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Kapitel 1. HÅNDBOLDLIGAEN, 1. DIVISION SAMT LANDSPOKALTURNERINGENS LANDSDÆKKENDE RUNDER
Afsnit 1. Kapitlets anvendelsesområde mv.

Anvendelsesområde
§1
Stk. 1. Dette kapitel omfatter kampene om det danske mesterskab samt Landspokalturneringens landsdækkende runder.
Stk. 2. Nærværende kapitel gælder for Håndboldligaen, 1. Division samt for Landspokalturneringens landsdækkende runder, for herrer og damer samt op- og nedspillet hertil.
Stk. 3. Omfattet af nærværende kapitel er de deltagende foreninger, herunder kontraktforeninger, samt disses
medlemmer. Såfremt en forening eller håndboldselskab gør brug af personer, der ikke er medlem af nogen
forening under DHF, men som ved arrangementer under DHF er tillagt en funktion, f.eks. sekretærer, tidtagere, trænere, udskiftningsledere og managers, er pågældende forening/selskab ansvarlig for, at disse personer følger DHF’s love og reglementer, ligesom de pågældende personer kan pålægges sanktioner, som var de
medlemmer af en forening under DHF. Det samme er tilfældet med officials i distriktsforbundene under DHF.
Stk. 4. DHF administrerer håndboldligaen, 1. division samt Landspokalturneringens landsdækkende runder.
Nærværende kapitel gælder således for så vidt angår Landspokalturneringen kun de landsdækkende runder,
idet der ellers henvises til propositioner for Landspokalturneringen, jf. dennes 1.5.b.
Stk. 5. DHF’s administration træffer afgørelse i alle turneringsmæssige spørgsmål i henhold til nærværende
kapitel. Disciplinærinstansen træffer afgørelse om straf eller øvrig sanktion i anledning af overtrædelse af
nærværende kapitel.

Udskrivning af turneringer
§2
Stk. 1. DHF udskriver hver sæson en Håndboldliga, en 1. division samt en Landspokalturnering for henholdsvis
herrer og damer.
Stk. 2. DHF har, medmindre andet eksplicit er angivet, den eksklusive ret til at navngive samt alle øvrige
rettigheder til de af nærværende kapitels omfattende turneringer. I landspokalturneringens landsdækker runder kan turneringen dog benævnes med et sponsornavn efterfuldt af –Cup.

Spilleregler
§3
Stk. 1. Kampe i Håndboldligaen, 1. division samt landsdækkende runder af Landspokalturneringen spilles efter
IHF’s internationale Håndboldspilleregler med kommentarer.
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Stk. 2. I tilfælde, hvor spillereglerne ikke måtte stemme overens med nærværende kapitel, er nærværende
kapitels bestemmelser afgørende.
Stk. 3. Spillereglerne suppleres af Fair Play Principperne, som skal overholdes af samtlige aktører involveret i
samt omkring arrangementer omfattet af nærværende kapitel. Herefter omfattes samtlige personer i personkredsen i § 1 stk. 2.

Uoverensstemmelser
§4
Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem nærværende kapitel og den mellem DHF, Divisionsforeningen
Håndbold og de deltagende foreninger indgående Samarbejdsaftale om Ligaen, har Samarbejdsaftalen forrang.

Definitioner
§5
I dette reglement forstås ved:

Seniorer
Spillere, der er fyldt 19 år inden den 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.

U-23 kontraktspiller
En spiller på kontrakt, som er fyldt 18 år, men ikke er fyldt 23 år inden den 1. januar i det kalenderår, hvor
turneringen begynder.

Bedst af 3 kampe
Holdene spiller 2 kampe, hvor vinderen er det hold, der har flest point. Ved pointlighed afvikles en 3. kamp,
således at afgørelsen i tilfælde af uafgjort efter endt spilletid findes med forlængelse(r) og eventuelt straffekast, jfr. § 19-20.

EC afgørelse
Holdene spiller 2 kampe, hvor vinderen er det hold, der har flest point. Ved pointlighed findes en vinder på
følgende måde:
a) det hold, der har den bedste måldifference efter de to kampe
b) det hold, der har scoret flest mål på udebane
c) straffekast jf. § 20

Dobbeltturneringer
Alle hold mødes 2 gange; henholdsvis hjemme og ude.

Den arrangerende forening
Den i turneringsprogrammet først nævnte forening er hjemmeholdet og dermed den arrangerende forening.

Anmeldelsespligtige kampe
Kampe, hvor der kræves udfyldt kamprapport/holdkort til DHF.

Overbygning
Et sportsligt samarbejde mellem 2-4 foreninger om 1 eller 2 seniorhold på herre- eller kvindesiden.
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Klubfællesskab
Et sportsligt samarbejde mellem 2-4 foreninger om alle seniorhold på herre- eller damesiden.

Afsnit 2. Deltagelsesbetingelser

Deltagelse i turneringer
§6
Stk. 1. En forening kan alene deltage med ét hold for henholdsvis herrer og damer i turneringer omfattet af
nærværende kapitel.
Stk. 2. Det er en forudsætning for en forenings deltagelse, at:
a) foreningen har spillet sig til en plads i en række omfattet af nærværende kapitel samt at foreningen
ikke er udelukket fra deltagelse som følge af konkrete afgørelser,
b) foreningen er uafhængig, jf. afsnit 10.
c) foreningen har betalt deltagelsesgebyr, aconto betaling til dommerrejsepulje samt aconto betaling til
Disciplinærinstansens drift.
d) at foreningen – såfremt den skal deltage i Håndboldligaen – har tiltrådt Samarbejdsaftalen mellem
foreningen, Divisionsforeningen Håndbold og DHF.
e) foreningen har tiltrådt (i) enhver aftale, som Divisionsforeningen Håndbold og DHF måtte have indgået
med tredjemand vedrørende tredjemands erhvervelse af lyd- og billedrettigheder (herunder kapitel
2), (ii) enhver aftale mellem Divisionsforeningen Håndbold og DHF om den indbyrdes fordeling af
indtægter fra TV-aftalen, og (iii) enhver beslutning truffet af Divisionsforeningen Håndbolds bestyrelse
om fordeling af indtægter fra TV-aftalen mellem Divisionsforeningen Håndbold og foreningerne. Beslutningen skal være truffet senest 1. juni og skal være bekræftet skriftligt overfor DHF,
f) foreningen ikke har påtaget sig forpligtelser, der strider imod TV-aftalen eller på noget tidspunkt i
øvrigt, handler i strid med TV-aftalen,
Stk. 3. En forening, der ønsker at deltage i den kommende turneringssæson, skal opfylde de i stk. 2. c) og d)
nævnte betingelser senest 1. juli forud for den kommende turneringssæson, og de i stk. 2. e) og f) nævnte
betingelser senest den 1. juni forud for den kommende turneringssæson.
Stk. 4. For håndboldselskaber, jf. DHF’s love § 4, gælder stk. 1-3 tilsvarende.

Turneringsrettigheder
§7
Stk. 1. Mulighed for indplacering i samt retten/pligten til, at spille i en turnering (heraf ”turneringsrettigheden)
tilhører altid den forening, der har spillet sig til denne, jf. dog § 8 stk. 2 og 3.
Stk. 2. Turneringsrettigheden kan udlånes til et håndboldselskab, jf. DHF’s love § 4 samt kapitel 3 om kontrakter.
Stk. 3. Ophører et udlån af en turneringsrettighed til et håndboldselskab, og er der ikke foretaget ordinær
tilbagelevering af turneringsrettigheden til foreningen i henhold til kapitel 3 om kontrakter, sidestilles ophøret,
uanset årsagen, med en ekstraordinær tilbagelevering af turneringsrettigheden til foreningen i henhold til §
147 stk. 2.
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Opløsning af forening
§8
Stk. 1. Opløses en forening, bortfalder foreningens turneringsrettighed.
Stk. 2. Opløses en forening, og er denne forening part i en overbygningsaftale, jf. afsnit 10, kan DHF’s administration dog træffe afgørelse om, at en anden forening omfattet af overbygningsaftalen kan få overført
turneringsrettigheden, såfremt:
a) DHF’s administration modtager skriftlig anmodning herom senest 30 dage før foreningens opløsning,
b) DHF’s administration skønner, at der ikke foreligger forsøg på omgåelse af § 7 stk. 1, og
c) DHF’s administration finder en overførsel af turneringsrettigheden hensigtsmæssig ud fra en vurdering
af bl.a. dansk håndbolds generelle struktur og den geografiske nærhed mellem den opløste forening
og den modtagende forening.
Stk. 3. En afgørelse i henhold til stk. 2 kan enten have karakter af en midlertidig overførsel af turneringsrettigheden eller en permanent overførsel af turneringsrettigheden. Ved en midlertidig overførsel, gælder denne
indtil det tidspunkt, hvor der sker ændringer af deltagerkredsen i overbygningsaftalen eller overbygningsaftalen ophører. Ved ophør af en midlertidig overførsel af tuneringsrettigheden træffer DHFs administration afgørelse om, hvorvidt der skal ske bortfald af turneringsrettigheden eller om den, efter stk. 2 litra b og c, skal
overføres til permanent til den modtagende forening.

Navne
§9
Stk. 1. En deltagende forenings 1. hold kan have et særligt navn, der afviger fra navnet på foreningens øvrige
hold.
Stk. 2. En navneændring skal søges inden den 1. juli og får virkning for den kommende sæson.
Stk. 3. Firmanavne, produktnavne eller navne af politisk, religiøs, racistisk eller ideologisk art kan ikke godkendes.
Stk. 4. Ved overbygninger efter afsnit 10 gælder yderligere, at navnet på overbygningen ikke må være identisk
med navnet på en forening, der deltager i overbygningen. Overbygningen kan have et navn, der afviger fra
navnet på de øvrige hold i et hold- eller klubfællesskab.
Stk. 5. DHF’s administration godkender navne efter ansøgning.

Deltagergebyr
§ 10
Deltagergebyr opkræves af DHF i henhold til gebyrlisten og indbetales senest på det fastsatte forfaldstidspunkt.
Afsnit 3. Deltagelse i kamp

Spilleberettigelse
§ 11
Stk. 1. For at deltage i kampe for en forening kræves, at spilleren er spilleberettiget for den pågældende
forening i henhold til nedenstående regler.
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Stk. 2. Det er foreningens ansvar, at deltagende spillere er spilleberettigede. Benyttelse af spillere, der ikke er
berettiget, medfører bøde samt tab af kamp.
Stk. 3. En spilleberettigelse forudsætter spillerens medlemskab af en forening under DHF.
Stk. 4. En spiller kan kun være spilleberettiget for én forening.
Stk. 5. For at blive spilleberettiget kræves:
a) at foreningen er i besiddelse af gyldigt elektronisk spillercertifikat uden forbehold (også benævnt frigivende),
b) såfremt spilleren ikke er dansk statsborger, skal det elektroniske spillercertifikatet påtegnes af DHF.
DHF påtegner spillercertifikatet, når det pågældende lands håndboldforbund har frigivet spilleren (international transfer).
Stk. 6. For at blive spilleberettiget i henhold til nærværende kapitel gælder endvidere, at spilleren skal være
fyldt 16 år inden den 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.

Flere kampe samme dag
§ 12
Stk. 1. En spiller må samme dag deltage på to hold.
Stk. 2. En spiller kan rykke fra et lavere rangerende hold til et højere rangerende hold, medmindre andet står
angivet i nærværende kapitel.

Afviklede kampe
§ 13
Stk. 1. At have deltaget på et hold betyder at spilleren enten har været anført på kamprapporten uden efterfølgende at være blevet slettet eller at spilleren i den pågældende kamp har afviklet karantæne.
Stk. 2. En ikke spilleberettiget spiller, der fra kampens start er anført på kamprapporten jf. § 77, anses for
bundet af kampen – også selvom vedkommende streges efter kampen.
Stk.3. Kamprapporten udfyldes inden kampen med de krævede oplysninger om de deltagende spillere, officials
etc. Efter kampen foretages følgende markeringer inden dommernes og evt. observatørens godkendelse:
a) Sletning: spillere, der ikke har deltaget i kampen slettes af kampens sekretær på anmodning fra holdets official.

Uafviklede kampe / kamprapport
§ 14
Stk. 1. Til en ansat kamp skal altid udfyldes en kamprapport, jf. § 77.
Stk. 2. Et fremmødt hold skal altid udfylde og aflevere en kamprapport før kampen, uanset om modstanderholdet stiller op eller ej.
Stk. 3. Såfremt kampen ikke spilles til ende, anses de anførte spillere for at have deltaget i kampen, medmindre
kampen genansættes.
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Stk. 4. Såfremt en ansat kamp ikke afvikles, skal foreningerne fremsende holdopstilling til DHF inden 24 timer
efter kampens ansatte tidspunkt. De anførte spillere anses for at have deltaget i kampen som var den gennemført, medmindre kampen genansættes.

