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Afgørelse 3.division herrer kamp 541069 HVI Himmelev – Jernløse Håndbold  
 
 

Disciplinærinstansen for øvrige rækker har den 9. februar 2018 modtaget anke fra Jernløse Håndbold 
over HRØ´s protestafgørelse af den 5. februar 2018 mod fejl i tidtagning/dommerbord. HRØ har i sin 
protestafgørelse ikke taget protesten til følge. 
 
Det drejer sig om kamp 541069 i 3.division herrer mellem HVI Himmelev – Jernløse Håndbold, som 
blev spillet den 25. januar 2018 i Himmelevhallen. 
 
Formalia omkring tidsfrist for anke samt modtagelse af ankegebyr ses overholdt. 
 
Instansen har haft følgende bilag til rådighed for behandling af anken: 

• Anken inkl. Afgørelse fra sag i 2016 

• Protesten 
• Udtalelse fra dommer 

• Udtalelse fra dommerbord 
• Udtalelse fra Regelfortolker 

• Spillereglerne 

• Kommentarer fra HVI Himmelev til anken 
 

Regelgrundlag: 
Iht. internationale spilleregler regel 17:9, er dommerne ansvarlige for kontrol af spilletiden. Hvis der er 
tvivl den nøjagtige spilletid, træffer de en fælles beslutning herom. 
 
Iht. udtalelse fra kampens ene dommer oplyses, at tiden og haluret er stoppet ved et frikast til HVI 
Himmelev. Dommeren fløjter igangsætning af spillet og starter sit eget ur, mens haluret ved en fejl ikke 
bliver sat i gang.  
Fra igangsætning af spillet til dommeren opdager, at haluret ikke er startet og han derfor stopper tiden, 
er der foretaget flere afleveringer efterfulgt af en scoring til HVI Himmelev, som anerkendes, da spillet 
er sat i gang. 
 
Udtalelse fra Regelfortolker fastslår: 
”Jf. Spillereglerne er dommerne ansvarlige for spilletiden, og de har således også ansvaret, hvis der 
skulle ske betjeningsfejl af ur eller lignende. Den forpligtelse har de, jf. det oplyst levet op til. Der står 
intet i spillereglerne om at spillet skal afbrydes, hvis tidtageren ved en fejl ikke får startet kampuret”. 
 
 
 
 



 

På baggrund af det af alle parter beskrevne, udtalelse fra Regelfortolkeren og iht.  
spillereglerne finder Disciplinærinstansen for øvrige rækker, at kampens dommere  
har overholdt spillereglerne og har handlet korrekt i situationen. 
 
Jernløse Håndbold refererer til en af HRØ tidligere truffen afgørelse omkring manglende  
igangsætning af tiden i en kamp tilbage i 2016. Instansen finder dog ikke, at de 2 sager  
kan sidestilles, da det af afgørelsen fremgår, at dommerne ikke har haft kontrol over tiden 
i henhold til spillereglerne. 
 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i fuld enighed truffet følgende 
 
 
Afgørelse  
 
HRØ´s afgørelse 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. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
 
Jens Risum 
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