Håndboldliga og 1. division. Herudover behandler Disciplinærinstansen for Håndboldliga 

og 1. division sager, der vedrører hold, der ikke deltager i Håndboldliga og 1. division, for så vidt 

angår kampe, der afvikles efter Ligareglementets bestemmelser, og spørgsmål omfattet af Kon-

traktreglementets bestemmelser. Hvis en sag vedrører en medlemsforening eller et håndboldsel-

skab med flere hold, hvoraf nogen deltager i og andre ikke deltager i Håndboldliga og 1. division, 

og sagen ikke vedrører et bestemt af holdene, men medlemsforeningen eller håndboldselskabet 

som sådan, behandles sagen af Disciplinærinstansen for øvrige rækker, medmindre andet følger 

af DHF’s love eller reglementer m.v. 

 

20.2 Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. divisions opgave er inden for rammerne af det i punkt 

20.1 anførte at virke som 1. instans i sager, hvor medlemsforeninger, håndboldselskaber, hold 
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tilknyttet medlemsforeninger og håndboldselskaber, spillere, trænere, ledere m.v., dommere eller 

officials har 

 

a. overtrådt DHF’s love eller deltagelses- og funktionsbestemmelser, 

b. overtrådt reglementer m.v., herunder, men ikke begrænset til, spilleregler, Ligareglementet, 

Reklamereglementet, Kontraktreglementet og regler om økonomiske krav for deltagelse i 

Håndboldliga og 1. division, 

c. overtrådt aftaler, der i medfør af Ligareglementet er indgået eller tiltrådt med henblik på 

og/eller som forudsætning for deltagelse Håndboldliga og 1. division,   

d. udvist usportslig eller usømmelig adfærd, eller 

e. udvist adfærd, der må antages at bringe håndboldsporten i vanry. 

 

20.3 Uanset det i punkt 20.2 anførte kan Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division ikke virke 

som 1. instans i sager, der i henhold til DHF’s love eller reglementer m.v. skal behandles af DHF’s 

administration med appeladgang til Håndboldens Appelinstans. 

 

20.4 Disciplinærinstansen består af tre medlemmer. Formanden skal være uddannet jurist. 

 

20.5 Disciplinærinstansens medlemmer udpeges af Udvalget for professionel håndbold, der endvidere 

udpeger to suppleanter, der kan indkaldes efter behov. Udpegning af medlemmer og suppleanter 

sker for en 2-årig periode. Medlemmer og suppleanter kan til enhver tid afsættes af Udvalget for 

professionel håndbold. 

 

20.6 Disciplinærinstansen udarbejder selv sin forretningsorden. 

 

20.7 Sager kan indbringes for Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division af DHF’s bestyrelse, 

DHF’s administration, Udvalget for professionel håndbold, Udvalget for økonomisk kontrol, DHF’s 

medlemmer, et håndboldselskab, Divisionsforeningen, Håndbold Spiller Foreningen og en dom-

mer, forudsat at den pågældende er involveret i sagen eller i øvrigt har en retlig interesse i sagens 

udfald.  

 

20.8 En sag opstartes ved fremsendelse af en indberetningsskrivelse til DHF’ administration, der virker 

som sekretariat for disciplinærinstansen. Det skal af indberetningsskrivelsen så vidt muligt fremgå 

hvilken påstand, der nedlægges, og hvilke argumenter, der gøres gældende til støtte for påstan-

den. DHF’s administration videresender indberetningsskrivelsen til disciplinærinstansen og sagens 

øvrige parter. Er der i reglementer m.v. fastsat særlige procedurer for indberetninger m.v., gæl-

der disse procedurer forud for det foran anførte. Sager skal indbringes indenfor de eventuelle 

frister, der måtte være fastsat i DHF’s love eller reglementer m.v. vedrørende den pågældende 

sagstype.  
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20.9 Disciplinærinstansen kan også på eget initiativ tage sager op til behandling. Vælger disciplinær-

instansen at tage en sag op, skal afgørelsen ledsages af en fyldestgørende begrundelse for årsa-

gen til at behandle sagen.  

 

20.10 Den enkelte sag skal behandles og afgøres snarest muligt og i øvrigt inden for de tidsfrister, som 

disciplinærinstansen finder nødvendige for at sikre en sportslig korrekt afvikling af den eller de 

berørte turneringer. Disciplinærinstansen fastsætter formen og fristerne for parternes afgivelse 

af indlæg og for sagens afgørelse under hensyntagen hertil. Er der i reglementer m.v. fastsat 

særlige procedurer for sagsbehandling og tidsfrister for afgivelse af indlæg m.v., gælder disse 

procedurer og tidsfrister forud for det foran anførte. 

 

20.11 Inden disciplinærinstansen træffer afgørelse, skal almindelige principper om parters ret til aktind-

sigt og partshøring være iagttaget. Disciplinærinstansen kan i den forbindelse vælge at foretage 

høring også af andre end sagens direkte parter i overensstemmelse med reglerne for DIF Idræt-

tens Højeste Appelinstans.  