Trækning af hold
§ 15
Stk. 1. Spillere, der har deltaget på et hold, der er udtrukket af en turnering, kan umiddelbart deltage på et af
foreningens øvrige hold, når en skriftlig meddelelse om godkendelse af holdudtrækning foreligger fra DHF.
Stk. 2. Såfremt en forening har modtaget skriftlig godkendelse af holdudtrækning før eller under en turnering,
kan foreningens lavere rangerende hold i samme turneringsgruppe ikke rykke op i en højere rangerende
turneringsrække eller deltage i oprykningskampe hertil, efter turneringens afslutning.
Stk. 3. En forening kan ikke trække et hold fra en turnering som holdet er kvalificeret til at deltage i. Trækkes
et hold fra turneringen, skal foreningen betale et udtrækningsgebyr. Gebyrets størrelse fremgår af gebyrlisten.
Afsnit 4. Særlige spilleregler

Boldstørrelser
§ 16
I turneringer omfattet af nærværende kapitel benyttes følgende boldstørrelser:
a) Boldstørrelse 3 58-60 cm 425-475 g for herresenior
b) Boldstørrelse 2 54-56 cm 325-375 g for kvindesenior

Afsmittelige klæbemidler
§ 17
Stk. 1. Anvendelse af afsmittelige klæbemidler på fingre og bold er tilladt. Deponering af klæbemidler på sko
er tilladt.

Team Time Out
§ 18
Stk. 1. Reglerne om Team Time Out (benævnt TTO) finder anvendelse i kampe omfattet af nærværende
kapitel. Herefter har hvert hold har ret til 3 TTO i løbet af den ordinære spilletid.
Stk. 2. Der kan maximalt benyttes to TTO i hver halvleg af den ordinære spilletid.
Stk. 3. Det er ikke muligt at benytte TTO i en eventuelt forlænget spilletid.
Stk. 4. Mellem TTO fra det samme hold, skal modstanderholdet mindst én gang have været i boldbesiddelse.
stk. 5. Indenfor de sidste 5 minutter af den ordinære spilletid er kun en TTO tilladt pr. hold.
Stk. 6. Spillereglernes bestemmelse om TTO i forbindelse med udvisninger gælder i kampe omfattet af nærværende kapitel.
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Afvikling af elektronisk Team Time Out
§ 18 a
Elektronisk team time out er et system, hvor holdene ved at trykke på en knap kan anmode om en Team
Time Out, i stedet for at placere et grønt kort på dommerbordet foran tidtageren.
Knappen er direkte forbundet til det officielle tidtagningsanlæg, og ved at trykke på knappen stoppes tiden
med det samme, og samtidig lyder et horn, hvorved spillets parter gøres opmærksom på, at der er anmodet
om en Team Time Out.
De almindelige regler for team time out gælder fortsat, således holdene alene kan anmode om en Team
Time Out, når de er i boldbesiddelse. Antallet af Team Time Out og tidspunkt for Team Time Out gælder jf.
spillereglernes § 2:10 og fortolkning 3.
Der gælder følgende regler i forbindelse med fejlagtig anvendelse af team time out:
1. Såfremt et hold anmoder om en Team Time Out, når modstanderholdet er i boldbesiddelse, gælder
følgende:
a. Progressiv bestrafning til den holdofficial, som fejlagtigt anmodede om en Team Time Out.
b. Straffekast til holdet, som var i boldbesiddelse.
c. Holdet, som forårsagede den fejlagtige Team Time Out, mister en (1) Team Time out (det totale antal Team Time Out reduceres med en).
2. Såfremt et hold anmoder om en Team Time Out, når modstanderholdet er i boldbesiddelse og har
en oplagt målchance, gælder følgende:
a. Diskvalifikation jf. spillereglerne 8:10b (rødt og blåt kort) til den holdofficial, som fejlagtigt anmodede om en Team Time Out.
b. Straffekast til holdet, som var i boldbesiddelse.
c. Holdet, som forårsagede den fejlagtige Team Time Out, mister en (1) Team Time out (det totale antal Team Time Out reduceres med en).
3. Hvis en situation som beskrevet under pkt. 1 og 2 opstår inden for kampens sidste 30 sekunder, får
den ansvarlige holdofficial retten til at vælge mellem et straffekast eller beholde boldbesiddelse. Hvis
afgørelsen er frikast, skal frikastet udføres ud for modstanderholdets udskiftningsområde, eller fra
det sted, hvor bolden var, hvis det er gunstigere for holdet.
4. Hvis et hold anmoder om Team Time Out umiddelbart efter, at holdet har mistet boldbesiddelsen,
kan observatøren eller dommerne vurdere, at der ikke var tale om en bevidst handling. Observatøren eller dommerne kan herefter beslutte følgende:
a. Holdet som forårsagede den fejlagtige Team Time Out mister en (1) Team Time Out (det totale antal Team Time Out reduceres med en).
b. Teknisk afgørelse i forhold til situationen på banen, da spillet blev afbrudt.
5. Hvis et hold i boldbesiddelse anmoder om Team Time Out i en af følgende situationer:
5.1. Holdet har brugt 3 Team Time Out.
5.2. Holdet har brugt 1 Team Time Out inden for kampens sidste 5 minutter.
5.3. Holdet har brugt 2 Team Time Out i den samme halvleg.
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5.4. Der anmodes om Team Time Out i forlænget spilletid.
gælder følgende:
a. Progressiv bestrafning til den holdofficial, som fejlagtigt anmodede om en Team Time Out.
b. Spillet genoptages med et frikast til modstanderholdet, hvis bolden var i spil, da spillet blev afbrudt.
c. Spillet genoptages med det kast som spillet skulle genoptages med, hvis bolden var ude af spil, da
spillet blev afbrudt.
6. Hvis en situation som nævnt i pkt. 5 opstår, mens holdet ikke er i boldbesiddelse, betragtes det som
en overtrædelse af spillereglernes § 8:10b og skal straffes derefter.
7. Hvis den elektroniske Team Time Out aktiveres som følge af et uheld, skal spillet genoptages med
det, som svarede til situationen på banen på tidspunktet for afbrydelsen, og der vil ikke ske bestrafning af den person, for aktiverede Team Time Out knappen.

8. Hvis der opstår tekniske problemer med den elektroniske Team Time Out, kan en holdofficial anmode om Team Time Out verbalt.
Hvis hornet udebliver eller er forsinket, er det tidspunktet for aktivering af Team Time Out knappen,
der gælder.

Forlænget spilletid
§ 19
Stk. 1. Hvis en kamp, efter at være endt uafgjort, skal forlænges, for at der kan findes en vinder, skal der
efter en pause trækkes lod om banehalvdel og opgiverkast.
Stk. 2. Ved kampene er pausen 5. minutter, og omkampens længde er 2x5 minutter med 1 minuts pause
mellem halvlegene.
Stk. 3. Hvis forlængelsen ender uafgjort, spilles efter en pause samme længde en ny forlængelse efter samme
retningslinjer.
Stk. 4. Ender denne anden forlængelse uafgjort, fortsætte straffekast i henhold til § 20.

Straffekast
§ 20
Stk. 1. Hvis en kamp, der enten efter normal spilletid eller forlænget spilletid efter § 19, fortsat er uafgjort,
skal den endelige afgørelse ske ved straffekast.
Stk. 2. Herefter gælder følgende retningslinjer for gennemførelsen af straffekastkonkurrencen:
a) Forud for straffekonkurrencen udpeger hvert holds holdansvarlige skriftligt ved angivelse af rygnumrene fem spillere, der skal være spilleberettigede ved den foranliggende kamps afslutning. De to holds
udpegede spillere udfører på skift mellem holdene hver et straffekast. På det enkelte hold er kasternes
rækkefølge ligegyldig.
b) De anvendte målmænd kan vælges frit og udskiftes efter behag. Målmænd kan benyttes som kastere
og kastere kan benyttes som målmænd.
c) Dommere afgør på hvilket mål, der skal kastes. Det hold, der skal lægge ud, findes ved lodtrækning.
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d) Hvis der efter fem kast til hvert hold stadig ikke foreligger en afgørelse, fortsættes med nye straffekast,
idet der igen udpeges fem spillere som kastere på hvert hold, enten med de samme spillere eller med
udskiftning fra en til alle fem spillere i forhold til den første liste. Det modsatte hold kaster først, og
der fortsættes indtil en afgørelse foreligger. En afgørelse er opnået, når der efter lige mange kast til
hvert hold foreligger en målforskel mellem holdene. Hvis der efter fem kast stadig ikke foreligger en
afgørelse, fortsættes på samme måde, indtil en afgørelse foreligger. For hver fem kast kan kasterne
efter anmeldelse herom udbyttes.
e) Udviste og diskvalificerede spillere må ikke deltage i straffekastkonkurrencen
f) Ved diskvalifikation eller hvis en spiller skades, skal udpeges en anden, spilleberettiget spiller i stedet.
g) Under udførelsen af det enkelte straffekast må kun kasteren, den til kastet udpegede målmand og de
to dommere opholde sig på den banehalvdel, hvor straffekastene udføres.

Spillerantal
§ 21
For kampe i Håndboldligaen og 1. division er det tilladt at anvende op til 16 spillere. Dette betyder at der må
anbringes op til 16 stole i udskiftningsområdet.

Pauselængde
§ 22
Pausen mellem halvlegene i Håndboldligaen og 1. division er 15 minutter.

Målmandsspilledragt
§ 23
For Håndboldligaen og 1. division gælder, at spillere, der fungerer som målmænd på et hold, skal have ens
farve på spilledragterne, som adskiller sig tydeligt fra begge holds markspillere og modstanderholdets målmænd.

Spillernes udstyr
§ 24
Stk. 1. Tilladt brug af udstyr i form af næse-, knæskinne, albuebeskytter etc. i Håndboldligaen og 1. division
samt op- og nedspillet hertil, fremgår af IHF’s Regulations in Protectice Equipment and Accessories, der er
publiceret på DHF’s hjemmeside.
Stk. 2. Undtaget fra disse bestemmelser er dog farvebestemmelserne angivet i IHF’s Regulations, afsnit 8 og
10.
Stk. 3. Det er tilladt målmænd at spille med hjelm og elastisk pandebånd, ligesom det er tilladt markspillere
at spille med et elastisk pandebånd. Anvendte hjelme og pandebånd skal være godkendt af DHF – og fremgå
af en liste på DHF’s hjemmeside.

Reglement for udskiftningsområdet – officials
§ 25
Stk. 1. I kampe omfattet af Ligareglementet, er det kun tilladt for en official at stå op for at coache eget hold.
Dette betyder, at Reglement for udskiftningsområdet, stk. 5 – dansk fortolkning – ikke er gældende.
Afsnit 5. Points

Pointstruktur
§ 26
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Stk. 1. En vunden kamp giver 2 points, en uafgjort kamp giver 1 point og en tabt kamp giver 0 point.
Stk. 2. I Herreligaen og Kvindeligaen medtager holdene points til slutspillet således:
a) Placering som nr. 1 eller 2 i grundspillet medfører 2 points.
b) Placering som nr. 3 eller 4 i grundspillet medfører 1 point.
c) Øvrige hold medtager ingen points.
Stk. 3. I Herreligaen og Kvindeligaen medtager holdene points til Ligakvalifikationsspillet således:
a) Placering som nr. 9 og 10 i grundspillet medfører 2 points.
b) Placering som nr. 11 og 12 i grundspillet medfører 1 point.
c) Placering som nr. 13 i grundspillet medfører ingen points.

Pointlighed
§ 27
Hvis flere hold ved grundspillets afslutning lige i points, afgøres deres placeringsrækkefølge af:
1) Opnåede point i indbyrdes kampe.
2) Måldifferencen i indbyrdes kampe.
3) Flest scorede mål i indbyrdes kampe.
4) Måldifferencen i samtlige kampe.
5) Flest scorede mål i samtlige kampe.
NB: Forbeholdet i § 28, stk. 2 a) træder i kraft efter punkt 5 og før punkt 6.
6) Omkamp/e

Fortolkning af § 27
Står flere hold lige med hensyn til points, afgøres deres indbyrdes placering af holdenes points i
indbyrdes kampe. (pkt. 1).
Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres placering ved måldifferencen beregnet på
grundlag af resultaterne af disse holds indbyrdes kampe. (pkt. 2).
Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering ved flest scorede mål
beregnet på grundlag af resultaterne af disse holds indbyrdes kampe. (pkt. 3).
(Pkt. 3 kan kun anvendes, hvis der er flere end 2 hold tilbage).
Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering ved måldifferencen
beregnet på grundlag af resultaterne af samtlige kampe spillet i puljen. (pkt. 4).
Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering af flest scorede mål i
samtlige kampe i puljen. (pkt. 5).
Er flere hold endnu ikke indplaceret træder forbeholdet i § 28 i kraft.
Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering ved omkamp(e) på neutral bane.
(pkt. 6).
Spilletid og -sted fastlægges af DHF’s administration
Efter hvert punkt startes beregningen forfra.

