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Vedr. anke af HRØ´s afgørelse i Serie 3 damer A kamp 623428 Amager Sundby KFUM 
2 – FK Odsherred. 
 

Disciplinærinstansen for øvrige rækker har d. 11/4-2018 modtaget anke fra Amager Sundby 
KFUM over Håndbold Region Øst´s afgørelse af den 9/4-2018, hvor HRØ har taberdømt 
foreningens 2. hold i Serie 3 damer A for brug af ulovlig spiller (Dorte Nielsen). 
 
DHF kan konstatere, at anken er modtaget rettidigt og ankegebyr er indgået. 
Modparten FK Odsherred er blevet forelagt kopi af anken for yderligere kommentarer til 
sagen, men foreningen har meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen end 
dem der i forvejen fremgår af protesten. 
 
Disciplinærinstansen har haft følgende bilag til rådighed i behandlingen af anken: 
 

• Anke inkl. Bilag (foreningens opgørelse over Dorte Nielsens kampdeltagelse på serie 
2 og serie 3 holdene).  

• Protestsagens akter.  
• Kopi af holdkort fra alle foreningens kampe efter ombrydningen for 1. holdet i serie 2 

og 2. holdet i serie 3. 
• Total kampoversigt for begge hold fra perioden 1. januar 2018 – 7. april 2018. 

• Turneringsreglement for øvrige rækker.  
 
FK Odsherred nedlagde protest mod Amager Sundby KFUM´s brug af 6 spillere, som de 
mente var ulovlige i parternes indbyrdes opgør den 27/3-2018 i Sundbyøsterhallen. 
 
Amager Sundby KFUM redegjorde efterfølgende for anvendelsen af de 4 af spillerne, som 
er blevet anvendt i henhold til Turneringsreglementets stk. 3.4 – Spiludvikling - 
Seniorrækker. 
a) I serie 2, 3 og 4 må en spiller spille 2 kampe (også samme dag) 
b) Der må benyttes indtil 4 spillere. Man må rykke fra overliggende hold til underliggende 

hold og omvendt. 
 
En femte spiller har været anvendt i henhold til de almindelige op-nedrykningsbestemmelser 
stk. 5.6 b), der lyder, at en spiller kan rykke fra et højere til et lavere rangerende hold, 
såfremt det lavere rangerende hold har spillet lige så mange kampe uden spillerens 
deltagelse, efter spillerens sidste kamp på det højere rangerende hold, som spilleren i alt 
har deltaget på det højere rangerende hold i samme turnering. 
 
Der blev ikke redegjort for hvorvidt spiller Dorte Nielsen var spillet fri til deltagelse på 
foreningens serie 3 hold, hvorfor Amager Sundby KFUM 2 blev taberdømt i opgøret, samt 
idømt en bøde på 500 kr. 
 
Amager Sundby KFUM har anket denne afgørelse, med påstand om, at Dorte Nielsen i 
kampen mod FK Odsherred er blevet anvendt korrekt i henhold til turneringsreglementets 



 

stk. 5.6 b), idet de påpeger, at spilleren for perioden 3. marts 2018 og frem til anvendelsen 
den 27. marts 2018 kun har spillet én kamp på 1. holdet i serie 2 (den 18. marts 2018), 
mens at 2. holdet i serie 3 efter 1. holdets kamp den 18. marts, har spillet 2 kampe uden 
deltagelse af Dorte Nielsen. 
 
Disciplinærinstansen har efter en gennemgang af sagen konstateret, at Amager Sundby 
KFUM alene har forholdt sig til antal kampe i marts, men ikke medregnet de foregående 
kampe i turneringen, hvilket er en fejl fra foreningens side.  
 
”Stk. 5.6 b), En spiller kan rykke fra et højere til et lavere rangerende hold, såfremt det 
lavere rangerende hold har spillet lige så mange kampe uden spillerens deltagelse, efter 
spillerens sidste kamp på det højere rangerende hold, som spilleren i alt har deltaget på det 
højere rangerende hold i samme turnering.” 
  
Dorte Nielsen har i alt deltaget på foreningens 1. hold i 4 kampe i perioden fra 1. januar 
2018 og frem til og med den 18. marts 2018.  
 
Kamp 623137 den 13. januar 2018 
Kamp 623144 den 16. januar 2018 
Kamp 623139 den 20. februar 2018 
Kamp 623165 den 18. marts 2018 
 
Det betyder, at Dorte Nielsen skulle have siddet i alt 4 kampe over på serie 3 holdet uden 
deltagelse, før hun var spillet lovlig fri til deltagelse på foreningens 2. hold igen. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har derfor i enighed truffet følgende 
 
 

Afgørelse  
 
HRØ’s afgørelse om tabt kamp og bøde stadfæstes. 
 
Der kvitteres hermed på vegne af Disciplinærinstansen for øvrige rækker for modtagelse af 
ankegebyret på 1697 kr. 
 
Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s Appelinstans 
vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.  
 
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig. 
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