 

20.12 Sagens parter har pligt til at meddele alle oplysninger, som disciplinærinstansen finder nødven-

dige med henblik på sagens oplysning og afgørelse. Undladelse af at medvirke til en sags oplys-

ning kan i sig selv føre til sanktioner som nævnt under punkt 23. 

 

20.13 Disciplinærinstansens afgørelser skal være skriftlige og ledsaget af en begrundelse med henvis-

ning til de regler i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. Begrundelsen skal om fornødent inde-

holde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som 

er tillagt betydning for afgørelsen.  

 

20.14 Det skal fremgå af disciplinærinstansens afgørelser, om og hvordan de i givet fald kan appelleres, 

jf. punkt 20.17.  

 

20.15 Der skal i forbindelse med sagens afgørelse betales et retsgebyr. DHF’s bestyrelse fastsætter 

gebyrets størrelse, der skal fremgå af en gebyrliste. Retsgebyret pålægges i tillæg til eventuelle 

andre gebyrer, der afhængigt af sagstype, måtte blive pålagt i henhold til gebyrlisten. Discipli-

nærinstansen træffer i forbindelse med sagens afgørelse beslutning om, hvem der endeligt skal 

afholde udgiften til gebyrer, jf. punkt 20.16. 

 

20.16 Disciplinærinstansen bestemmer i forbindelse med sagens afgørelse, hvordan sagens omkostnin-

ger skal fordeles mellem sagens parter og eventuelt mellem disse og DHF.   

 

20.17 Afgørelser truffet af disciplinærinstansen kan appelleres til Håndboldens Appelinstans, jf. punkt 

22, dog således at afgørelser, der går ud på at idømme en karantæne på ikke mere end 2 spille-

dage eller en bøde på ikke mere end 10.000 kr., er endelige og inappellable. Der kan endvidere 

fastsættes andre endelighedsbestemmelser i Reklamereglementet. 
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21. Disciplinærinstansen for øvrige rækker 

 

21.1 Disciplinærinstansen for øvrige rækker behandler sager, der vedrører hold, der ikke deltager i 

Håndboldliga og 1. division, medmindre der er tale om sager, der henhører under Disciplinærin-

stansen for Håndboldliga og 1. division i henhold til punkt 20.1, 2. pkt. Hvis en sag vedrører en 

medlemsforening eller et håndboldselskab med flere hold, hvoraf nogen deltager i og andre ikke 

deltager i Håndboldliga og 1. division, og sagen ikke vedrører et bestemt af holdene, men med-

lemsforeningen eller håndboldselskabet som sådan, behandles sagen af Disciplinærinstansen for 

øvrige rækker, medmindre andet følger af DHF’s love eller reglementer m.v.     

 

21.2 Disciplinærinstansen for øvrige rækkers opgave er inden for rammerne af det i punkt 21.1 anførte 

at 

 

1. virke som appelinstans i sager vedrørende  

 

a. turneringsspørgsmål, når der er truffet afgørelse af region eller distriktsforbund, og ap-

peladgang ikke er afskåret i det reglement m.v., der har dannet grundlag for afgørelsen, 

b. spørgsmål om konsekvenser af forfalden gæld til DHF eller region/distriktsforbund, når 

der er truffet afgørelse af region eller distriktsforbund, jf. punkt 6.8, og 

c. andre spørgsmål, når der er truffet afgørelse af region eller distriktsforbund, og appelad-

gang ikke er afskåret i det reglement m.v., der har dannet grundlag for afgørelsen.    

 

idet afgørelser, der går ud på at idømme en karantæne på ikke mere end 3 spilledage eller 

en bøde på ikke mere end 5.000 kr., dog ikke kan appelleres til disciplinærinstansen.  

 

2. virke som 1. instans i sager, hvor medlemsforeninger, håndboldselskaber, hold tilknyttet 

medlemsforeninger og håndboldselskaber, spillere, trænere, ledere m.v. eller dommere har 

 

a. overtrådt DHF’s love eller deltagelses- og funktionsbestemmelser, 

b. overtrådt reglementer m.v., herunder, men ikke begrænset til, spilleregler og turnerings-

reglementer,  

c. udvist usportslig eller usømmelig adfærd, eller 

d. udvist adfærd, der må antages at bringe håndboldsporten i vanry. 

 

21.3 Uanset det i punkt 21.2, nr. 2 anførte kan Disciplinærinstansen for øvrige rækker ikke virke som 

1. instans i sager, der i henhold til DHF’s love eller reglementer m.v. skal behandles af region 

eller distriktsforbund som eneste instans eller med eventuel appeladgang til Disciplinærinstansen 

for øvrige rækker, jf. punkt 21.2, nr. 1, eller i sager, der i henhold til DHF’s love eller reglementer 

m.v. skal behandles af DHF’s administration med appeladgang til Håndboldens Appelinstans. 
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21.4 Disciplinærinstansen for øvrige rækker kan efter anmodning fra en part eller af egen drift henvise 

1. instans-sager til behandling ved Håndboldens Appelinstans som 1. instans, hvis der er tale om 

sager af principiel karakter. Disciplinærinstansens afgørelser om at henvise eller undlade at hen-

vise er endelige.  

