
 

København Håndbold 
 
 
 
    
Brøndby, d. 6. september 2019 
  
 
Kamp nr. 125793 HTH Ligaen – Nykøbing F. Håndbold – København 
Håndbold – spillet 30. august 2019 i Lånlet Arena, Nykøbing F. 
 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra dommerne i 
ovennævnte kamp modtaget indberetning af official D 
 

(navn) 
 
Ifølge indberetningen har den indberettede på opfordring fra holdofficial B ulovligt 
trykket på time out knappen 6 sekunder før tid, for derved at opnå muligheden for 
et ekstra angreb. 
 
Dommerne har foretaget indberetningen i medfør af spillereglernes 8:10 b) 
omhandlende diskvalifikation pga. særlig upassende usportslig adfærd. 
 
I anledning af indberetningen har København Håndbold og official D (navn) 
samstemmende udtalt, at man på baggrund af et regelmøde den 10. august 
2019, hvor official B (navn) deltog, er af den opfattelse, at man kan anvende 
team time out knappen taktisk, og at straffen tilfalder den, der aktiverer knappen. 
 
(Navn) har yderligere udtalt, at det derfor er hans opgave at trykke på knappen, 
når det for holdet er den eneste udvej til at få bolden, hvilket han erkender at 
have gjort. 
 
København Håndbold har medgivet, at: 
  
• Det var official D, der trykkede på time out knappen med 6 sekunder tilbage 
• Denne forseelse skal medføre rødt og blåt kort til official D 
• Denne forseelse skal medføre straffekast 
• Denne forseelse skal medføre en indberetning 
 
København Håndbold har bestridt, at man bevidst har miskrediteret sporten, men 
mener derimod, at man bevidst har benyttet en taktisk mulighed i regelsættet.  
 
København Håndbold har bl.a. fremlagt slides anvendt af DHF’s regelfortolker på 
regelmødet den 10. august 2019, udklip og citater fra udtalelser dels på 
Facebook og Twitter samt en lydfil med udtalelse fra GOG’s træner, Nicolaj 
Krickau i en herrekamp som støtte for synspunktet om, at man har handlet taktisk 
inden for rammerne af regelsættet. 
 
På baggrund af dommernes indberetning og i medfør af Ligareglementets § 97, 
har Disciplinærinstansen gennemset videoklip på TV2.dk, hvor TV2 har uploadet 
episoden.  



 

 
DHF’s regelfortolker er blevet forelagt spørgsmål om Ligareglementets § 18 a og 
har bl.a. udtalt følgende: 
 

”… Det er her vigtigt at understrege, at reglementet [§ 18 a] gælder 
handlinger i tilknytning til anmodning om TTO – og ikke handlinger, der 
åbenlyst ikke har noget med anmodning om TTO at gøre … 
 
”… Som det fremgår [af spillereglernes 8:10 b)], straffes en holdofficial 
med en diskvalifikation med skriftlig indberetning pga. særlig usportslig 
adfærd, hvis han blander sig i spillet på selve banen eller fra 
udskiftningsområdet. Her standser han spillet ved at påvirke knappen til 
TTO og dermed blander han sig i spillet fra udskiftningsområdet. 
Dermed er forseelsen omfattet af spillereglernes 8:10 b” 

 
København Håndbold har i sit seneste høringssvar af 6. september 2019 
opsummerende redegjort og argumenteret for, at der ikke er grundlag for at 
sanktionere i sagen.  
 
Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende: 
 
Indledningsvis bemærkes, at der i sagen er rejst spørgsmål om, hvorvidt 
dommerne til fulde er gået frem efter proceduren ved indberetninger, jf. 
Ligareglementets § 90, bl.a. på baggrund af ingen tilgængelig kopimaskine og 
dermed ingen mulighed for dommerne til at udlevere en kopi af indberetningen. 
 
Disciplinærinstansen finder – med denne usikkerhed om proceduren ved 
indberetninger – anledning til at tage sagen op til behandling af egen drift, jf. 
DHF’s love § 22, stk. 2. Dette beror på, dels den indberettedes mulighed for og 
lejlighed til at forsvare sig (sagens høringsproces), jf. DHF’s love § 23, dels 
sagens alvorlige karakter, omhandlende en officials mulige usportslige adfærd 
(sagens alvor). 
 
På baggrund af de foreliggende oplysninger i sagen lægger Disciplinærinstansen 
til grund, at official D har aktiveret team time out knappen, efter at alle team time 
outs er anvendt. 
 
I henhold til Ligareglementets § 18 a, vil spillet ”… altid blive genoptaget med et 
straffekast, såfremt der anmodes om en team time out, efter alle team time outs 
er anvendt.” Dette skete også i kampen. 
  
Derudover finder Disciplinærinstansen, at handlingen er omfattet af spille-
reglernes 8:10 b), jf. 16.6 b), idet der er tale om ”… en holdofficial [som] blander 
sig i spillet på selve banen eller fra udskiftningsområdet …”. 
 
Som følge af handlingens karakter – omhandlende særlig upassende usportslig 
adfærd – idømmer Disciplinærinstansen i medfør af DHF’s love §§ 22-23, samt 
gældende praksis, official D (navn) 
 

1 spilledags karantæne 
  



 

København Håndbold idømmes en bøde på 1.500 kr. 
 
Disciplinærinstansen pålægger i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, København 
Håndbold at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret udgør, jf. 
gebyrlisten, 2.139 kr. 
 
Afgørelsen er endelig og kan ikke appelleres, jf. DHF’s love § 23, stk. 5. 
 
København Håndbold vil modtage faktura på bøde (1.500 kr.) og retsgebyr 
(2.139 kr.).  
  
  
 
 

Sigurd Slot Jacobsen / Claus Mundus-Pedersen 
 
 

Jens Bertel Rasmussen (formand) / Frank Smith (sekretær) 
 