Afgørelse af placeringsrækkefølgen
§ 28
Stk. 1. Ved pointlighed i slutspil, kvalifikationsspil eller op-/nedspil afgøres den endelige turneringsplacering af
holdets placering i grundspillet dog under forbehold af stk. 2
Stk. 2. Ved en afgørelse af placeringsrækkefølgen efter stk. 1, gælder følgende forbehold:
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a) Et hold, der ikke er stillet op i alle sine ansatte kampe, eller et hold, der har gennemført en eller flere
af sine kampe med ulovlige spillere og herefter er blevet erklæret for taber af kampen(e), placeres
altid under et hold, der har gennemført samtlige af sine ansatte kampe lovligt, såfremt holdet er
udeblevet eller har benyttet ulovlig spiller mod netop dette hold. Dette gælder også såfremt der er
mere end to hold med pointlighed.
b) Et hold, der har opnået point i en kamp, fordi modstanderen har overtrådt love og reglementer, får
ikke beregnet målscore for den pågældende kamp. Hvis dette har betydning for placeringsrækkefølgen, bortfalder andre holds målscore i kampe mod samme modstander ved beregning af måldifferencen eller flest scorede mål.
c) En placeringsrækkefølge mellem to eller flere hold med pointlighed i tilfælde, hvor disse har overtrådt
love og reglementer, afgøres af indbyrdes kamp(e).
Stk. 3. Udgår et hold af en turnering, medregnes ingen af dets spillede kampe ved beregning af points eller
måldifference.
Afsnit 6. Titler

Titler, medaljer, pokaler
§ 29
Stk. 1. Vinderen af slutspillet er Danmarksmester og spillerne på det sejrende hold tildeles henholdsvis Danmarks Idrætsforbunds (herefter DIF) guldmedaljer og DHF’s guldmedaljer.
Stk. 2. Den forening og spillerne på det hold, der taber finalekampene, modtager DHF’s medaljer i sølv.
Stk. 3. Vinderen af bronzekampen modtager DHF’s medaljer i bronze.
Stk. 4. Mesterholdet modtager i alt 35 guldmedaljer fra DIF og de tre medaljetagende hold hver 35 medaljer
fra DHF. De spillere, der har deltaget i den sidste kamp registreres af DIF som deltagere på mesterholdet.
Stk. 5. Den forening, som bliver Danmarksmester, modtager en DHF udsat pokal til foreningens ejendom.
Stk. 6. Såvel den sølv- som den bronzevindende forening modtager som synligt bevis på dette en af DHF udsat
pokal til ejendom.
Stk. 7. Vinderne af 1. division tildeles af DHF en erindringspræmie til ejendom.
Stk. 8. Vinderne af Landspokalturneringen tildeles en pokal til ejendom.
Vinderne af Landspokalturneringen tildeles endvidere af DHF 35 stk. guldmedaljer med inskriptionen ”Vinder
af LP” samt det pågældende årstal. Medaljerne kan fordeles efter foreningens afgørelse.
Stk. 9. Taberne af finalen i Landspokalturneringen tildeles af DHF 35 stk. sølvmedaljer til fordeling efter foreningens afgørelse.
Stk. 10. Der kan ikke bestilles yderligere medaljer end anført ovenfor.
Stk. 11. Det hold, der i henholdsvis Herreligaen og i Dameligaen opnår færrest strafpoints i grundspillet, tildeles
DHF’s Fair Play Pokal (vandrepokal)
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Afsnit 7. Håndboldligaen – slutspil og nedrykning

Turneringssæson
§ 30
En turneringssæson løber fra 1. juli til 30. juni.

Tuneringsfaser
§ 31
Stk. 1. En turnering starter ved igangsætning af den første kamp i grundspillet og slutter når den sidste kamp
i finalen i Håndboldligaen er afsluttet. Dette gælder dog ikke såfremt force majeure gør det nødvendigt at
afslutte turneringen i utide, jf. DHF’s love, § 17.
Stk. 2. Konsekvensen af afslutning af turneringen i utide, jf. stk. 1, fremgår af bilag 3 til ligareglementet
Stk. 3. Såfremt turneringen atter kan genoptages efter at force majeure har gjort det nødvendigt at foretage
en midlertidig afbrydelse, træffer Udvalget for Professionel Håndbold beslutning om hvorledes turneringen kan
spilles færdig, jf. DHF’s love, § 17
Stk. 4. Turneringen inddeles i faser:
a) første fase er grundspillet, hvor alle møder alle i en ude- og en hjemmekamp (dobbeltturnering, som
begynder i efteråret og slutter i foråret indenfor én turneringssæson).
b) anden fase er slutspillet, ligakvalifikationsspil eller op/nedspil til 1. division
c) tredje fase er semifinaler, DM-finaler, bronzekamp samt kampe om kvalifikation til Håndboldligaen og
1. division.
Stk. 5. En fase er udelukket for ændringer som følge af deltageres insolvens, holdudtrækning og lignende når
sidste kamp er afsluttet. Dog kan protestsager og lignende stadig ændre stillingen indtil disse sager er færdigbehandlet.

Deltagende hold i Håndboldligaen
§ 32
Håndboldligaen for herrer består af 15 hold. Håndboldligaen for kvinder består af 14 hold.

Placering efter grundspil i Håndboldligaen
§ 33
Stk. 1. I slutspillet for herrer og damer deltager de 8 bedst placerede hold i grundspillet.
Stk. 2. De hold som efter grundspillet placeres som nr. 14 og 15 i Herreligaen og nr. 14 i Kvindeligaen rykker
direkte ned i 1. division og erstattes af vinderne af 1. divisionerne.
Stk. 3. Holdene i Herreligaen og Kvindeligaen placeret som nr. 9-13, deltager i Ligakvalifikationsspillet jf. § 35.

Slutspil og finaler
§ 34
Stk. 1. Herreligaen og Kvindeligaen:
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a) De i grundspillet nr. 1-8 placerede hold deles i 2 puljer, hvor pulje 1 består af holdene placeret som
nr. 1, 4, 5 og 8. I pulje 2 placeres holdene placeret som nr. 2, 3, 6 og 7.
b) Holdene spiller alle mod alle efter følgende plan:
c)
Runde
Runde
Runde
Runde
Runde
Runde

1
2
3
4
5
6

Pulje 1
8-1 og 5-4
4-8 og 1-5
4-1 og 8-5
8-4 og 5-1
1-8 og 4-5
1-4 og 5-8

7-2
3-7
3-2
7-3
2-7
2-3

Pulje 2
og 6-3
og 2-6
og 7-6
og 6-2
og 3-6
og 6-7

d) Semifinale nr. 1 spilles mellem vinderen af pulje 1 og nr. 2 i pulje 2. Semifinale nr. 2 spilles mellem
vinderen af pulje 2 og nr. 2 i pulje 1. Semifinalerne afvikles som bedst af 3 kampe, hvor vinderne af
slutspilspuljerne har hjemmebane i kamp 1 og eventuelt i kamp 3.
e) Vinderen af semifinale nr. 1 mødes med vinderen af semifinale nr. 2 i DM-finalen. Finalen afvikles
som bedst af 3 kampe, hvor højest rangerende hold af grundspillet har hjemmebane i kamp 1 og
eventuelt i kamp 3.
f) Taberen af semifinale nr. 1 mødes med taberen af semifinale nr. 2 i kampen om bronzemedaljen.
Bronzekampen afvikles som bedst af 3 kampe, hvor højest rangerende hold i grundspillet har hjemmebane i kamp 1 og eventuelt i kamp 3.
g) De to hold placeret som nr. 3 i pulje 1 og 2, har endelig placering som nr. 5 og nr. 6. 5. pladsen går
til det bedst placerede hold i grundspillet.
h) De to hold placeret som nr. 4 i pulje 1 og 2, har endelig placering som nr. 7 og nr. 8. 7. pladsen går
til det bedst placerede hold i grundspillet.

Ligakvalifikationsspil
§ 35
Stk. 1. Herreligaen/kvindeligaen/1. division:
a) De i grundspillet som nr. 9-13 placerede hold spiller et kvalifikationspuljespil, hvorefter det lavest
placerede hold i bedst af 3 kampe møder vinderen af kampe mellem 1. divisions nr. 2 og 3 om en
plads i herreligaen/kvindeligaen.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

Kampene mellem herreligaens/kvindeligaen nr. 9-13 afvikles som enkeltkampe efter følgende plan:
Runde 1

13-11 og 12-10

Runde 2

9-12 og 10-11

Runde 3

10-13 og 11-9

Runde 4

13-9 og 11-12

Runde 5

9-10 og 12-13

De i grundspillet som nr. 2 og 3 placerede i 1. division, mødes i kvalifikationskampe bedst af 3 om
retten til at møde det lavest placerede hold i Ligakvalifikationsspillets puljespil. Taberen af disse kampe
spiller i næste sæson i 1. division, mens vinderen spiller i Håndboldligaen.
Grundspillets nr. 2 i 1. division har hjemmebane i kamp 1 og evt. i kamp 3 mod grundspillets nr. 3.
Uanset udfaldet af de i litra j) nævnte kampe, indplaceres ligaholdene som nr. 9-13 jf. puljespillet i
Ligakvalifikationsspillet.

Afsnit 8. 1. division - op- og nedrykning

Deltagende hold i 1. division
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§ 36
1. division for herrer består af 14 hold. 1. division for kvinder består af 12 hold.

Placering efter grundspil i 1. division
§ 37
Stk. 1. Det hold, der opnår flest points i grundspillet i 1. division er nr. 1, og de øvrige hold placeres som nr.
2, 3, 4 osv. i forhold til opnåede points.
Stk. 2. Vinderen af 1. division for herrer og vinderen af 1. division for kvinder, rykker direkte op i Håndboldligaen.

Op- og nedrykning
§ 38
Stk. 1. Et hold der kvalificerer sig til oprykning i Håndboldligaen eller 1. division, har pligt til at rykke op.
Stk. 2. Som udgangspunkt rykker ved grundspillets afslutning de fire lavest placerede hold i 1. division for
herrer samt de tre lavest placerede hold i 1. divison for kvinder ned i 2. division. Antallet af direkte nedrykkere
afhænger dog af antallet af direkte oprykkere fra 2. division. For at kunne rykke direkte op i første division,
skal pågældende hold have vundet rækken samt være oprykningsberettiget. Udover den direkte op-/nedrykning, vil der være op-/nedspilskampe mellem de to nedrykningsberettigede hold fra 1. division herrer og to
oprykningsberettige hold fra 2. division. Der vil være op-/nedspilskampe mellem et nedrykningsberettiget hold
fra 1. division damer og et oprykningsberettiget hold fra 2. div
Stk. 3. Hvis et hold der efter de gældende bestemmelser ikke er oprykningsberettiget, placerer sig på en
oprykningsberettiget plads eller en plads, der giver ret til at deltage i oprykningskampe, skal det følgende
bedst placerede hold, der opfylder betingelserne, indtræde i dets sted.
Stk. 4. Samme fremgangsmåde som nævnt i stk. 2 anvendes i tilfælde, hvor et hold efter en turneringsafslutning mister sin ret til at forblive i rækken.
Stk. 5. I op/nedspillet mellem 1. og 2. division, gælder Ligareglementets bestemmelser.
Stk. 6. Ingen forening kan i samme sæson rykke op i en række, hvorfra foreningen har hold, der rykker ned.