 

21.5 Disciplinærinstansen består af fem medlemmer. Formanden skal være uddannet jurist eller en 

person med stort regelkendskab. Af de øvrige medlemmer skal mindst et medlem være lægmand. 

 

21.6 Disciplinærinstansens formand vælges af repræsentantskabet. De øvrige medlemmer udpeges af 

DHF’s bestyrelse. Valg/Udpegning af medlemmer sker for en 2-årig periode. De af DHF’s besty-

relse udpegede medlemmer kan til enhver tid afsættes af DHF’s bestyrelse. Såfremt disciplinær-

instansens formand får længerevarende forfald grundet sygdom eller andet, udpeger DHF’s be-

styrelse en ny udvalgsformand frem til ophør af forfald, dog ikke længere end til førstkommende 

repræsentantskabsmøde, hvor (ekstra-)ordinært valg af udvalgsformand må foretages.  

 

21.7 Disciplinærinstansen udarbejder selv sin forretningsorden. 

    

21.8 Appelsager, jf. punkt 21.2, nr. 1, kan indbringes for disciplinærinstansen af sagens parter og 

andre med en retlig interesse i sagens udfald. Appel iværksættes ved fremsendelse af en appel-

skrivelse til DHF’s administration, der virker som sekretariat for disciplinærinstansen. Det skal af 

appelskrivelsen fremgå hvilken påstand, der nedlægges, og hvilke argumenter, der gøres gæl-

dende til støtte for påstanden. DHF’s administration videresender appelskrivelsen til disciplinær-

instansen samt til den instans, hvis afgørelse appellen vedrører, og sagens øvrige parter. For en 

appel i henhold til punkt 21.2, nr. 1, litra a, gælder den appelfrist, der følger af det reglement 

m.v., der har dannet grundlag for den afgørelse, der appelleres. En appel i henhold til punkt 21.2, 

nr. 1, litra b, er rettidig, når den er DHF’s administration i hænde senest 7 dage efter, at den, der 

ønsker at appellere en afgørelse, har modtaget denne. En appel til disciplinærinstansen har som 

udgangspunkt ikke opsættende virkning, men disciplinærinstansen kan på begæring tillægge en 

appel opsættende virkning, hvis sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor. 

 

21.9 1. instans-sager kan indbringes for disciplinærinstansen af DHF’s bestyrelse, DHF’s administra-

tion, Turneringsudvalget for øvrige rækker, DHF’s medlemmer, et håndboldselskab og en dom-

mer, forudsat at den pågældende er involveret i sagen eller i øvrigt har en retlig interesse i sagens 

udfald. En sag opstartes ved fremsendelse af en indberetningsskrivelse til DHF’ administration, 

der virker som sekretariat for disciplinærinstansen. Det skal af indberetningsskrivelsen så vidt 

muligt fremgå hvilken påstand, der nedlægges, og hvilke argumenter, der gøres gældende til 

støtte for påstanden. DHF’s administration videresender indberetningsskrivelsen til disciplinærin-

stansen og sagens øvrige parter. Er der i reglementer m.v. fastsat særlige procedurer for indbe-

retninger m.v., gælder disse procedurer forud for det foran anførte. 1. instanssager skal indbrin-

ges indenfor de eventuelle frister, der måtte være fastsat i DHF’s love eller reglementer m.v. 

vedrørende den pågældende sagstype.  
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21.10 Disciplinærinstansen kan også på eget initiativ tage 1. instans-sager op til behandling. Vælger 

disciplinærinstansen at tage en sag op, skal afgørelsen ledsages af en fyldestgørende begrundelse 

for årsagen til at behandle sagen.  

 

21.11 Bestemmelserne i punkt 20.10 (form og frister), 20.11 (aktindsigt og partshøring), 20.12 (oplys-

ningspligt) og 20.13 (skriftlighed og begrundelse) finder tilsvarende anvendelse. 

 

21.12 Det skal fremgå af disciplinærinstansens afgørelser, om og hvordan de i givet fald kan appelleres, 

jf. punkt 21.14. 

 

21.13 Disciplinærinstansen bestemmer i forbindelse med sagens afgørelse, hvordan sagens omkostnin-

ger skal fordeles mellem sagens parter og eventuelt mellem disse og DHF.   

 

21.14 Afgørelser truffet af disciplinærinstansen kan appelleres til Håndboldens Appelinstans, jf. punkt 

22, dog således at afgørelser, der går ud på at idømme en karantæne på ikke mere end 5 spille-

dage eller en bøde på ikke mere end 10.000 kr., er endelige og inappellable. 

