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Vedr. anke af HRØ afgørelse i U-16 piger 1.division. 
 
Rødovre HK har den 9. november 2014 anket HRØ´s afgørelse af den 4. 
november 2014 til Disciplinærinstans for øvrige rækker. 
 
HRØ har taberdømt Rødovre HK U-16 Piger for brug af ulovlig spiller i 
kamp 113315 mellem Oure I.E. - Rødovre HK, spillet den 23.oktober 
2014.11.14 Udover at være blevet taberdømt, er foreningen idømt en 
bøde iht. bødelisten, fået frataget holdet muligheden for at blive 
pulje/rækkevinder og har pålagt foreningen at betale alle dommerudgifter 
til den pågældende kamp. 
 
Det kan konstateres, at formaliteterne for en behandling af klubbens anke 
er til stede.  
 
Til ankens behandling foreligger selve anken samt de dokumenter, som 
blev anvendt i sagsbehandlingen i HRØ.  
 
Rødovre HK har i sin anke sidestillet brugen af U-16 spilleren med 
afgørelsen om ulovlig anvendelse af U-23 reglerne i Skive-sagen tilbage i 
marts 2012. En afgørelse truffet af det dengang betegnede 
Disciplinærudvalg for Liga og 1.division. 
 
Efter en gennemgang af sagens dokumenter, er det udvalgets opfattelse, 
at den af Disciplinærudvalget for Liga og 1.division trufne afgørelse i 
Skive-sagen var baseret på nogle særlige undtagelsesbestemmelser i 
Ligareglementet, som for dette udvalg var gældende frem til sæson 2013, 
men som ikke længere er det.  
 
Disse undtagelsesbestemmelser har ikke på noget tidspunkt været 
gældende for Disciplinærinstansen for øvrige rækker, som alene kan 
sanktionere ud fra Turneringsreglementet for øvrige rækkers 
bestemmelser.  
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker er ikke enige i, at reglerne for 
anvendelse af U-23 spillere, U-18 spillere samt U-16 spillere er uklare, da 
der er anført en definition i HRØ´s turneringsreglement § 5.5. 
 



 

 

 

 

HRØ henviser i sin afgørelse til Turneringsreglementet § 8.6 – tillæg, 
hvoraf fremgår flg.:  
Anvender et hold ikke-spilleberettigede spillere i en af de ansatte kampe, 
kan holdet ikke blive pulje- eller rækkevinder eller placeres på en 
oprykningsberettiget plads (Drift Turnerings afgørelse).  
 
På det foreliggende grundlag har udvalget truffet følgende 
 
Afgørelse 
 
HRØ´s afgørelse og begrundelse for samme stadfæstes hermed. 
 
Der kvitteres hermed på vegne af Disciplinærinstansen for øvrige rækker 
for modtagelsen af ankegebyr på 1576 kr. 
 
Denne afgørelse kan inden 14 dage efter modtagelsen appelleres til 
DHF´s Appeludvalg vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.  
 
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig. 
 
 
 
  
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
 
Jens Risum  
Formand  
Disciplinærinstansen for øvrige rækker      /           Søri Haslund   
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