Op- og nedspil mellem 1. og 2. division
§ 39
Herrer:
Stk. 1. Nr. 1 og 2. fra det særlige opspil mellem de 3 bedste oprykningsberettigede hold i 2. division herrer,
går videre i opspillet og møder de to nedrykningsberettigede hold fra 1. division. Kampene afvikles som bedst
af 3 kampe, hvor holdene fra 1. division har hjemmebane i kamp 1 og eventuelt i kamp 3.
Stk. 2. Såfremt der er tre oprykningsberettigede hold, der vinder hver sin 2. divisionspulje, spilles der efter
følgende plan, jfr. i øvrigt stk. 1 som bedst af 3 kampe:
a) Nr. 1 i 2. divisionspuljespillet møder 1. divisions nr. 11.
b) Nr. 2 i 2. divisionspuljespillet møder 1. divisions nr. 10.
c) Nr. 12-14 i 1. division rykker herefter direkte ned i 2. division.
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d) Vinderne af kampe a) og b) deltager i den efterfølgende 1. division, mens taberne deltager i den
efterfølgende 2. division sammen med nr. 3 i indledende puljespil.
Stk. 3. Såfremt der er et ikke-oprykningsberettiget hold, der vinder sin 2. divisionspulje, spilles der efter følgende plan, jfr. i øvrigt stk. 1 som bedst af 3 kampe:
a) Nr. 1 i puljespillet – 1. divisions nr. 12
b) Nr. 2 i puljespillet – 1. divisions nr. 11
c) Kun nr. 14 og 13 i 1. division rykker direkte ned i 2. division.
e) Vinderne af kampene i stk. 3 a) og b)
deltager i den efterfølgende 1. division, mens taberne deltager i den efterfølgende 2. division sammen med nr. 3 i indledende puljespil.
Stk. 4. Såfremt der er 2 ikke-oprykningsberettigede hold, der vinder to af 2. div. puljerne, så spilles der efter
følgende plan, jfr. i øvrigt stk. 1 som bedst af 3 kampe:
a) Nr. 1 i puljespillet – 1. div. nr. 13
b) Nr. 2 i puljespillet – 1. div. nr. 12
c) Kun nr. 14 i 1. division rykker direkte ned i 2.
division.
Vinderne af kampene i stk. 4 a) og b) deltager i den efterfølgende 1. division, mens taberne deltager i den
efterfølgende 2. division sammen med nr. 3 i indledende puljespil.
Stk. 5. Såfremt der er tre ikke-oprykningsberettigede hold, der vinder hver sin 2. divisionspulje, spilles der
efter følgende plan, jfr. i øvrigt stk. 1 som bedst af 3 kampe:
a) Nr. 1 i 2. divisionspuljespillet møder 1. divisions nr. 14.
b) Nr. 2. i 2. divisionspuljespillet møder 1. divisions nr. 13.
c) Ingen rykker herefter direkte ned i 2. division.
d) Vinderne af kampene i stk. 5 a) og b) deltager efterfølgende i 1. division, mens taberne deltager i den
efterfølgende 2. division sammen med nr. 3 i indledende puljespil.
Kvinder:
Stk. 6. Nr.1 fra det særlige opspil mellem de 3 bedste oprykningsberettigede hold i 2. division kvinder går
videre i opspillet og møder det nedrykningsberettigede hold fra 1. division. Kampene afvikles som bedst af 3
kampe, hvor holdet fra 1. division har hjemmebane i kamp 1 og eventuelt i kamp 3.
Stk. 7. Såfremt der er tre oprykningsberettigede hold, der vinder hver sin 2. divisionspulje, spilles der efter
følgende plan, jfr. i øvrigt stk. 6 som bedst af 3 kampe:
a) Nr. 1 i 2. divisionspuljespillet møder 1. divisions nr. 9.
b) Nr. 10-12 i 1. division rykker herefter direkte ned i 2. division.
c) Vinderen af kampe i stk. 7 a) deltager i den efterfølgende 1. division, mens taberen deltager i den
efterfølgende 2. division sammen med nr. 2 og 3 i indledende puljespil.
Stk. 8. Såfremt der er et ikke-oprykningsberettiget hold, der vinder sin 2. divisionspulje, spilles der efter følgende plan, jfr. i øvrigt stk. 6 som bedst af 3 kampe:
a) Nr. 1 i puljespillet – 1. divisions nr. 10
b) Kun nr. 11 og 12 i 1. division rykker direkte ned i 2. division.
d) Vinderen af kampene i stk. 8 a) deltager i den efterfølgende 1. division, mens taberen deltager i den
efterfølgende 2. division sammen med nr. 2 og 3 i indledende puljespil.
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Stk. 9. Såfremt der er 2 ikke-oprykningsberettigede hold, der vinder to af 2. div. puljerne, så spilles der efter
følgende plan, jfr. i øvrigt stk. 6 som bedst af 3 kampe:
a) Nr. 1 i puljespillet – 1. div. nr. 11
b) Kun nr. 12 i 1. division rykker direkte ned i 2. division.
c) Vinderen af kampene i stk. 9 a) deltager i den efterfølgende 1. division, mens taberen deltager i den
efterfølgende 2. division sammen med nr. 2 og 3 i indledende puljespil.
Stk. 10. Såfremt der er tre ikke-oprykningsberettigede hold, der vinder hver sin 2. divisionspulje, spilles der
efter følgende plan, jfr. i øvrigt stk. 6 som bedst af 3 kampe:
a) Nr. 1 i 2. divisionspuljespillet møder 1. divisions nr. 12.
b) Ingen rykker herefter direkte ned i 2. division.
c) Vinderen af kampene i stk. 10 a) deltager efterfølgende i 1. division, mens taberen deltager i den
efterfølgende 2. division sammen med nr. 2 og 3 i indledende puljespil.
Stk. 11. I op/nedspillet mellem 1. og 2. division, gælder nærværende kapitels bestemmelser.

Reservehold
§ 40
Stk. 1. Hold, der deltager i op-/nedspillet til en højere række, uden at kvalificere sig til oprykning, indgår som
reservehold.
Stk. 2. Et reservehold kan erstatte hold, som trods kvalifikation til en højere række den kommende sæson,
ikke stiller op.
Stk. 3. Et kvalificeret hold til en højere række som ikke stiller op, kaldes et udtrukket hold.
Stk. 4. Reservehold inviteres til at erstatte et udtrukket hold i prioriteret rækkefølge efter holdets resultater.
Stk. 5. Særlige reserveholdsprincipper i Håndboldligaen:
a) Den direkte nedrykker fra Håndboldligaen indplaceres højere på reserveholdslisten end hold, der har
deltaget i grundspillet i 1. division, men efter hold der har deltaget i Håndboldligaen og som er sluttet
med en højere placering i grundspillet.
b) Herefter indplaceres for hhv. herrer og damer: taberne af kampene mellem nr. 13 i Håndboldligaen
– mod vinderen af kampene mellem nr. 2 og 3 i 1. division
Stk. 6.
a)
b)
c)

Særlige reserveholdsprincipper i 1. division:
Det/de i grundspillet bedst placerede hold i 1. division, der taber kampene mod 2. divisionshold.
De i grundspillet bedst placerede direkte nedrykkere fra 1. division.
Det/de tabende hold fra 2. division fra kampene mod 1. divisionshold. Er begge de tabende hold 2.
divisionshold, er bedst placerede det af de to tabende hold, der har opnået flest points eller dernæst
bedst målforskel i kampene om pladserne i 1. division.

Stk. 7. Et reservehold har alene reserveholdsrettigheder frem til 1. runde i ny turnering.
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Afsnit 9. Landsdækkende runder af Landspokalturneringen

Generelt om de landsdækkende runder af Landspokalturneringen
§ 41
Stk. 1. I slutrunderne deltager de 16 vindende hold fra de indledende runder, jf. Propositioner for Landspokalturneringen 1.5 d).
Stk. 2. DHF’s elitedommerudvalg udpeger dommere og eventuel observatør til kampene. Til finalen og final4
udpeger DHF’s elitedommerudvalg tillige eventuelle reservedommere, tidtager og sekretær.
Stk. 3. DHF forestår lodtrækningen til ottendedels- og kvartfinalerne mellem de deltagende hold. Der seedes
til og med ottendedelsfinalerne i 2 lag ud fra holdenes placering i den seneste afsluttede ordinære turnering.

Afvikling af de landsdækkende runder
§ 42
Stk. 1. Ottendedels- og kvartfinaler afvikles i perioden fra august til november.
Stk. 2. Finalestævnerne skal være afviklet inden udgangen af marts måned det følgende år.
Stk. 3. Dato for lodtrækning meddeles senest 14 dage før lodtrækningen finder sted.
Stk. 4. Seedningslag 2 har altid hjemmebane. I kvartfinalen har lavest rangerende hold på lodtræningstidspunktet hjemmebane, såfremt der er forskel på rækken.
Stk. 5. Overdragelse af arrangørforpligtelsen til et modstanderhold er altid tilladt.
Stk. 6. Kampene skal afvikles på de spilledatoer, som fastsættes af DHF’s administration og spilledatoen går
forud for spillested.

Semifinaler og finaler
§ 43
Stk. 1. DHF’s administration fastlægger spilledato for afvikling af semifinaler og finaler enten som enkeltkampe
eller i form af stævner. Valg af afviklingsform skal meddeles i forbindelse med lodtrækningen.

Økonomi
§ 44
Stk. 1. DHF opkræver et deltagelsesgebyr hos de foreninger, som kvalificerer sig til henholdsvis ottendedelsfinalerne, kvartfinalerne, semifinalerne og finalen, jf. gebyrlisten.
Stk. 2. Økonomi for finaler og Final4 reguleres via en samarbejdsaftale mellem Divisionsforeningen og DHF.
Afsnit 10. Samarbejds- og overbygningsaftaler

Uafhængighed
§ 45
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Stk. 1. For at sikre en sportslig korrekt afvikling af turneringer er det af afgørende betydning, at der foreligger
uafhængighed mellem dels deltagere i herrernes Håndboldliga, 1. division samt Landspokalturnering, dels
deltagere i kvindernes Håndboldliga, 1. division samt Landspokalturnering.
Stk. 2. Med deltagere menes i denne sammenhæng en forening, et håndboldselskab jf. DHF’s love § 4 samt
en overbygning.
Stk. 3.
a)
b)
c)

Deltagere betragtes ikke uafhængige af hinanden såfremt:
Der foreligger samarbejdsaftaler m.v. mellem deltagerne, jf. § 46.
En deltager har indflydelse i en anden deltager, jf. § 47.
en person har indflydelse i flere deltagere jf. § 48.

Stk. 4. Deltagere, der befinder sig i en situation, hvor de ikke betragtes som uafhængige af hinanden, har
pligt til straks at give DHF meddelelse herom. Meddelelsen skal offentliggøres af DHF.

Samarbejdsaftale mellem deltagere
§ 46
Stk. 1. Deltagere må ikke indgå samarbejdsaftaler med hinanden eller foretage faktiske dispositioner i gensidig
forståelse, hvis der er tale om aftaler eller dispositioner, der må antages at få eller kunne få direkte eller
indirekte betydning for en korrekt sportslig afvikling af turneringen.
Stk. 2. Forbuddet mod samarbejdsaftaler omfatter også indgåelse af aftaler om sponsorsamarbejde.
Stk. 3. Forbuddet mod samarbejdsaftaler anses ikke for overtrådt, såfremt der alene indgås aftaler om træningssamarbejde, benyttelse af samme sundhedsstab og/eller special trænere eller lignende samarbejdsaftaler. Ved special trænere forstås fysiske- som mentaltrænere, der ikke er involveret i den sportslige ledelse.

Indflydelse i anden deltager
§ 47
Stk. 1. Ingen deltager må direkte eller indirekte have indflydelse på en anden deltagers sportslige og/eller
økonomiske beslutninger.
Stk. 2. En deltager anses bl.a. for at have indflydelse på en anden deltagers sportslige og/eller økonomiske
beslutninger, hvis
a) En deltager direkte eller indirekte ejer eller via aftale har råderet over flertallet af stemmerettighederne
i en anden deltager.
b) En deltager direkte eller indirekte har ret til at udnævne eller afsætte personer i et administrativt,
ledelsesmæssigt eller tilsynsførende organ i en anden deltager.
c) En deltager indgår en finansiel aftale, herunder låneaftale, med en anden deltager.
Stk. 3. Uanset ovenstående må en deltager maksimalt besidde 5 % af ejerandele i en anden deltager.
Stk. 4. Forbuddet mod deltagers indflydelse i anden deltager anses også for overtrådt, hvis det indgår som led
i en aftale mellem to deltagere, at der på fremtidigt tidspunkt skal etableres et forhold omfattet af stk. 2 eller
stk. 3.

Personer med indflydelse i flere deltagere
§ 48
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Stk. 1. Ingen fysisk eller juridisk person må på samme tid direkte eller indirekte have indflydelse på flere
deltageres sportslige og/eller økonomiske beslutninger.
Stk. 2. En person anses bl.a. for at have indflydelse på en deltagers sportslige og/eller økonomiske beslutninger, hvis:
a) En person direkte eller indirekte ejer eller via aftale har råderet over flertallet af stemmerettighederne
i en deltager.
b) En person direkte eller indirekte har ret til at udnævne eller afsætte personer i et administrativt,
ledelsesmæssigt eller tilsynsførende organ i en deltager.
c) En person indgår en finansiel aftale, herunder låneaftale, med en deltager. Bestemmelsen er dog ikke
til hinder for aftaler om almindelige låneforhold med pengeinstitutter.
Stk. 3. Det i stk. 1 og stk. 2 anførte indebærer bl.a., at en person ikke på samme tid som træner må være
involveret i den sportslige ledelse i to deltagere.
Stk. 4. Forbuddet mod indflydelse i mere end en deltager gælder også, hvor indflydelse besiddes af en gruppe
fysiske og/eller juridiske personer i fællesskab.

Overbygning
§ 49
Stk. 1. Såfremt et holdfællesskab eller et klubfællesskabs 1. hold deltager i Håndboldligaen, 1. division eller
Landspokalturneringens landsdækkende runder, reguleres det sportslige samarbejde af nærværende reglement. Herefter betegnes samarbejdet som en overbygning.
Stk. 2. Driften af en overbygning kan foregå enten i et håndboldselskab, jf. DHF’s love § 4 ved udlån af
turneringsrettigheden i henhold til reglerne i kapitel 3, eller ved et interessentskab, hvor de enkelte foreninger
er interessenter.