 

22. Håndboldens appelinstans 

 

22.1 Håndboldens appelinstans’ opgave er at virke som appelinstans i sager, der er afgjort af  

 

a. Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division; 

b. Disciplinærinstansen for øvrige rækker; 

c. DHF’s administration; 

d. Turneringsudvalget for øvrige rækker (kan være tilfældet, når der ikke foreligger overtrædel-

ser, men uenighed om spørgsmål vedrørende turneringsafvikling, for så vidt angår turneringer 

udskrevet af DHF, bortset fra Håndboldliga og 1. division og Landspokalturneringens lands-

dækkende runder); 

e. Turneringsudvalg under region og distriktsforbund (kan være tilfældet, når der ikke foreligger 

overtrædelser, men uenighed om spørgsmål vedrørende turneringsafvikling, for så vidt angår 

turneringer udskrevet af region og distriktsforbund). 

 

22.2 Uanset det i punkt 22.1 anførte kan appelinstansen ikke virke som appelinstans i sager, hvor 

indbringelse for appelinstansen er udelukket som følge af en endelighedsbestemmelse i DHF’s 

love eller det reglement m.v., der har dannet grundlag for den omhandlede afgørelse. 

 

22.3 Håndboldens Appelinstans skal, udover at virke som appelinstans, også virke som 1. instans i 

sager af principiel karakter, der henvises fra Disciplinærinstansen for øvrige rækker, jf. punkt 

21.4. 
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22.4 Appelinstansen består af fire medlemmer. De tre medlemmer skal være uddannede jurister og 

have idrætsjuridisk erfaring (juridiske medlemmer). Det sidste medlem skal være lægmand og 

have væsentlig håndboldfaglig erfaring (lægmandsmedlem). Der skal endvidere være to supple-

anter. Den ene skal være uddannet jurist og have idrætsjuridisk erfaring og være suppleant for 

de juridiske medlemmer (juridisk suppleant), og den anden skal være lægmand og have væsentlig 

håndboldfaglig erfaring og være suppleant for lægmandsmedlemmet (lægmandssuppleant). Ap-

pelinstansen vælger selv sin formand og næstformand blandt de juridiske medlemmer.  

 

22.5 Appelinstansens medlemmer og suppleanter udpeges for 2-årige perioder på følgende måde: 

 

- DHF’s bestyrelse udpeger i lige år to juridiske medlemmer og en juridisk suppleant. 

- Udvalget for professionel håndbold udpeger i ulige år et juridisk medlem, et lægmandsmedlem 

og en lægmandssuppleant. 

 

22.6 Såfremt et medlem af appelinstansen får forfald i længere tid, hvor det ikke er muligt at indkalde 

en suppleant for vedkommende, kan DHF’s bestyrelse konstituere et nyt medlem, der træder i 

stedet for det medlem, der har forfald, frem til udløbet af den igangværende udpegningsperiode.   

 

22.7 Som medlem af appelinstansen (og som suppleant) kan ikke udpeges personer,   

 

a. der er medlem af andre af DHF’s organer, jf. punkt 7.1; 

b. der er ansat i DHF; 

c. der er medlem af organer under/i DHF’s medlemmer, håndboldselskaber, Divisionsforeningen 

eller Håndbold Spiller Foreningen; 

d. der er ansat i DHF’s medlemmer, håndboldselskaber, Divisionsforeningen eller Håndbold Spil-

ler Foreningen. 

 

22.8 Til en sags behandling kræves, at der deltager fire medlemmer af appelinstansen (heri medregnet 

eventuelle suppleanter). Appelinstansen træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal. 

 

22.9 Appelinstansen udarbejder selv sin forretningsorden. 

 

22.10 En sag kan indbringes for appelinstansen af sagens parter og andre med en retlig interesse i 

sagens udfald.  

 

22.11 Appel iværksættes ved fremsendelse af en appelskrivelse til DHF’s administration, som virker som 

sekretariat for Håndboldens Appelinstans. Det skal af appelskrivelsen fremgå hvilken påstand, der 

nedlægges, og hvilke argumenter, der gøres gældende til støtte for påstanden. DHF’s administra-

tion videresender appelskrivelsen til appelinstansen samt til den instans, hvis afgørelse appellen 

vedrører, og sagens øvrige parter. 
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22.12 Den, der appellerer en afgørelse, skal samtidig med fremsendelse af appelskrivelsen indbetale et 

appelgebyr til DHF. Vedrører afgørelsen et hold i Håndboldliga eller 1. division, skal der endvidere 

i forbindelse med sagens afgørelse betales et retsgebyr. DHF’s bestyrelse fastsætter gebyrernes 

størrelser, der skal fremgå af en gebyrliste. Appelinstansen træffer i forbindelse med sagens af-

gørelse beslutning om, hvem der endeligt skal afholde udgiften til de nævnte gebyrer, jf. punkt 

22.20.  

 

22.13 En appel anses for rettidig, når appelskrivelsen er DHF’s administration i hænde senest 7 dage 

efter, at den, der ønsker at appellere en afgørelse, har modtaget denne, dog således at det er en 

yderligere betingelse, at appelgebyret indbetales inden appelfristens udløb og er DHF i hænde 

snarest muligt derefter. 

 

22.14 En appel til Håndboldens Appelinstans har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men 

appelinstansen kan på begæring tillægge en appel opsættende virkning, hvis sagens karakter 

eller omstændighederne i øvrigt taler derfor. 

