
 

Furesø Håndboldklub KSI Håndbold 
 
(Begge via mail)  
 
 
 
Brøndby 13. januar 2020 
Journalnummer 1001-SHA-20 
 
 
Anke over protestafgørelse i kamp 128175 Kvalifikationsrækken Damer KSI 2 – Furesø 
Håndboldklub 2 spillet den 12. december 2019. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i medfør af DHF´s Love § 22 A behandlet Furesø 
Håndboldklubs anke af den 25. december 2019 af HRØ´s protestafgørelse af den 20. 
december 2019.  
 
Det konstateres, at HRØ har modtaget anke og gebyr rettidigt indenfor ankefristen og har 
videresendt denne til behandling i DHF den 27. december 2019. 
 
HRØ har taget KSI Håndbold´s protest til følge og iht. Turneringsreglementets stk. 3.3 
taberdømt Furesø Håndbold 2 for brug af ulovlig spiller samt tildelt foreningen en bøde på 
500 kr.  
Det skal bemærkes, at protestafgørelsen er afgjort på daværende grundlag, dvs. uden at 
Furesø Håndbold har reageret på muligheden for indsendelse af redegørelse til HRØ. 
 
KSI Håndbold har nedlagt protest mod Furesø Håndbold i ovennævnte kamp med påstand 
om brug af ulovlig spiller, idet Furesø Håndbold i opgøret mod KSI 2 har anvendt 3 
seniorspillere, som senest deltog i foreningens kamp i 2.division den 7. december 2019 i 
kamp 130710 mellem HIK – Furesø Håndbold samt en U-19 spiller Lærke Finnemann, 
ligeledes anvendt i kamp 130710. 
 
Redegørelse/ankeskrivelse fra Furesø Håndbold har været sendt til KSI Håndbold med 
mulighed for at komme med yderligere kommentarer og med en svarfrist den 10. januar 
2020. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har haft følgende materiale til rådighed i 
sagsbehandlingen: 

• Ankeskrivelse fra Furesø Håndbold (udateret, men jf. mail modtaget i HRØ den 25. 
december 2019) 

• Protestafgørelse fra HRØ  

• Protesten fra KSI Håndbold 
• Turneringsreglementet for øvrige rækker, herunder spiludviklingsreglerne 

• Kampoversigt Lærke Finnemann sæson 2019/20 
• Holdkort fra kamp 130710 2.division damer den 7. december 2019  

• Høringssvar fra KSI er konstateret modtaget den 10. januar 2020. 
 
 
Instansen har noteret sig, at følgende 3 seniorspillere, Henriette Rebecca Harder  
Bardum, Ronja Samantha Levisen og Simone Lund i henhold til spiludviklingsreglerne 



 

i stk. 3.3, alle har deltaget for Furesø Håndbold i 2.divisionskampen den 7. december 
2019 og igen den 12. december 2019 på foreningens 2. hold i Kvalifikationsrækken i  
kamp 128175 mod KSI 2. 
 
U-19 spiller Lærke Finnemann har deltaget for Furesø Håndbold i 2.divisionskampen  
den 7. december 2019 og på Furesø Håndbolds U-19 Liga hold i kamp 170999 den 8. 
december og i kamp 170959 den 10. december 2019, inden deltagelse på Furesø 
Håndbolds 2.hold i kvalifikationsrækken.  
 
Spiludviklingsreglerne: 
 
3.2 Spiludvikling til ældre årgang: 
 

a. Spillere, omfattet af 2.1. d-n kan benyttes i den nærmest følgende ældre årgang,  uden at 
man dermed spærres for deltagelse i egen årgang. 

 
b. Spillere, omfattet af 2.1 d-n, der har deltaget alene i kampe i en ældre gruppe, kan senere i 

samme turnering benyttes i egen aldersgruppe under overholdelse af stk. 5.5. 
 