Overbygning og uafhængighed
§ 50
Stk. 1. To eller flere foreninger, der indleder forhandlinger om etablering af en overbygning, anses for uafhængige af hinanden så længe bestemmelserne om offentliggørelse i § 51 overholdes.
Stk. 2. Så snart der indgås aftale om en overbygning, anses de involverede parter ikke længere for at være
uafhængige af hinanden.
Stk. 3. De i nærværende afsnit nævnte regler finder ikke anvendelse på det indbyrdes forhold mellem foreninger, når en aftale om etablering af overbygning er godkendt med den virkning, at overbygningens hold overtager den turneringsmæssige indplacering (turneringsrettighed) som det bedst placerede, foreningens 1. hold
hidtil har haft.
Stk. 4. Et håndboldselskab jf. DHF’s love § 4, der er ejet af en forening, som omhandlet i stk. 1, sidestilles i
relation til spørgsmålet om uafhængighed med den pågældende forening i forhold til de øvrigt involverede
foreninger og eventuelle håndboldselskaber ejet af disse foreninger.
Stk. 5. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvor et håndboldselskab, jf. DHF’s love § 4, indleder forhandlinger om hel eller delvis sammenlægning af aktiviteter med en forening eller et andet håndboldselskab.
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Orientering om etablering af overbygning
§ 51
Stk. 1. Foreninger, der indleder drøftelser om etablering af en overbygning, skal straks give meddelelse til DHF
herom. Meddelelsen skal offentliggøres af DHF.
Stk. 2. DHF skal herefter hver den 1. i en måned modtage rapporteringer om status vedrørende drøftelserne.
Stk. 3. Foreningerne skal straks efter at drøftelserne er afsluttet give meddelelse til DHF herom med oplysning
om, hvorvidt der er indgået en aftale om etablering af overbygning. Meddelelsen skal offentliggøres af DHF.
Stk. 4. Så længe drøftelser om etablering af overbygning pågår, må de involverede foreninger ikke indbyrdes
handle spillere. De involverede foreninger må heller ikke i en igangværende sæson indbyrdes handle spillere,
efter der er indgået aftale om etablering af en overbygning. Forbuddet mod indbyrdes spillerhandel, gælder
også spillerhandel, der involverer et håndboldselskab, jf. DHF’s love § 4, der er ejet af de involverede foreninger.
Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse, hvor et håndboldselskab, jf. DHF’s love § 4, indleder forhandlinger om en hel eller delvis sammenlægning af aktiviteter med en forening eller et andet håndboldselskab.

Ansøgning om overbygning
§ 52
Stk. 1. En overbygning skal godkendes af DHF’s administration. Dette gælder også, hvor et hold- eller klubfællesskabs 1. hold rykker op i 1. division.
Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af en overbygning indgives på blanketten ”Aftale om overbygning”. Sammen med ansøgningen skal følge den mellem foreningerne indgåede aftale om etablering af en overbygning
samt øvrigt relevante dokumenter, herunder eventuelle selskabsvedtægter, ejeraftaler, samarbejdsaftaler og
lignende.
Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af en overbygning skal være indgivet til DHF senest den 1. juni for at kunne
få virkning for den kommende sæson.

Godkendelse af overbygning
§ 53
Stk. 1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

For at en overbygning kan godkendes, skal følgende betingelser være opfyldt:
§§ 51 og 52 skal være overholdt.
Der må maksimalt deltage fire foreninger i en overbygning.
En forening kan alene deltage i én overbygning på henholdsvis dame- og herresiden.
Der skal være et naturligt geografisk tilhørsforhold mellem de deltagende foreninger.
De deltagende foreninger skal indgå en skriftlig samarbejdsaftale jf. stk. 2.
Såfremt driften af en overbygnings skal foregå i et håndboldselskab, skal reglerne om håndboldselskaber i DHF’s love § 4 samt kapitel 3 om kontrakter være opfyldt.
g) Bestemmelserne i § 9 skal være overholdt, idet der dog yderligere gælder, at navnet på overbygningen
ikke må være identisk med navnet på en forening, der deltager i overbygningen. Overbygningen kan
have et navn, der afviger fra navnet på de øvrige hold i et holdfællesskab eller klubfællesskab.

Stk. 2. Det skal fremgå af samarbejdsaftalen:
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a) Om aftalen om etablering af overbygning skal gælde for en sæson ad gangen, eller om den skal gælde
indtil den opsiges af de involverede foreninger. Såfremt aftalen skal gælde indtil den opsiges, skal det
fremgå, at den kun kan opsiges med virkning til udgangen af en sæson,
b) at overbygningen indtræder i den turneringsmæssige indplacering (turneringsrettighed) der tilhører
den deltagende forening med det højst indplacerede hold forud for overbygningsaftalens indgåelse
(ved to hold i samme række er den indbyrdes placering afgørende),
c) overbygningens indplacering i turneringen ved overbygningsaftalens ophør skal tilfalde den forening
med det højst indplacerede hold forud for overbygningsaftalens indgåelse.
Stk. 3. En godkendelse gælder som udgangspunkt kun en sæson. En godkendelse gælder dog indtil videre,
hvis det af samarbejdsaftalen fremgår, at aftalen om etablering af en overbygning skal gælde indtil den opsiges, samt at den kun kan opsiges med virkning til udgangen af en sæson.
Stk. 4. DHF kan efter ansøgning fra de deltagende foreninger dispensere fra betingelserne i stk. 1 litra a og b.
DHF skal ved vurderingen af, om en ansøgning kan imødekommes bl.a. tage hensyn til, om etableringen af
den ønskede overbygning modvirker hensynet til en bred turneringsstruktur.

Retsvirkning af godkendelse
§ 54
Stk. 1. En godkendt overbygning har følgende konsekvenser:
a) Overbygningen indtræder i den turneringsmæssige indplacering (turneringsrettighed), der tilhører den
deltagende forening med det højst indplacerede hold forud for overbygningsaftalens indgåelse.
b) De deltagende foreninger anses i turneringsmæssig henseende som en enhed, en ”forening”. Dette
medfører bl.a., at ingen af de deltagende foreninger kan deltage med hold i en række, som overbygningen deltager i, samt at en spiller kan rykke op og ned mellem en overbygning og hold i den forening,
hvor spilleren er spilleberettiget, jf. dog litra d.
c) De hold, som i henhold til litra b måtte komme i overskud på grund af etableringen af en overbygning,
trækkes ud af den række, de hidtil har spillet i, og indplaceres i nærmest mulige række.
d) En spiller skal være spilleberettiget for en af de deltagende foreninger før vedkommende kan blive
spilleberettiget for en overbygning.

Hæftelse ved overbygning
§ 55
Stk. 1. Drives en overbygning som et håndboldselskab, hæfter de deltagende foreninger ikke overfor DHF for
krav mod overbygningen. Drives en overbygning derimod i et interessentskab, hæfter de deltagende foreninger solidarisk overfor DHF for krav mod overbygningen.
Stk. 2. I øvrigt finder dansk rets almindelige regler om hæftelse anvendelse i relation til en overbygning.

Ophør af overbygning
§ 56
Stk. 1. En overbygningsaftale ophører ved afslutning af en sæson.
Stk. 2. Kredsen af deltagere i en overbygning kan ikke i turneringsmæssig henseende ændres i en løbende
sæson. En overbygning anses for ophørt ved udgangen af en sæson, hvis der sker ændringer i deltagerkredsen.
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Stk. 3. Ved ophør af en overbygningsaftale, vil overbygningens indplacering i turneringen tilfalde den forening
med det højst indplacerede hold forud for overbygningsaftalens indgåelse, jf. § 53 stk. 2 litra b og c.
Stk. 4. Ved ophør af en overbygningsaftale vil overbygningens deltagelse i en igangværende landspokalturnering tilfalde den i stk. 2 nævnte forening. Ønsker denne forening ikke at deltage, tilfalder deltagelsen i en
igangværende landspokalturnering den af de øvrige foreninger, der har deltaget i overbygningen, som har det
højst indplacerede hold i turneringen. Hvis ingen af foreningerne ønsker at deltage i en igangværende landspokalturnering, vinder det hold, som overbygningen skulle have mødt i næste runde, uden kamp.

Tilsyn af overbygning
§ 57
Stk. 1. DHF kan af egen drift eller efter henvendelse undersøge, hvorvidt ovenstående regler vedvarende
overholdes.
Stk. 2. DHF videregiver oplysninger om eventuel overtrædelse til Disciplinærinstansen.

Afsnit 11. Klubskifte og spillerudlån

Klubskifte
§ 58
Stk. 1. Spilleren har ikke spillet en anmeldelsespligtig kamp de sidste 24 måneder:
a) Spilleren bliver spilleberettiget for den nye forening ved indmeldelse, når elektronisk spillercertifikat
er oprettet i overensstemmelse med § 11. Der skal således ikke indhentes spillercertifikat fra den
tidligere forening. Det er foreningens ansvar at sikre, at spilleren er spilleberettiget jf. § 11.
b) Har spilleren dog senest været spilleberettiget for en udenlandsk forening, skal den danske forening
orientere DHF om at spilleren er indmeldt. DHF orienterer EHF herom.
c) Er spilleren uden dansk statsborgskab og har denne ikke tidligere spillet håndbold, skal DHF orienteres
herom. DHF orienterer da EHF herom. Dette gælder endvidere for spillere uden dansk statsborgerskab, der kommer til Danmark, og som ikke tidligere har spillet håndbold.
Stk. 2. Spilleren har spillet en anmeldelsespligtig kamp for en dansk forening inden for de seneste 24 måneder:
a) Den modtagende forening indhenter et frigivende spillercertifikat fra den afgivende forening. Den
afgivende forening har pligt til, efter anmodning fra DHF, vedkommende distriktsforbund eller en forening, straks at v frigive spillercertifikatet, såfremt kontraktlige forpligtelser ikke er til hinder herfor,
jf. kapitel 3. Er den pågældende spiller i restance med kontingent for 6 mdr. eller derunder, eller
idømt ikke afviklet karantæne, påtegnes spillercertifikatet om disse forbehold. Først når disse forbehold ikke længere foreligger, kan spilleren deltage i den nye forening, jf. § 11 stk. 4.
b) Hvis den modtagende forening ikke senest en uge efter skriftlig anmodning herom har modtaget
frigivelse af spillercertifikat fra den afgivende forening, kan meddelelse fremsendes til DHF, som frigiver spillercertifikatet.
Stk. 3. Spilleren kan først deltage i kamp for den modtagende forening, når han er spilleberettiget jf. § 11, en
eventuel karantæne er afviklet og der er forløbet 30 dage fra den sidste anmeldelsespligtige kamp, som spilleren har deltaget i for den afgivende forening (karenstid). Dog gælder for spillere, der har indgået kontrakt
omfattet af kapitel 3 en 10 dages karantænetid. Skematisk oversigt:
1. Skift fra amatør- til amatørspiller= 30 dage
2. Skift fra amatør- til kontraktspiller= 10 dage
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3. Skift fra kontraktspiller til kontraktspiller= 10 dage
4. Skift fra kontraktspiller til amatørspiller= 30 dage
Stk. 4. En spiller kan kun deltage i kampe for en forening fra og med 15. februar, såfremt spilleren var spilleberettiget for foreningen i samme turnering på samme hold den 14. februar.
Der gælder dog særlige regler for udlån af U-23 kontraktspillere, jf. § 59.

Stk. 5. Såfremt en kontraktspillers kontrakt bringes til ophør i utide grundet kontraktforeningens konkurs, eller
anden erkendt eller ved voldgift fastslået væsentlig misligholdelse fra kontraktforeningen, kan en spiller blive
spilleberettiget for en ny turnering straks på trods af stk. 3 og 4. Tilsvarende gælder for amatørspillere. Før at
en kontraktforening kan anses for at være gået konkurs, skal der være afsagt konkursdekret.
Stk. 6. En spiller kan dog ikke blive spilleberettiget efter stk. 5 såfremt der resterer 3 spillerunder eller færre
af grundspillet og frem til turneringens afslutning.