 

22.15 Den enkelte appelsag skal behandles og afgøres snarest muligt og i øvrigt inden for de tidsfrister, 

som appelinstansen finder nødvendige for at sikre en sportslig korrekt afvikling af den eller de 

berørte turneringer. Appelinstansen fastsætter formen og fristerne for parternes afgivelse af ind-

læg og for sagens afgørelse under hensyntagen hertil. Appelinstansen kan, hvis den finder det 

formålstjenligt, indlede sin behandling af sagen med at mægle mellem parterne. Såfremt samtlige 

sagens parter anmoder om mundtlig forhandling, skal en sådan anmodning som udgangspunkt 

tages til følge. Appelinstansens formand afgør, om en mundtlig forhandling skal være offentligt 

tilgængelig. Der må ikke uden formandens samtykke fotograferes, filmes eller ske lydoptagelse 

af forhandlingerne. 

 

22.16 Inden appelinstansen træffer afgørelse, skal almindelige principper om parters ret til aktindsigt 

og partshøring være iagttaget. Appelinstansen kan i den forbindelse vælge at foretage høring 

også af andre end sagens direkte parter i overensstemmelse med reglerne for DIF Idrættens 

Højeste Appelinstans. 

 

22.17 Sagens parter har pligt til at meddele alle oplysninger, som disciplinærinstansen finder nødven-

dige med henblik på sagens oplysning og afgørelse. Undladelse af at medvirke til en sags oplys-

ning kan i sig selv føre til sanktioner som nævnt under punkt 23. 

 

22.18 Appelinstansens afgørelser skal være skriftlige og ledsaget af en begrundelse med henvisning til 

de regler i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. Begrundelsen skal om fornødent indeholde en 

kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt 

betydning for afgørelsen. 
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22.19 Det skal fremgå af appelinstansens afgørelser, om og hvordan de i givet fald kan appelleres, jf. 

punkt 22.21. 

 

22.20 Appelinstansen bestemmer i forbindelse med sagens afgørelse, hvordan sagens omkostninger 

skal fordeles mellem sagens parter og eventuelt mellem disse og DHF.   

 

22.21 En afgørelse truffet af Håndboldens Appelinstans kan indbringes for DIF Idrættens Højeste Appel-

instans i henhold til DIF’s love og reglementer m.v. udstedt i medfør deraf. Fristen for indbringelse 

er 4 uger efter, at den, der ønsker at indbringe en afgørelse, har modtaget denne. Indbringelse 

for DIF Idrættens Højeste Appelinstans har normalt ikke opsættende virkning, men en sags sær-

lige karakter kan gøre, at DIF Idrættens Højeste Appelinstans på en parts begæring undtagelses-

vist tillægger en appel opsættende virkning. 

 

23. Sanktioner m.v. og praksisoversigt 

 

23.1 Ved afgørelse af sager kan den instans, der behandler sagen, 

 

a. afvise sagen. 

b. hjemvise sagen til fornyet behandling ved en tidligere instans. 

c. stadfæste en afgørelse truffet af en tidligere instans. 

d. undlade at sanktionere. 

e. tildele irettesættelser, misbilligelser og advarsler. 

f. meddele påbud om at bringe forhold, der strider mod DHF’s love eller reglementer m.v., til 

ophør. 

g. idømme spillere, ledere, officials og trænere karantænedage og/eller bøder. 

h. idømme bøder, erstatning eller inddragelse af tilskud til kampe. 

i. fradømme og tilkende points og målscore i kampe. 

j. træffe beslutning om fastsættelse af en ny kamp (omkamp), genoptagelse og færdiggørelse 

af en afbrudt kamp eller fastsættelse af kampresultatet, hvis en kamp er blevet afbrudt, og 

det besluttes ikke at genoptage og færdiggøre kampen. 

k. overflytte points til modstanderholdet. 

l. træffe beslutning om tab af deltagelses- eller funktionsret. 

m. fradømme retten til tilskuere på hjemmebane. 

n. fradømme retten til at spille på den normale hjemmebane. 

o. udelukke en medlemsforening eller et håndboldselskab fra deltagelse i turneringer og kampe, 

tidsbegrænset eller i helt særlige tilfælde tidsubegrænset. 

p. udstede forbud mod at få registreret spillerkontrakter i DHF i en periode. 

q. udelukke tillidsvalgte. 

r. træffe beslutning om, at der mellem håndboldspillende foreninger, høj- og efterskoler og 

håndboldselskaber skal betales en godtgørelse fra den ene til den anden. 

s. tvangsmæssigt nedrykke et hold til en lavere række. 
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t. træffe beslutning om andre sanktioner, der måtte have særskilt hjemmel i DHF’s love eller 

det reglement m.v., der danner grundlag for afgørelsen.   

 

23.2 Det skal ved fastsættelse af sanktioner i almindelighed betragtes som en skærpende omstændig-

hed, hvis der er tale om et gentagelsestilfælde. 

