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Brøndby den 17. marts 2020 
 
 
 
Vedr. Anke af protestafgørelse kamp 130724 2.division damer BK Ydun – Lyngby 
HK den 22. februar 2020. 
 
Lyngby HK har den 7. marts 2020 anket protestafgørelse truffet af Håndbold Region Øst 
(HRØ) den 3. marts 2020 i kamp 130724 mellem BK Ydun – Lyngby HK, som blev spillet 
den 22. februar 2020 i Frederiksberg-hallen med overordnet påstand om manglende 
regelgrundlag for afgørelsen. 
Kampen endte 21-22 til Lyngby HK. 
 
Formalia findes overholdt, således er anken modtaget rettidigt indenfor ankefristen og 
ankegebyret er modtaget i DHF. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i sin behandling af sagen haft følgende bilag til 
rådighed: 
 

 Protesten fra BK Ydun 
 Indberetning fra kampens dommere 
 Protestafgørelse fra HRØ  
 Anke fra Lyngby HK 
 Supplerende kommentarer til anken fra BK Ydun 
 Fortolkning til de internationale spilleregler af den 1. juli 2019 
 Udtalelse fra DHF´s Regelfortolker til den konkrete spilsituation 

 
Hændelsesforløb fremgår af sagens bilag og udtalelser, som ikke bestrides af parterne: 
 
Efter et frikast til BK Ydun på højre back position genoptages spillet med en aflevering fra 
højre back til venstre back, hvorefter BK Yduns angrebspiller som er i fremdrift fra siden 
tackles af Lyngby HK´s spiller nr. 17 så angrebsspilleren falder lige udenfor frikastlinjen.  
 
Denne takling takseres af dommerne til diskvalifikation og et frikast.  
BK Ydun nedlægger i umiddelbar forlængelse af denne kendelse protest til 
dommerbordet, hvilket bekræftes af kampens dommere i deres indberetning til forbundet. 
 
Lyngby HK påpeger uoverensstemmelser i de tider, som de forskellige hændelser er 
oplyst i sagen, men det har i dette tilfælde ikke betydning for selve sagens behandling. 
 
Derudover har instansen noteret sig, at Lyngby HK påpeger svagheder i HRØ´s 
sagsbehandling, men man finder ikke, at det har væsentlig indflydelse på instansens 
vurdering af sagen. 
 
Regelhenvisning fremgår ikke af selve indberetningen, men en spillers diskvalifikation 
følger af en spillers overtrædelse af de internationale spillereglers regel 8:5, 8:6, 8:10a 
eller 8:10b. 
 
Regel 8:10 d) lyder som følger: 
 



 

Hvis bolden er i spil i kampens sidste 30 sekunder og modspillerne forhindrer 
holdt i boldbesiddelse i at skyde på mål eller opnå en klar scoringsmulighed ved 
hjælp af en handling beskrevet i regel 8:5 eller 8:6 skal den skyldige spiller 
diskvalificeres og der skal dømmes straffekast til modstanderholdet. 
Hvis spilleren, som overtrædelsen begås mod, eller en medspiller scorer et mål, 
før spillet bliver afbrudt, skal der ikke dømmes straffekast. 
 
Med udgangspunkt i Regelfortolkerens udtalelse til det konkrete hændelsesforløb, 
må det konstateres at følgende er opfyldt; 

 Overtrædelse er sket indenfor de sidste 30 sekunder af kampen 
 Bolden er i spil (efter frikast taget af højre back afleveres bolden til 

venstre back i fremdrift) 
 Lyndby HK spiller nr. 17 begår en forseelse mod den boldbesiddende 

spiller fra BK Ydun 
 Dommerne straffer Lyngby HK spiller nr. 17 med en diskvalifikation som 

beskrevet i Regel 8:5 
 Alle betingelser for anvendelse af Regel 8:10d) er opfyldt og spillet 

burde have været genoptaget med et straffekast til BK Ydun. 
 

Instansen finder derfor belyst, at der i det konkrete tilfælde var tale om en dommerfejl i 
forbindelse med kendelsen i forlængelse af diskvalifikation af spiller nr. 17 fra Lyngby HK. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker afviser desuden Lyngby HK´s påstand om, at de 
supplerende Retningslinjer og fortolkninger til de internationale spilleregler af den 1. juli 
2019 ikke er gyldige som en del af det samlede regelsæt. 
  
 
Afgørelse: 
 
Den af HRØ´s trufne afgørelse af den 3. marts 2020 om omkamp stadfæstes. 
 
På grund af de særlige omstændigheder hvor al håndbold er lukket ned, afvikles 
omkampen imidlertid ikke, da den er uden betydning for Lyngby HK´s direkte 
oprykning fra 2.division damer pulje 3. 
 
Der kvitteres hermed for modtagelse af ankegebyr på 1783 kr. 
 
 
Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s Appelinstans 
vedlagt gebyr iht. Gebyrlisten 1783 kr. (Att. Britta Pedersen-Ebbe bpe@dhf.dk) 
 
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig. 
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