Udlån af U-23 kontraktspillere
§ 59
Stk. 1. Efter forudgående aftale kan en kontraktforening udlåne en U-23 kontraktspiller til at deltage for en
anden kontraktforening.
Stk. 2. Bortset fra deltagelse på et hold i en række på et lavere niveau, et andet træningssted, træningstid
samt anden transport til den lånende kontraktforening, må spilleren ikke stilles ringere end efter den indgåede
kontrakt. Under udlånet hæfter den udlånende kontraktforening for alle ydelser til spilleren i henhold til den
med spilleren indgående kontrakt.
Stk. 3. Der kan kun indgås én udlånsaftale pr. spiller pr. sæson.
Stk. 4. En udlånsaftale kan være gældende for maksimum 12 måneder. Den kan ikke indgås senere end 4.
februar og skal udløbe den 30. juni, hvorved den løber fra før 15. februar og for resten af det pågældende
turneringsår.
Stk. 5. Udlånsaftaler kan bringes til ophør af den udlånende forening med øjeblikkelig virkning, hvorved spilleren hjemtages uden hensyn til § 58 stk. 3.
Stk. 6. En forening kan i samme sæson indenfor hvert køn maksimalt udlåne tre U-23 spillere. Udlånet kan
ske til samme lånende forening eller indtil tre forskellige kontraktforeninger.
Stk. 7. En forening kan maksimalt låne tre U-23 spillere. Lånet kan sket fra samme udlånende forening eller
indtil tre forskellige kontraktforeninger.

Udlånsprocedure af U-23 kontraktspillere
§ 60
Stk. 1. Udlånsaftalen udarbejdes på den af DHF autoriserede aftaleformular og underskrives af spilleren samt
af udlånende og lånende forening.
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Stk. 2. Som bilag udarbejdes en supplerende aftale til spillerkontrakten, der beskriver spillerens og den lånende
kontraktforenings forpligtelser i form af træningssted, træningstid, spillerens forpligtelser overfor den lånende
kontraktforenings sponsorer samt andre afvigelser i forhold til spillerens eksisterende kontrakt med den udlånende kontraktforening.
Stk. 3. Den underskrevne udlånsaftale med bilag indsendes til DHF til godkendelse og registrering. Spillercertifikatet flyttes af DHF til den lånende forening med påtegning om udlånet. Den påtegnede udlånsaftale
fremsendes til begge foreninger.
Stk. 4. For registrering kræves af udlånende forening et gebyr i henhold til gebyrlisten.

Retsvirkninger af udlån af U-23 kontraktspillere
§ 61
Stk. 1. Fra det tidspunkt udlånsaftalen er underskrevet af alle parter, jf. ovenfor, er spilleren ikke længere
berettiget til at deltage for den udlånende forening.
Stk. 2. Spilleren kan tidligst deltage for den lånende forening, når udlånsaftalen er godkendt og registreret af
DHF, når der er forløbet 10 dage fra sidste kamp, spilleren har deltaget i for den udlånende forening samt når
en eventuel karantæne er afviklet.

Ophør af udlånsaftale af U-23 kontraktspiller
§ 62
Stk. 1. Ønsker en udlånende forening at hjemtage sin U-23 kontraktspiller, anmeldes dette skriftligt til denne
og den lånende forenings ledelse. Spillerens deltageberettigelse for den lånende forening ophører straks, når
anmeldelsen er modtaget.
Stk. 2. Anmeldelse om ophør af udlånsaftale udfærdiges på en særlig autoriseret formular og indsendes til
DHF indenfor 24 timer. DHF registrerer ophøret.
Stk. 3. U-23 kontraktspilleren er herefter berettiget til at deltage for den hjemtagende forening, når der er
forløbet 6 dage fra den sidste kamp, spilleren har deltaget i for den lånende forening samt når en eventuel
karantæne er afviklet.
Afsnit 12. Turneringsafvikling

Administration af turneringen
§ 63
Stk. 1. Udvalget for professionel håndbold bemyndiger DHF’s administration til at fastsætte kampprogram
samt træffe afgørelse i alle spørgsmål vedrørende tid og sted for afvikling af kampe.
Stk. 2. DHF’s administration træffer afgørelse i alle øvrige turneringsspørgsmål.

Flytning af kampe
§ 64
Stk. 1. Det er ikke muligt at flytte kampe på den første og sidste spillerunde i en turnering, jf. dog § 66.
Stk. 2. Ansatte kampe flyttes som udgangspunkt ikke. Dog kan:
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a) en forening forlange flytning af kamp, såfremt DHF eller udenlandsk forbund, på den ansatte kampdato har disponeret over en eller flere spillere til kvalifikationskampe til VM eller OL samt kontinentale
mesterskaber, hvis spillerne har deltaget på det pågældende hold i mindst halvdelen af de på tidspunktet spillede kampe for det pågældende hold.
b) DHF kan forlange flytning af kamp, såfremt DHF har udpeget en foreningstræner som træner for et
udvalgt hold, og dette udvalgte hold er forpligtet til at deltage i stævner eller forbunds/kredsaftalte
kampe samme dag, hvor der er ansat en turneringskamp for et hold, som træneren har ansvaret for.
Stk. 3. Anmodning om flytning af kampe efter a) eller b) skal fremsættes til DHF’s administration straks efter
meddelelsen om udtagelsen.

Flytning af kamp efter anmodning fra en forening
§ 65
Stk. 1. Flytning af kampe på en foreningsbegæring kan finde sted, såfremt der 7 dage før den fastsatte
spilledag eller 7 dage før den nye spilledag foreligger følgende:
a) En skriftlig accept af flytning og ny spilledato med angivelse af tid og sted fra de implicerede foreninger.
b) Et forslag til en spilledato, der kan ligge indtil 21 dage senere end den først ansatte dato. Ingen kamp
kan flyttes til et senere tidspunkt end 8 dage før sidste spillerunde.
Stk. 2. Et flyttegebyr opkræves efter gebyrlisten.
Stk. 3. DHF’s administration kan i særlige tilfælde dispensere fra 7-dages fristen.

Flytning af kamp efter anmodning fra TV
§ 66
Stk. 1. DHF’s administration kan bestemme, at en kamp kan flyttes efter anmodning fra TV uafhængig af
modstanderaccept, når:
a) Der er indgået aftale med TV om en transmission af kampen på mere end 40 minutter, og
b) kampen ønskes flyttet til en dato i samme weekend, eller for så vidt angår hverdagskampe til en anden
hverdag i samme uge samt
c) meddelelsen om flytningen gives senest 14 dage før kampens oprindelige dato. I slutspillet samt Ligakvalifikationsspillet er fristen dog kun 2 dage.
Stk. 2. DHF’s administration kan ligeledes på første og sidste spillerunde bestemme, at en kamp kan flyttes
efter anmodning fra TV.

Forsinkelse
§ 67
Stk. 1. Der foreligger forsinkelse, hvis en forening ikke ankommer ved spillestedet senest halvanden time før
kamp.
Stk. 2. I forbindelse med planlægning af transport til spillestedet skal såvel arrangerende forening som den
tilrejsende forening orientere sig om alle væsentlige forhold af betydning for rejsetiden, herunder vejret, trafikforholdene på strækningen (vejarbejde, kødannelser, uheld, myldretrafik og lignende) samt strejke eller
lockout hos det transportselskab, der skal forestå transporten.
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Stk. 3. En forening skal straks den bliver bekendt med, at den ikke vil være fremme ved spillestedet senest
halvanden time før kampstart, orientere den anden forening herom. I tilfælde af forventet udeblivelse, jf. §
68, skal den pågældende forening tillige orientere kampens dommere og observatører samt DHF’s administration.
Stk. 4. Opstår der mellem arrangerende forening og tilrejsende forening uenighed om, hvorvidt kampen kan
afvikles trods forsinkelse, rettes der henvendelse til DHF’s administration.

Udeblivelse
§ 68
Stk. 1. Der foreligger udeblivelse, hvis en forening ikke stiller til kampstart på det programsatte starttidspunkt
med det antal spillere, der er angivet i De Internationale Spilleregler.
Stk. 2. I tilfælde af udeblivelse aflyses kampen som udgangspunkt jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Den arrangerende forening og den tilrejsende forening kan, såfremt det er praktisk muligt samt i det
omfang dommerne indvilliger heri – i enighed træffe beslutning om gennemførelse af kampen med starttidspunkt senere samme dag. Holdopstillinger skal dog under alle omstændigheder indsendes til DHF.
Stk. 4. Aflyses kampen som følge af udeblivelse, anses den udeblevne forening som udgangspunkt for at have
tabt kampen og der angives ingen målscore jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Disciplinærinstansen kan dog, såfremt udeblivelsen anses for værende undskyldelig - træffe afgørelse
om at kampen i stedet skal gennemføres på et senere tidspunkt. I tilfælde heraf skal de pågældende foreninger
senest 24 timer efter meddelelsen om Disciplinærinstansens beslutning, fremsende forslag til nyt spilletidspunkt til DHF’s administration. Endvidere er begge foreninger forpligtet til at fremsende en holdopstilling, hvor
de anførte spillere er bundet af kampen.
Stk. 6. Udeblivelsen anses for undskyldelig, såfremt den/det udeblevne forening/selskab på grund af force
majeure ikke er i stand til at nå frem til spillestedet. Som force majeure anses blandt andet ekstreme vejrforhold, uroligheder, strejke eller lockout og ulykker eller uheld med transportmidlet. Endvidere anses som force
majeure, at hvis et hold rammes af, at 5 eller flere spillere er syge på grund af pandemi – eller af samme
årsag er sat i karantæne. Sådanne tilfælde skal dokumenteres ved lægeerklæring.
Stk. 7. Såfremt Disciplinærinstansen træffer beslutning om, at kampen skal gennemføres på et senere tidspunkt, skal begge foreninger/selskaber senest 24 timer efter at meddelelsen herom er afgivet, fremsende
forslag til nyt spilletidspunkt til DHF’s administration. Endvidere er begge foreninger forpligtet til at fremsende
en holdopstilling, hvor de anførte spillere er bundet af kampen.

Afsnit 13. Kampafvikling

Krav til arrangerende forening
§ 69
Stk. 1. Den arrangerende forening skal stille med kampens tidtager og sekretær, medmindre disse på forhånd
er udtaget af DHF eller pågældende distriktsforbund.
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Stk. 2. Den arrangerende forening skal stille med mindst to personer, der kan varetage gulvaftørring efter
dommerens anvisning. Personerne skal være fyldt 15 år.
Stk. 3. Den arrangerende forening skal være parat til at modtage det gæstende hold og kampens dommere
halvanden time før kampens officielle starttidspunkt.
Stk. 4. Såfremt der ikke er afsat opvarmningstid på spillepladsen inden kampen, må det gæstende hold anvises
opvarmningsmulighed andetsteds mindst en halv time inden kampens start.
Stk. 5. Senest i forbindelse med det tekniske møde udfyldes kamprapporten.
Stk. 6. Senest 20 minutter før kampens start skal den arrangerende forening aflevere to gode, reglementerede
bolde til dommerne, der vælger kampbolden.
Stk. 7. Den arrangerende forening har pligt til at sikre, at holdene har mulighed for at kunne anvende de
rettigheder, som ”reglement for udskiftningsområdet” giver dem.
Stk. 8. Den arrangerende forening har pligt til at stille et lokale og scanner til mail til rådighed efter dommernes
anmodning.
Stk. 9. Den arrangerende forening er pligtig til straks og senest et kvarter efter vedkommende kamps afslutning at indberette resultatet.

Krav til spillestedet
§ 70
Stk. 1. Det er et krav, at spillestedet tillader anvendelse af afsmittelige klæbemidler. Dette er den arrangerende
forenings ansvar.
Stk. 2. Det er et krav, at der på spillestedet anbringes 2 stole i hver sin ende af hallen, på samme side som –
og i niveau med – udskiftningsområdet. Stolene skal markeres med ”rødt/blåt kort”. Evt. diskvalificerede spillere skal tage ophold her til kampen er slut. Den eller de diskvalificerede spillere må under kampen eller i
pausen kun forlade stolen efter nærmere aftale med dommer eller observatør.
Stk. 3. Ved dommerbordet må alene opholde sig tidtager, sekretær samt observatør(er). Speaker og evt. DJ
skal anvises anden placering.

Speaker
§ 71
Stk. 1. Kampens speaker har under kampen til opgave at annoncere mål, målscorer og stilling.
Stk. 2. Det gæstende hold skal af speakeren præsenteres først.
Stk. 3. Det er tilladt for speakeren at annoncere sponsorer og afspille musik, dog ikke under afvikling af
straffekast. At dette overholdes, er den arrangerende forenings ansvar.
Stk. 4. Såfremt der anvendes musik, skal begge foreninger have samme muligheder for sponsorannoncering.
Dette gælder dog kun hvis hjemmeholdet anvender denne mulighed.
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Stk. 5. For speakerens hverv gælder tillige de almindelige principper for Fair Play overfor begge hold samt alle
holdofficials.

Tilskuere
§ 72
Stk. 1. Den arrangerende forening har pligt til at udøve passende kontrol med tilskuernes optræden, men der
skal være en reel margin for tilskuernes udfoldelse, herunder for anvendelse af musikinstrumenter. Den arrangerende forening har endvidere ansvaret for dommernes og observatørens sikkerhed.
Stk. 2. Brug af kompressorhorn, elektroniske megafoner og fløjter er ikke tilladt.
Stk. 3. Kampens dommere har ret til at afbryde kampen og forlange tilskuere bortvist ved særlig grov optræden.