 

23.3 DHF’s administration skal gemme, registrere og offentliggøre alle afgørelser truffet af Disciplinær-

instansen for Håndboldliga og 1. division, Disciplinærinstansen for øvrige rækker, Håndboldens 

Appelinstans og DIF Idrættens Højeste Appelinstans. De forskellige instanser er forpligtet til at 

følge egen og overordnede instansers tidligere praksis, medmindre der er gennemført regelæn-

dringer, der kan begrunde en ny praksis.  

 

24. Håndboldens Voldgiftsret 

 

24.1 DHF, DHF’s medlemsforeninger, håndboldselskaber, disses spillere, ledere, trænere og officials er 

forpligtede til at underkaste sig voldgift i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser. 

 

24.2 Håndboldens Voldgiftsret virker som voldgiftsret i alle tilfælde af civilretlige stridigheder mellem 

en medlemsforening eller et håndboldselskab på den ene side, og en spiller, leder, træner eller 

official hos den pågældende forening m.v. på den anden side, eller mellem sådanne enkeltperso-

ner indbyrdes, når der er tale om stridigheder, som har forbindelse med eller udspringer af forhold 

med tilknytning til håndbold.  

 

24.3 Håndboldens voldgiftsret virker endvidere som voldgiftsret i alle tilfælde af civilretlige stridigheder 

mellem medlemsforeninger og håndboldselskaber indbyrdes, når der er tale om stridigheder, som 

har forbindelse med eller udspringer af forhold med tilknytning til håndbold. 

 

24.4 Håndboldens Voldgiftsret har en fast formand, der vælges af repræsentantskabet og sidder, indtil 

repræsentantskabet vælger en ny formand. Formanden for voldgiftsretten skal være uddannet 

jurist og have erfaring som dommer ved domstolene.  

 

24.5 Ved pådømmelse af en sag skal voldgiftsretten enten bestå af én dommer (formanden) eller af 

tre dommere (formanden og to yderligere dommere udpeget af parterne). Såfremt sagens parter 

ikke har aftalt antallet af voldgiftsdommere, afgør formanden, hvor mange dommere, der skal 

pådømme sagen. Ved sin afgørelse tager formanden hensyn til sagens kompleksitet, det omtvi-

stede beløb, sagens eventuelle principielle karakter samt andre relevante omstændigheder.  

 

24.6 Skal voldgiftssagen efter parternes aftale afgøres af tre voldgiftsdommere, skal klageren i klage-

skriftets udpege en voldgiftsdommer. Indklagede skal senest samtidig med indgivelse af svarskrift 

også udpege en voldgiftsdommer. Skal voldgiftssagen efter formandens bestemmelse afgøres af 

tre voldgiftsdommere, fastsætter formanden en frist for parternes udpegning af de yderligere 
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dommere. Såfremt en part ikke udpeger en voldgiftsdommer i overensstemmelse med foranstå-

ende, kan formanden for voldgiftsretten bestemme, at den pågældende voldgiftsdommer i stedet 

skal udpeges af DHF’s bestyrelse.   

 

24.7 DHF’s administration stiller lokaler og sekretariatsbistand til rådighed for Håndboldens Voldgiftsret 

og ekspederer alle voldgiftsrettens sager. DHF’s bestyrelse kan fastsætte gebyrer for behandling 

af en sag i Håndboldens Voldgiftsret. 

 

24.8 En part, der ønsker at indbringe en sag for Håndboldens Voldgiftsret skal indgive et klageskriftet 

til DHF’s administration med kopi til den indklagede. Den indklagede skal inden for en af vold-

giftsrettens formand fastsat frist indgive et svarskrift til DHF’s administration med kopi til klage-

ren. Voldgiftsrettens formand kan bestemme, at der skal indleveres yderligere processkrifter og 

fastsætte frister herfor.  

 

24.9 Håndboldens Voldgiftsret træffer afgørelser efter dansk ret. Der skal under voldgiftssagen anven-

des dansk sprog, medmindre andet aftales.  

 

24.10 Håndboldens Voldgiftsret behandler i øvrigt sagerne i overensstemmelse med voldgiftslovens reg-

ler.  

 

24.11 Civilretlige stridigheder, som har forbindelse med eller udspringer af forhold med tilknytning til 

håndbold, mellem på den ene side DHF og på den anden side medlemsforeninger, håndboldsel-

skaber, disses spillere, ledere, trænere eller officials kan ikke indbringes for Håndboldens Vold-

giftsret, men skal indbringes for en ad hoc voldgift, der udpeges og virker i overensstemmelse 

med voldgiftslovens regler. DIF skal anmodes om at stille sekretariatsbistand til rådighed for 

voldgiftsretten, jf. § 26 i DIF’s love.  

 

25. Inhabilitet 

 

25.1 Et medlem af et af DHF’s organer er inhabil i forhold til en sag, hvis   

 

a. vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er 

eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 

b. vedkommendes ægtefælle, nært beslægtede eller andre nærtstående har en særlig personlig 

eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan 

interesse, 

c. vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har nær tilknytning til et selskab, en for-

ening eller en anden juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 

d. der i øvrigt foreligger omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om vedkommendes 

upartiskhed. 
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25.2 Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke eller sagens 

karakter ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne påvirkes af uvedkom-

mende hensyn. 

