
 

 

 
Reglement for sportslige konsekvenser ved selskabers insolvens 

 
§ 1  

DHF’s bestyrelse fastsætter med hjemmel i lovenes § 6 a nærmere regler for 
sagsbehandling, procedurer og turneringsmæssige konsekvenser i 
forbindelse med selskabers insolvens. 

 
§ 2  

Definitioner 
1) Med selskab menes såvel foreninger som selskaber med tilladelse til at 
drive kontrakthåndbold, jf. lovenes § 4, der deltager i Håndboldligaen eller 1. 
division, og 

 
2) En turneringssæson strækker sig fra 1. juli til 30. juni 
 
3) En turnering løber fra et givent holds første kamp til holdets sidste kamp i 
en turneringssæson. Turneringen er inddelt i 3 selvstændige faser, jf. 
Ligareglementet § 31, stk. 2  

 
§ 3  

Begærer et selskab sig selv taget under rekonstruktionsbehandling, tager 
skifteretten et selskab under rekonstruktionsbehandling på begæring af 3. 
mand eller udsætter skifteretten afgørelse om konkurs på selskabets 
begæring fratrækkes foreningens 1. seniorhold (herrer og damer) 2 point med 
øjeblikkelig virkning.  

 
 
§ 4  

Pointfratagelse som nævnt i § 3 sker forud for næste turneringskamp i 
henholdsvis grundspil, slutspil og op-nedspil til HåndboldLigaen. Hvis næste 
turneringskamp er en semifinale, finale om DM, kamp om DM Bronze, kampe 
mellem de to hold der er placeret som nr. 3 i kvalifikationsspil, kampe i 
op/nedspil til 1. division, eller hvis turneringen er færdigspillet, sker 
pointfratagelse først forud for 1. kamp i den følgende turneringssæson. Et 
hold kan således starte en turnering, et kvalifikationsspil, eller et op/nedspil 
med negativt pointantal.  

 
§ 5  

I relation til op- og nedrykningsbestemmelserne i turneringsreglerne i såvel 
DHF som i Distriktsforbundene, anses pointfratagelse efter § 3 som et led i 
den almindelige, sportslige afvikling af turneringerne. Rykker pågældende 
hold ned, anses dette som en ordinær sportslig nedrykning.  

 
§ 6  
a)  Indgiver et selskab konkursbegæring til skifteretten eller afsiger skifteretten 

konkursdekret over et selskab, suspenderes selskabets 1. seniorhold (herrer 
og damer) straks fra videre deltagelse i den løbende turnering (trækkes 
holdet ud af turneringen). De således suspenderede hold kan dermed ikke 
deltage eller fortsætte deres deltagelse i turneringen i den sæson hvor 
konkursdekretet afsiges.  



 

 

De opnåede resultater i den pågældende, selvstændige turneringsfase til og 
med dagen for konkursdekretets afsigelse ændres således at kampene anses 
for ikke spillet. Tilsvarende gælder de resterende kampe i turneringen, der 
tillige anses for ikke spillet.  

 
b) Såfremt selskabets 1. hold (herrer og/eller damer) ved konkursdekretets 

afsigelse fortsat er med i pokalturneringen, suspenderes (trækkes ud) holdet 
øjeblikkeligt fra videre deltagelse i denne. Det suspenderede holds næste 
modstander i turneringen vinder uden kamp.  

 
c)  De suspenderede hold rykkes 2 rækker ned med virkning fra den 

næstfølgende sæson. 
Afsiges konkursdekretet i perioden fra afslutningen af en turnering og inden 
næstfølgende turneringsstart sker nedrykning fra den række, som holdet har 
kvalificeret sig til efter den afsluttede turnering. 

 
d)  Tvangsnedrykning af selskabets 1. seniorhold i medfør af nærværende § 

anses turneringsmæssigt som en ordinær nedrykning. Det således 
nedrykkede hold anses i turneringsøjemed, også efter nedrykningen, for 
moderforeningens 1. hold. Nedrykningen vil kunne medføre nedrykning for de 
underliggende seniorhold såfremt de relevante turneringsbestemmelser 
tilsiger dette. 

 
e)  Nedrykning og udtræden af den løbende turnering/pokalturneringen og 

tvangsnedrykning sker i alle tilfælde uanset om konkursboet søges videreført 
i andet regi. 

 
f)  Et selskab der er under rekonstruktionsbehandling i længere tid end 30 på 

hinanden følgende dage, eller er under rekonstruktion på et tidspunkt hvor en 
turneringsfase lukker, sidestilles med et selskab der indgiver 
konkursbegæring over sig selv, eller et selskab over hvem der afsiges 
konkursdekret.   

 
§ 7  

Ved begivenheder som nævnt i lovenes § 6 a (rekonstruktion, indgivelse af 
konkursbegæring, konkursdekret) påhviler det selskabet straks at orientere 
DHF.  

 
 
Vedtaget i bestyrelsen d. 30. august 2011/konsekvensrettet 26. juni 2018 

 
 