Videooptagelser og TV-transmissioner
§ 73
Stk. 1. I alle kampe er det tilladt for såvel de implicerede foreninger som andre foreninger at optage kampene
på video.
Stk. 2. Samtlige kampe i Håndboldligaen og 1. division, herunder kampe i Landspokalturneringens landsdækkende runder, skal optages på video. Denne forpligtelse påhviler den arrangerende forening.
Stk. 3. Foreningens egenproduktioner af film og video må ikke udnyttes kommercielt uden tilladelse fra Udvalget for Professionel Håndbold.
Stk. 4. Ønsket om videooptagelse skal fremsættes overfor den arrangerende forening, der skal anvise en
rimelig standplads. Er der tale om en tredjepart, er den arrangerende forening berettiget til at tage betaling
for de pladser, der optages.
Stk. 5. Tvivlsspørgsmål angående rettigheder, udlejning, offentlige forevisninger, lokale TV-udsendelser og
lignende afgøres af DHF’s administration.
Stk. 6. I kampe med direkte TV-transmission, er det tilladt at vise TV’s live signal på hallens storskærme.
Stk. 7. I kampe med direkte TV-transmission er det tilladt dommerne at anvende Video Proof.

Krav til tilrejsende forening
§ 74
Stk. 1. Den tilrejsende forening skal senest fem dage inden kampen meddele den arrangerende forening sin
holdopstilling eller forpligtende bruttotrup på indtil 16 spillere.
Stk. 2. Den tilrejsende forening skal arrangere transporten, så den bør være fremme ved spillestedet senest
halvanden time før kampstart.
Stk. 3. Såfremt den tilrejsende forening bliver bekendt med forsinkelser, skal rejseplanerne ændres til bedst
muligt og den arrangerende forening skal orienteres herom.
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Stk. 4. Opstår der mellem arrangerende forening og tilrejsende forening uenighed om, hvorvidt kampen kan
afvikles trods forsinkelse, rettes der henvendelse til DHF’s administration.

Kampklar og hilsepligt
§ 75
Stk. 1. Begge hold og dommerne er forpligtet til at være klar fem minutter før opgiverkast.
Stk. 2. Efter kampen siger deltagerne tak for kampen efter nærmere afstukne retningslinjer udgivet af DHF
vedrørende hilsepligt. Dette ritual gælder ikke for diskvalificerede spillere.

Teknisk møde og spillerdragter
§ 76
Stk. 1. I såvel Ligaen som i 1. division afholdes et teknisk møde en time og 15 minutter før kampstart med
deltagelse af repræsentanter for de to klubber, TV, eventuel tidtager og sekretær samt observatør. Ved dette
møde gennemgås alle emner beskrevet i Retningslinjer for observatører, afsnit 5.2.1.
Stk. 2. I kampe, hvor der ikke er ansat en observatør, gennemfører dommerne det tekniske møde.
Stk. 3. Den arrangerende forenings hold stiller op i sin officielt anmeldte spilledragt.
Stk. 4. For håndboldligaerne gælder, at DHF inden sæsonstart har truffet beslutning om hvilke spilledragter
og dommerdragter, der skal anvendes i de enkelte kampe. I 1. division skal den tilrejsende forening medbringe
to fra hinanden klart afvigende sæt spillertøj, hvor hovedfarven på det ordinære sæt spilletøj ikke må forefindes på skiftetrøjerne.
Stk. 5. Brug af sort trøjefarve er tilladt.
Stk. 6. Brug af reklamer på spilledragterne er tilladt i kampene under overholdelse af bestemmelserne i kapitel
2.
Stk. 7. Er de to foreningers spilledrager ens eller så ensartede, at det efter dommerens skøn må anses for
vanskeligt at skelne de to holds spillere fra hinanden, skifter den tilrejsende forenings spilledragt.
Stk. 8. Såfremt dommerne eller en DHF-official kræver det, skal holdofficials skifte tøj, således at tøjet ikke
kan forveksles med spillernes spilledragt.
Stk. 9. Holdofficials skal markeres med A-B-C-D, således at disse kan identificeres fra kampens igangsætningsfløjt til kampens slutfløjt. Den arrangerende forening har pligt til at levere 2 sæt bogstaver til udlevering ved
dommerbordet inden kampstart. Det er tilladt at påtrykke official markering på beklædningen, idet markeringen dog skal være tydelig.

Kamprapport
§ 77
Stk. 1. I Håndboldligaen og 1. division, skal begge foreninger udfylde en elektronisk kamprapport. Kamprapporten skal forevises på det tekniske møde senest 1 time og 15 minutter før kampstart. Kamprapporten skal
herefter printes, således at observatør/dommerne kan få en kopi. Kamprapporten forelægges ved dommerbordet i hallen 30 minutter før kampstart for holdofficial A, der således har pligt til møde. Holdofficial A
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foretager her evt. tilretning af kamprapporten samt endelig og skriftlig godkendelse på den printede kopi.
Herefter – og uagtet at holdofficial A ikke har foretaget den endelige godkendelse, er kamprapporten lukket
for ændringer. Dog kan en anført, ikke spilleberettiget spiller streges fra kamprapporten frem til kampens
start, jf. § 13, stk. 2 Observatør/dommerne orienterer efterfølgende kampens sekretær om evt. rettelser i
kamprapporten.
Stk. 2. Kun spillere, der er anført på kamprapporten indenfor tidsfristen i stk. 1, kan anvendes i kampen.
Stk. 3. Det er tilladt at have anført op til fire holdofficials på kamprapporten.
Stk. 4. Senest 10 minutter efter kampens afslutning godkender holdofficial A fra hvert hold kamprapporten og
bekræfter herved oplysningerne om de deltagende spillere, herunder foretager eventuelle sletninger, jf. § 13.
Er der ikke foretaget godkendelse efter dette tidspunkt, afsluttes kamprapporten af sekretæren i samarbejde
med enten observatør eller dommer, og der kan derefter ikke længere foretages sletninger.
Stk. 5. Den af holdofficials underskrevne kamprapport kontrolleres og godkendes af dommerne.
Stk. 6. Den arrangerende forening uploader den godkendte kamprapport til DHF.
Stk. 7. I kampe omfattet af nærværende kapitel er det ikke tilladt at registrere en person både som holdofficial
og som spiller.
Stk. 8. Såfremt strømsvigt eller anden force majeure forhindrer udfyldelsen af den elektroniske kamprapport,
skal oplysningerne nedfældes på papir. Det endelige papir skal da underskrives af tidtager, sekretær, dommere
og evt. observatør som godkendelse af de anførte oplysninger.
Afsnit 14. Adgang til arrangementet

Billetter
§ 78
Stk. 1. Den arrangerende forening skal give adgang for 20 spillere og ledere, samt 6 spillere og ledere med
tilknytning til holdet. Sidstnævnte skal placeres fysisk tættest muligt på eget hold. Derudover skal der stilles
12 fribilletter (siddepladser) til rådighed for den tilrejsende forening. Dette gælder tillige opspillet til 1. division.
Stk. 2. I Håndboldligaen stilles der tillige 4 VIP-billetter til rådighed. Dette gælder ligeledes for opspillet til
første division.
Stk. 3. VIP-billetterne skal give adgang til deltagelse i det arrangement, som er arrangeret for hjemmeholdets
VIP og på lige fod med disse. Udnyttelsen af billetterne skal aftales med hjemmeholdet på forhånd.
Stk. 4. Den arrangerende forening skal på den tilrejsende forenings begæring fremsende tilbud på køb af
billetter til kampen, der minimum skal udgøre 10 % af hallens kapacitet af henholdsvis sidde- og ståpladser.
Tilbuddet skal fremsendes senest 2 dage efter begæringen er fremsat.
Stk. 5. Tilbuddet skal oplyse om hallens samlede kapacitet af henholdsvis sidde- og ståpladser, antallet af
pladser i hver af kategorierne, der kan købes af den tilrejsende forening samt for hvilken pris, billetterne kan
købes til. Priserne for billetterne må ikke sættes højere end billetter i tilsvarende kategorier udbydes til anden
side.
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Stk. 6. Tilbuddet skal angive frist for afgivelse af bindende accept. Denne acceptfrist må ikke fastsættes tidligere end 5 døgn før kampen finder sted og for så vidt angår kampe i slutspillet samt kampe i op-/nedspillet,
må acceptfristen ikke fastsættes til tidligere end 1 døgn efter den kamp, der gav kvalifikation til at spille
kampen.
Stk. 7. Efter den fastsatte acceptfrists udløb, er den arrangerende forening berettiget til at sælge de pågældende billetter til anden side.
Stk. 8. Efter acceptfristens udløb fremsendes faktura på billetterne med forfaldsdato, der ikke må være tidligere end kampdagen.

Entreindtægt
§ 79
Stk. 1. Billetprisen fastlægges af den arrangerende forening og kan efter foreningens afgørelse dække en eller
flere kampe i sammenhæng eller sælges gældende for en hel sæson.
Stk. 2. Den arrangerende forening forestår selv billetsalg og kontrol ved kampene.

Fri adgang
§ 80
Stk. 1. Til alle kampe efter nærværende kapitel på nær finaler, gives fri adgang til:
a) Indehavere af legitimationskort fra IHF; EHF, DIF, Team Danmark samt DHF.
b) Indehavere af elitedommerkort, observatørkort, divisionsdommerkort (skal være indrangeret i 2. division og udtaget til at dømme kampe i1. division for damer, jf. liste udsendt til klubberne) samt pressekort.
c) Medlemmer af bestyrelser eller udvalg i de distriktsforbund, hvis foreninger deltager i den pågældende
kamp.
Stk. 2.
a)
b)
c)

Til finalekampe efter nærværende kapitel gives fri adgang til:
Indehavere af legitimationskort fra IHF, EHF, DIF, Team Danmark samt DHF.
Indehavere af pressekort.
Medlemmer af bestyrelser eller udvalg i de distriktsforbund, hvis foreninger deltager i den pågældende
kamp.

Stk. 3. Ledsagere kan i medbringes, såfremt legitimationskortet tilsiger denne ret. Er legitimationskortet udlånt
og præsenteres af en anden end indehaveren, giver det kun adgang for en enkelt person.
Stk. 4. Ved forhåndsanmeldelse inden seks dage før arrangementet skal der sikres personkredsen efter stk. 1
reserverede siddepladser.
Afsnit 15. Dommere

Dommerpåsætning
§ 81
Stk. 1. DHF påsætter de fornødne dommere til alle kampe omfattet af nærværende kapitel. Endvidere påsættes i finalekampe reservedommere.
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Stk. 2. DHF påsætter observatører til samtlige kampe i Håndboldligaen med tilhørende finaler og Ligakvalifikationsspil, samt til kampe i 1. division og Landspokalturneringens landsdækkende runder efter behov.
Stk. 3. Ved dommerudeblivelse kontakter den arrangerende forening DHF, som udpeger dommere i overensstemmelse med retningslinjerne i spillereglernes 17:5 med kommentarer.
Stk. 4. Dommere og observatører betales efter de af DHF fastsatte takster. DHF udbetaler på foreningens
vegne honorar mv. til dommere og observatører. Til dækning af disse udgifter indbetaler foreningerne et af
økonomiudvalget fastsat beløb pr. kamp til en dommerrejsepulje til DHF. Dommerrejsepuljen opgøres efter
sæsonen, hvorefter eventuelt overskud udbetales til klubberne, mens et eventuelt underskud opkræves.

Dommerkort
§ 82
Dommere skal være i besiddelse af et af DHF udstedt gyldigt divisionsdommerkort.
Afsnit 16. Økonomi

Økonomi i grundspil, slutspil og 1. division
§ 83
Stk. 1. I grundspillet og slutspillet afvikles med en økonomi efter de generelle bestemmelser, hvor den arrangerende forening får alle indtægter og bærer alle arrangementsudgifter. Den tilrejsende forening afholder selv
alle udgifter til rejser samt indkvartering.
Stk. 2. For økonomien i slutspillet gælder, at de deltagende foreninger selv afholder deres udgifter, mens den
arrangerende forening beholder et eventuelt overskud.

Økonomi i Ligakvalifikationsspillet samt op- og nedspillet mellem 1. og 2. division
§ 84
Stk. 1. For økonomien i Ligakvalifikationsspillet og op-/nedspillet gælder, at ved to kampe afholder de deltagende foreninger selv deres udgifter, herunder betaling af dommerhonorar og kørsel. DHF forestår afregning
af dommerne og foretager efterfølgende opkrævning hos den arrangerende forening.
Stk. 2. For en eventuel tredje kamp i Ligakvalifikationsspillet og op-/nedspillet gælder, at den arrangerende
forening afholder alle arrangementsudgifter, herunder beløb til dommerhonorarer samt dommernes rejse- og
opholdsudgifter. Desuden indgår rejseudgifter for det tilrejsende hold for maksimalt 20 personer beregnet
efter ”reglement for rejser”. Over- eller underskud ved kampens afvikling tilhører den arrangerende forening.