 

25.3 Inhabilitet foreligger heller ikke for et medlem af et udvalg, hvis sagen som følge af dens art og 

karakter er sædvanlig for udvalget, og medlemmets interesse i sagen er en naturlig følge af ud-

valgets funktion. 

 

25.4 Den, der er inhabil i en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke 

i behandlingen af den pågældende sag. 

 

25.5 Hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om et medlems habilitet, skal medlem-

met selv, eller den, der er bekendt med forholdene, snarest underrette det pågældende organ 

herom. Dette træffer herefter beslutning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Det pågældende 

medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet. 

 

26. Bestemmelser vedrørende rekonstruktion og konkurs  

 

26.1 Såfremt en medlemsforening eller et håndboldselskab  

 

- indgiver egenbegæring om rekonstruktionsbehandling, eller 

bliver taget under rekonstruktionsbehandling på tredjemands begæring,    

 

fratrækkes foreningens/håndboldselskabets 1. seniorhold (både kvinder og herrer) 2 point.  

 

26.2 Såfremt en medlemsforening eller et håndboldselskab 

 

- er under rekonstruktionsbehandling i mere end 30 dage,  

- indgiver egenbegæring om konkurs, eller 

- erklæres konkurs (der afsiges konkursdekret) på tredjemands begæring,  

 

suspenderes foreningens/håndboldselskabets 1. seniorhold (både kvinder og herrer) straks fra 

videre deltagelse i den løbende turnering og Landspokalturneringen, ligesom holdet rykkes 2 ræk-

ker ned med virkning for den kommende sæson. 

 

26.3 Ved en medlemsforenings eller et håndboldselskabs indgivelse af egenbegæring om rekonstruk-

tionsbehandling eller konkurs indtræder de sportslige konsekvenser som anført under punkt 26.1 

og 26.2 straks fra tidspunktet for indgivelsen af egenbegæringen uden hensyntagen til, hvornår 

og hvordan begæringen efterfølgende behandles i skifteretten.    

 



Bilag 4 b 

 

 

Side 

34  

26.4 DHF’s bestyrelse fastsætter i et særskilt reglement nærmere regler for sagsbehandling, procedu-

rer og turneringsmæssige konsekvenser i tilfælde som nævnt under punkt 26.1 og 26.2. 

 

27. Ændring af turneringsregler 

 

27.1 Der kan ikke ændres i Ligareglementet og Turneringsreglementet for øvrige rækker med virkning 

for den igangværende turneringssæson medmindre andet følger af DHF’s love. En turneringssæ-

son løber fra 1. juli til 30. juni. For landspokalturneringen kan ændringer dog gennemføres for 

landsdækkende runder og finalerunde, hvis ændringer varsles mindst 3 måneder forud for den 

første kamp i den pågældende runde.      

 

27.2 I tilfælde af at det generelt ikke er muligt eller forsvarligt at spille håndbold, herunder i tilfælde 

af krig, naturkatastrofer, arbejdskonflikter, epidemier, pandemier eller lignende sygdomsudbrud 

eller i tilfælde af opfordring, pålæg eller påbud fra offentlige myndigheder, kan der træffes be-

slutning om midlertidig afbrydelse af igangværende turneringer. Såfremt der ikke er udsigt til, at 

turneringer kan færdigspilles indenfor rimelig tid og på rimelig måde, kan der endvidere træffes 

beslutning om permanent afbrydelse (førtidig afslutning) af turneringer. 

 

27.3 Beslutning om midlertidig eller permanent afbrydelse af igangværende turneringer og tidspunktet 

derfor træffes for Håndboldliga og 1. division af Udvalget for professionel håndbold og for øvrige 

rækker af Turneringsudvalget for øvrige rækker.  

 

27.4 Beslutning om de turneringsmæssige konsekvenser af en midlertidig afbrydelse træffes konkret 

af henholdsvis Udvalget for professionel håndbold og Turneringsudvalget for øvrige rækker alt 

afhængigt af de nærmere omstændigheder, herunder varigheden af den midlertidige afbrydelse 

og tidspunktet for genoptagelse af turneringerne. Der kan i den forbindelse træffes beslutning om 

at ændre på turneringsstruktur, regler for op- og nedrykning, antallet af kampe og formatet for 

et eventuelt slutspil og nedrykningsspil. De turneringsmæssige konsekvenser af en permanent 

afbrydelse, herunder spørgsmål om placering, kåring af danmarksmester, uddeling af medaljer, 

op- og nedrykning og ret til deltagelse i internationale mesterskaber, skal fremgå af Ligaregle-

mentet og Turneringsreglementet for øvrige rækker.  

 

27.5 Beslutninger i henhold til punkt 27.2-27.4 kan træffes uden forudgående høring af involverede 

parter.  

