
 

 

 

HRH 74 Roslev og Team Vesthimmerland 
 
 
 
 
 
 
Brøndby den 1. marts 2012 
Journal nr. 1203-13-FS 
 
 
Afgørelse i protestsag indgivet af HRH 74 Roslev under kamp nr. 
431348 afviklet den15. februar 2013 mellem Team Vesthimmerland og 
HRH 74 Roslev i Idrætscenter Østermarken, Års 
 
Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet 
nedennævnte afgørelse i den af HRH 74 Roslev (HRH) indgivne protestsag. 
 
HRH har ifølge protestskrivelse pr. fax, som er modtaget af DHF den 24. februar 
2013, nedlagt protest. Protesten er foranlediget af en påstand om at Team 
Vesthimmerland ulovligt har anvendt spilleren Jacob Keller. 
 
Forelagt protesten har Team Vesthimmerland fremsendt spillerens spillercertifikat. 
Det fremgår heraf, at spilleren er indmeldt i Farsø KFUM (den ene af 
holdfællesskabets moderforeninger (Disciplinærudvalgets fremhævelse)) d. 9. 
oktober 2012 og spilleberettiget fra samme dato. Endvidere har Team 
Vesthimmerland udtalt, at spilleren tidligere i sæsonen har spillet på klubbens 2. 
hold, samt at han derfor var spilleberettiget på klubbens 1. hold.  
 
Høringssvaret fra Team Vesthimmerland har været forelagt HRH, der således 
foranlediget i mail af 27. februar 2013 har udtalt, at det er klubbens opfattelse at 
spilleren ikke har været indmeldt i den spillertrup, der fremgår af Haandoffice inden 
1. februar 2013. At spillercertifikatet ikke har noget med spilletilladelsen at gøre.  
 
Disciplinærudvalget skal herefter udtale følgende: 
 
Det fremgår af Ligareglementet § 42, stk. 2, at en spiller for at være 
spilleberettiget, skal være medlem af en forening under DHF. Af § 42, stk. 4 
fremgår det, at for spilleberettigelse kræves et gyldigt spillercertifikat.  
Endvidere fremgår det af Ligareglementet § 43 B, stk. 2, at en spiller kun kan 
deltage i kampe for en forening, såfremt han var spilleberettiget for foreningen i 
samme turnering på samme hold d. 31. januar. 
 
Disciplinærudvalget finder herefter, at spilleren i medfør af ovenstående har været 
spilleberettiget i den omtvistede kamp.  
Udvalget finder ikke at den nævnte database, Haandoffice, kan tillægges nogen 
betydning i relation til spilleberettigelse i medfør af Ligareglementet. 
 
Protesten tages derfor ikke til følge. 



 

 

 
Disciplinærudvalget pålægger i medfør af DHF’s love § 27, stk. 1, HRH 74 Roslev 
at betale retsgebyret for behandling af denne sag. Retsgebyret, der opkræves via 
efterfølgende faktura, udgør jf. gebyrlisten 3.000 kr. 
 
For protestgebyret på 3.000 kr. fra HRH 74 Roslev kvitteres hermed. 
 
Afgørelsen kan i henhold til DHF’s loves § 27, stk. 6, appelleres til DHF’s 
Appeludvalg. En appel til DHF’s Appeludvalg skal meddeles skriftligt inden 14 
dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om 
appeladgang og frist herfor til sekretariatet for det disciplinærudvalg, der har truffet 
afgørelse i sagen og ledsages af et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende 
gebyrliste. Et sådant gebyr tilbagebetales, såfremt appellanten får medhold. DHF’s 
administration skal umiddelbart videresende appellen til DHF’s Appeludvalg efter 
de herfor gældende retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af appellen til det 
disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen.  
 
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til 
parten, er afgørelsen endelig. 
  
 
  
 

 Sigurd Slot Jacobsen / Claus Mundus-Petersen 
Jens Bertel Rasmussen (formand) / Frank Smith (sekretær) 

 
 
  
 