Dog kan man altid benyttes i første kamp i egen aldersgruppe, også ved ombrydning, uden 
overholdelse af stk. 5.5. 

 
c. Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget før dagen efter at man har udstået 

karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen jf. stk. 8.15.a.1 
 
3.3 Spiludvikling i egen årgang: 

 
a. Spillere, omfattet af 2.1. a-n kan benyttes i op til to kampe i egen årgang (også samme 

dag), uden at spilleren skal spilles fri af de normale op- og nedrykningsregler. 
 

b. Dog må der kun rykkes et hold ad gangen  
 

c. Piger må deltage på drengerækker under overholdelse af stk. 2.4 
 

d. Der må benyttes indtil 3 spillere pr. kamp. 
 

e. Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget før dagen efter at man har udstået 
karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen - se stk. 8.15.a.1 

 
5.5 En spiller kan efter overholdelse af reglerne i stk. 5.3 rykke fra et højere til et lavere 
 rangerende hold, såfremt 
 

a. Det hold, hvortil spilleren hørte, spiller turneringskamp samme dag eller forinden  har spillet 
mindst én kamp, hvori spilleren ikke har deltaget eller ** 

 
b. 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. ** 
 
Se også stk. 3.2 b). 

 
5.7 En spiller må ikke samme dag spille på mere end ét hold. 
 
 Undtaget fra denne regel se stk. 3.2, 3.3, 3.5 og 4.3, ved benyttelse af disse 
 spiludviklingsregler, er det tilladt at spille to kampe samme dag. 

 
 



 

De generelle regler for nedrykning af spillere til underliggende hold er beskrevet i 
turneringsreglementets stk. 5.5 a) og 5.5 b) – dog gælder undtagelsesreglerne omkring 
spiludvikling, som er beskrevet i stk. 3.3. a). 
Der er der ingen begrænsning på antal spillere, der anvendes iht. spiludvikling i ældre 
årgang. Begrænsningen er alene beskrevet for spillere, der anvendes på egen årgang jf. stk. 
3.3 d). 
 
Stk. 5.7 beskriver, at en spiller ikke må spille på 2 hold samme dag/runde, men her  
henvises til undtagelserne i bl.a. stk. 3.2 b) under Spiludvikling. 
 
Furesø Håndbold har anvendt spiludviklingsreglernes stk. 3.2 b). Det betyder, at spilleren 
inden sin deltagelse på klubbens hold i kvalifikationsrækken, senest har deltaget i egen 
årgang på U-19 Ligaholdet. Spilleren er derfor bundet af sin seneste deltagelse på U-19 
holdet og vil altid kunne rykkes op på et hold i ældre årgang. 
 
KSI har i sit høringssvar refereret til manglende markering af U-spiller på holdkortet i 
kampene 130710 og kamp 128175.  
Der skal ikke markeres, hvis et hold anvender en spiller iht. spiludviklingsreglerne.  
Markering af U-spillere var iht. de gamle Særregler for U-18/U21 spillere.    
 
Det er instansens opfattelse, at reglen om, at en spiller skal spilles fri fra et overliggende hold 
til et underliggende hold iht. de almindelige op/nedrykningsbestemmelser stk. 5.5 a) derfor 
IKKE gælder i det konkrete tilfælde. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker er enige i, at Furesø Håndbold 2 lovligt har anvendt 
de 3 spillere fra egen årgang på foreningens 2. hold i kvalifikationsrækken samt at U-19 
spiller Lærke Finnemann er anvendt lovligt iht. spiludviklingsreglen stk. 3.2 b), da U-19 Liga 
kamp den 10. december 2019 (kamp 170959) er hendes seneste kamp inden kamp 128175 i 
kvalifikationsrækken. 
 

Disciplinærinstansen har truffet flg. afgørelse 
 
HRØ´s afgørelse af den 20. december 2019 omstødes og kampens oprindelige resultat 
24-32 til Furesø Håndbold stadfæstes. 
Bøde til Furesø Håndbold på 500 kr. bortfalder. 
 
Ankegebyret på kr. 1783 returneres Furesø Håndbold ved DHF´s foranstaltning. 
 
Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s Appelinstans 
vedlagt gebyr iht. gebyrlisten. 
(Att. Britta Pedersen-Ebbe bpe@dhf.dk) 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Jens Risum 
Formand 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker 
 
Kopi: HRØ, Disciplinærinstansen for øvrige rækker 