 

28. Lyd- og billedrettigheder 

 

28.1 I dette afsnit forstås ved: 

 

1. Lyd- og billedrettigheder: Enhver formidling af lyd og billeder fra håndboldarrangementer til 

offentligheden i et hvilket som helst nuværende eller i fremtiden udviklet medie eller format, 
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hvad enten formidlingen af lyd og billeder sker igennem analog eller digital teknik, via direkte 

eller tidsforskudt transmission på licensfinansieret eller abonnementsbaserede betalingsvil-

kår. Lyd- og billedrettighederne omfatter således – men er ikke begrænset til – radio og TV- 

transmission (licensfinancieret TV, pay-per-view TV eller interaktivt TV) videooptagelse og 

distribution (salg og leje eller ”video on demand”), transmission via Internet eller intranet, 

mobiltelefoni eller et hvilket som helst andet elektronisk medie, som måtte kunne formidle 

lyd og billeder fra rettighedshavernes håndboldarrangementer til offentligheden. 

 

2. Turneringer og kampe udskrevet af DHF: Turneringer og kampe udskrevet af DHF eller region 

og distriktsforbund (eller dertil knyttede kredse).  

 

28.2 DHF besidder sammen med medlemsforeninger og håndboldselskaber samtlige lyd- og billedret-

tigheder, for så vidt angår turneringer og kampe udskrevet af DHF. DHF besidder delvist lyd- og 

billedrettighederne som turneringsejer og turneringsudskriver, og de foreninger m.v., der har 

hjemmebane i de konkrete kampe besidder delvist lyd- og billedrettighederne som lokale arran-

gører.   

 

28.3 DHF besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til aktiviteter, der omfatter DHF’s landshold, dog 

med respekt af eventuelle rettigheder tilhørende IHF, EHF og IOC.  

 

28.4 DHF kan besidde lyd- og billedrettigheder i videre omfang end anført ovenfor, i det omfang så-

danne rettigheder er overdraget til DHF.   

 

28.5 Aftaler med tredjemand vedrørende udnyttelse af de lyd- og billedrettigheder, som DHF besidder 

helt eller delvist, skal godkendes af DHF’s bestyrelse. Alle sådanne aftaler skal respektere de til 

enhver tid gældende bestemmelser udstedt af EHF, IHF og IOC. 

 

28.6 Tredjemands betaling i henhold til aftaler vedrørende udnyttelse af de lyd- og billedrettigheder, 

som DHF besidder helt eller delvist, skal i sin helhed indbetales til DHF og derfra fordeles efter 

aftale med eventuelle øvrige rettighedshavere. 

 

28.7 Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem DHF og øvrige rettighedshavere om en fælles for-

handling med tredjemand om dennes udnyttelse af lyd- og billedrettigheder, indholdet af en sådan 

aftale og/eller fordeling af indtægter fra en sådan aftale, skal tvistepunktet forelægges for en ad 

hoc voldgift, jf. punkt 24.11, der træffer endelig afgørelse i sagen på baggrund af almindelige 

principper og rimelighedsbetragtninger. 

 

29. Klubskifter 

29.1 En medlemsforening kan i forbindelse med et medlems klubskifte stille krav om opfyldelse af en 

eventuel spillerkontrakt. Bortset herfra kan en medlemsforening alene betinge et klubskifte af, at 

medlemmet ikke er i kontingentrestance for de forudgående seks måneder.  
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30. Ærestegn 

 

30.1 DHF’s ærestegn kan tildeles af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for tildeling. 

 

31. Regnskab og revision 

 

31.1 DHF’s regnskabsår er kalenderåret.  

 

31.2 DHF’s regnskaber skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges af repræsentant-

skabet for 1 år ad gangen.  

 

31.3 Bestyrelsen skal senest den 1. marts overgive regnskabet med alle dertil hørende bilag til reviso-

ren. Revisionen skal være afsluttet senest den 1. april, og regnskabet skal umiddelbart derefter 

fremsendes til bestyrelsen med revisorens bemærkninger. Revisoren har til enhver tid adgang til 

at kontrollere DHF’s bilag og formue. 

 

32. Tegningsregel 

 

32.1 DHF tegnes af bestyrelsesformanden i forening med næstformanden, af bestyrelsesformanden i 

forening med den administrerende direktør (generalsekretæren), eller af den administrerende 

direktør (generalsekretæren) i forening med næstformanden.  

 

33. Opløsning 

 

33.1 Beslutning om opløsning af DHF kan kun træffes på et i dette øjemed særligt indkaldt repræsen-

tantskabsmøde, hvor mindst 4/5 af repræsentantskabets medlemmer er til stede og mindst 4/5 

af de tilstedeværende stemmer for forslaget. 

 

33.2 Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede på det særligt indkaldte repræsentant-

skabsmøde, kan der indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning om opløsning 

af DHF kan træffes med 4/5 stemmer for uden hensyn til antallet af tilstedeværende repræsen-

tantskabsmedlemmer. 

 

33.3 I tilfælde af opløsning tilfalder DHF’s ejendele DIF.  

 

 