Økonomi ved omkampe
§ 85
For omkampe gælder, at den arrangerende forening afholder alle arrangementsudgifter, herunder beløb til
dommerhonorarer samt dommernes rejse- og opholdsudgifter. Desuden indgår rejseudgifter for det tilrejsende
hold for maksimalt 18 personer beregnet efter ”reglement for rejser”. Over- eller underskud ved kampens
afvikling tilhører den arrangerende forening.

Økonomi ved TV-transmissioner
§ 86
Honorering for TV-transmissioner er omfattet af den til enhver tid gældende TV-aftale.
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Afsnit 17. Protester, indberetninger og karantæne

Protester vedrørende dommere/officials
§ 87
Stk. 1. Mener en holdofficial for et hold, at dommeren eller en official under en kamp har anvendt spillereglerne
forkert eller gjort sig skyldig i en handlings- eller betjeningsfejl og ønsker at protestere herimod, skal dette
ske umiddelbart efter at den pågældende fejlagtige anvendelse af spillereglerne er konstateret, eller den
eventuelle fejl er begået, og sekretæren skal på dette tidspunkt anføre protesten i kamprapporten.
Stk. 2. Protester forårsaget af hændelser, forkert eller manglende indgriben under kampens afvikling, nedlægges af en holdofficial overfor sekretær/tidtager i direkte tilslutning til hændelsen med angivelse af protesten i kamprapporten. Er spillet genoptaget efter hændelsen, har parterne accepteret det passerede. Sekretær/tidtager giver umiddelbart efterfølgende oplysning til dommerne om protestens nedlæggelse, når bolden
første gang er ude af spil.
Stk. 3. Mener en holdofficial, at protesten skal forfølges, skal han gøre indstilling herom til sin forenings ledelse.
Hvis denne også ønsker at forfølge protesten, skal dette ske skriftligt og så betids, at protesten er DHFs
administration i hænde senest tre dage efter kampen, ledsaget af et protestgebyr iht. gebyrlisten, der tilbagebetales, dersom protesten tages til følge. Behandling af protesten iværksættes, når depositum er indgået.
Protesten skal være underskrevet eller medunderskrevet af et medlem af foreningens bestyrelse. Der bør
anvendes et DHF-protestskema. Protesten kan fremsendes pr. e-mail, når det af protesten fremgår, i hvilken
form protestgebyret afsendes, og afsendelsen sker indenfor de nærmest følgende 24 timer. En protest vil kun
blive behandlet, når det af teksten fremgår, på hvilket tidspunkt og til hvem protesten blev nedlagt.
Stk. 4. DHF’s administration fremsender en kopi af modtagelsen af protesten til parterne. Udtalelser skal være
DHF i hænde inden 4 dage efter modtagelsen af høringsskrivelsen.
Stk. 5. Disciplinærinstansen pådømmer protester i første instans.

Protester vedrørende ulovlige spillere
§ 88
Stk. 1. Erfarer en forenings ledelse efter en kamps afholdelse, at en spiller har været anvendt ulovligt i den
pågældende kamp, kan en protest mod en sådan ulovlig anvendelse af en spiller nedlægges indtil ti dage efter
kampens afholdelse
Stk. 2. Sådanne protester bør fremsendes på protestskema til DHF’s administration. Protestgebyret tilbagebetales, hvis protesten tages til følge.
Stk. 3. Behandling af protesten iværksættes, når protestgebyret er indgået.
Stk. 4. Protester indgivet senere end ti dage efter, at kampen er spillet, fritager ikke foreningen for bøde for
benyttelse af ulovlig spiller, men protesten kan ikke få følger for kampens resultat.
Stk. 5. DHF’s administration fremsender herefter kopi af modtagelsen af protesten til parterne. Udtalelser skal
være DHF i hænde inden fire dage efter modtagelsen af høringsskrivelsen.
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Stk. 6. Disciplinærinstansen pådømmer herefter protesterne i 1. instans.

Indberetninger
§ 89
Stk. 1. En spiller eller en på kamprapporten opført holdofficial, der er blevet indberettet for en forseelse før,
under eller efter kampen, kan idømmes karantæne. Foreningen kan endvidere idømmes en bøde.
Stk. 2. Dommeren skal indberette diskvalifikationer givet i medført af spillereglernes § 8.6 og § 8.10. Dommerne skal i forbindelse med en diskvalifikation straks gøre den diskvalificerede spiller eller holdofficial opmærksom på, hvorvidt der er tale om en diskvalifikation, der medfører indberetning. Proceduren for indberetninger skal følges, jf. nedenfor.

Procedure ved indberetninger
§ 90
Stk. 1. I de tilfælde, hvor dommerne skal afgive indberetning for forseelser sket før kampen eller i spilletiden
i henhold til ovenstående og jf. DHF’s love § 23, skal dommerne, såfremt det er muligt at skaffe adgang til
video af kampen, have adgang til og i enrum at gennemse video af den episode, hvorom der skal afgives
indberetning, førend indberetningen formuleres.
Stk. 2. Dommerne skal i indberetningen oplyse, hvorvidt det var muligt at få adgang til video af episoden samt
hvorledes dette har påvirket den bedømmelse af episoden, som blev truffet under kampen.
Stk. 3. Dommernes indberetning afleveres i kopi til begge hold samt eventuelt indberettede senest en time
efter at kampen er afviklet. Holdene samt eventuelt indberettede kvitterer for modtagelsen ved påtegning på
den af dommerne tilhørende kopi af indberetningen, som senest en time efter kampen sendes til DHF. Det
enkelte holds officielle repræsentant skal sørge for at aflevere holdets og eller den indberettedes kvitterede
kopi af indberetning til dommerne.
Stk. 4. Kommentarer eller bemærkninger fra den indberettede skal være DHF i hænde senest 24 timer efter
kampens afslutning. Kommentarer eller bemærkninger skal være skriftlige og fremsendes pr e-mail. Såfremt
den indberettede ønsker at dokumentere sine bemærkninger gennem påberåbelse af videooptagelser, skal
disse optagelser gøres tilgængelige for DHF senest 24 timer efter kampens afvikling.
Stk. 5. Indberetning af forseelser sket uden efter spilletidens udløb er jf. DHF’s love § 23 ikke underlagt en
tidsfrist. Indberetning skal da indsendes til DHF, der foranlediger denne forelagt relevante parter til høring.
Stk. 6. Disciplinærinstansen træffer afgørelse om en eventuel følgestraf så vidt muligt inden næste spillerunde,
jf. DHF’s love § 23.

Karantænens ikrafttræden
§ 91
Stk. 1. En afgørelse om karantæne træder i kraft, når afgørelsen er meddelt foreningen, medmindre en appel
af afgørelsen tillægges opsættende virkning.
Stk. 2. Når afgørelsen er trådt i kraft, skal karantænen afvikles i overensstemmelse med §§ 92 og 93.
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Karantæneafvikling for spillere
§ 92
Stk. 1. Karantænen skal afvikles i den/de nærmest følgende kamp/kampe for det hold, hvor den karantæneudløsende forseelse blev begået og hvori spilleren er spilleberettiget.
Stk. 2. Skifter spilleren forening i karantænetiden, skal karantænen afvikles på den nye forenings øverst rangerende hold.
Stk. 3. Karantænen afvikles i turneringskampe og/eller kampe i Landspokalturneringens landsdækkende runder.
Stk. 4. Spilleren må ikke deltage på andre hold i karantænetiden, bortset fra repræsentative hold.
Stk. 5. Spilleren må ikke i karantænetiden virke som holdofficial for det pågældende hold, ligesom denne heller
ikke på anden måde må have kontakt med holdet fra kampens igangsætningsfløjt til kampens slutsignal.
Stk. 6. En spiller, der er idømt karantæne på tre eller flere spilledage, må i karantænetiden ikke anvendes som
spiller, holdofficial, dommerbordsofficial eller dommer i nogen kamp, uanset for hvilken forseelse og i hvilken
funktion karantænen er erhvervet.
Stk. 7. Overtrædelse af stk. 4 og 6 medfører mindst en spilledags karantæne.
Stk. 8. En karantæne kan aldrig benyttes til frigørende oversidning for deltagelse på lavere rangerende hold.

Karantæneafvikling for holdofficials samt øvrige officials fra klubben
§ 93
Stk. 1. Karantæne skal afvikles i den/de nærmest følgende kamp/kampe på det hold, hvor den karantæneudløsende forseelse er begået.
Stk. 2. Karantæne afvikles i turneringskampe eller Landspokalturneringskampe for de landsdækkende runder.
Stk. 3. En karantæneramt official må i karantænetiden ikke virke som spiller for det pågældende hold, ligesom
denne heller ikke på anden måde må have kontakt med holdet fra kampens igangsætning til kampens slutsignal.
Stk. 4. En official, der er idømt karantæne på tre eller flere spilledage, må i karantænetiden hverken anvendes
som spiller, holdofficiel, dommerbordsofficial eller dommer, uanset for hvilken forseelse og i hvilken funktion
karantænen er erhvervet.
Stk. 5. Anvendelse af ulovlig official på samme hold under samme turnering kan i gentagelsestilfælde medføre
udelukkelse af turneringen.
Stk. 6. Hvis en karantæne er kombineret med en bøde, kan karantænen blive forlænget indtil bøden er betalt.
Afsnit 18. Sagsbehandling ved tvister

DHF’s administration
§ 94
DHF’s administration træffer afgørelse i alle turneringsmæssige spørgsmål i henhold til nærværende kapitel.
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Disciplinærinstansen
§ 95
Stk. 1. Disciplinærinstansen træffer afgørelse om straf eller øvrige sanktioner i anledning af overtrædelse af
nærværende kapitel for Håndboldliga, 1. division samt Landspokalturneringens landsdækkende runder som 1.
instans, jf. § DHF’s love §§ 22 og 23.

Kommunikation af afgørelser
§ 96
Afgørelse i henhold til nærværende kapitel kan fremsendes pr. e-mail.

Video og Video Proof
§ 97
§ 97 Stk. 1.
Disciplinærinstansen og Håndboldens Appelinstans kan af egen drift indhente videooptagelser til brug for
sagsbehandlingen. Video kan anvendes ved behandling af samtlige sager.
Stk.2. Dommerne kan i henhold til Ligareglementets § 73, stk. 7, anvende VP i kampe med direkte TV-transmission.
Stk. 3. VP Systemet kan anvendes i følgende situationer:
1. Mål eller ikke mål – afgørelse om, hvorvidt bolden har krydset mållinjen helt.
2. Mål eller ikke mål – afgørelse om, hvorvidt tiden er udløbet, inden bolden har krydset mållinjen helt,
eller en afgørelse om, hvorvidt der skal dømmes frikast eller straffekast, eller om tiden er udløbet.
3. Alvorlige eller usportslige aktioner uden for dommernes synsvinkel, og uden bolden er i nærheden.
4. I tilfælde, hvor der er tvivl om, hvilken spiller der skal straffes med en diskvalifikation.
5. I tilfælde af konfrontationer, der involverer mere end 2 spillere.
6. I de tilfælde, hvor dommerne er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en udvisning eller en diskvalifikation eller hvorvidt en diskvalifikation skal henføres under regel 8.5 eller regel 8.6 (rødt eller blåt
kort). I tilfælde af aktioner, der kan henføres under regel 8.10c eller 8.10d, og hvor dommerne er i
tvivl om afgørelsen.
7. I de tilfælde, hvor dommerne er i tvivl om, hvorvidt der er sket en forseelse, der skal straffes progressivt, eller der er tale om en spiller, der ved brug af skuespil forsøger at vildlede dommerne
8. I tilfælde af tekniske problemer med Elektronisk Team Time Out eller der er tvivl om hvilket hold,
der var i boldbesiddelse, da Team Time Out knappen blev påvirket.
9. I tilfælde af fejlagtig udskiftning eller overtallig spiller på banen, der ikke tydeligt er identificeret fra
dommerbordet.
Stk. 4. Dommerne skal i alle tilfælde træffe en afgørelse med baggrund i observationer af det, som de i øjeblikket ser på banen. VP skal alene anvendes i tvivlstilfælde som anført ovenfor og skal ses som et ekstra
hjælpemiddel til at nå den rigtige afgørelse, når dommerne af forskellige årsager ikke får set situationen på
banen.
Observatøren kan alene anvende VP i situationer omfattet af pkt. 6. Observatøren kan dog opfordre dommerne til at anvende VP, hvis der opstår situationer uden for dommernes synsvinkel jf. pkt. 3.
Observatøren har dog fortsat ret og pligt til at skride ind, hvis han erkender en situation, der skal straffes
med diskvalifikation, som sker uden for dommernes synsvinkel.
Det afgørende ved anvendelse af VP er, at dommerne når frem til den korrekte kendelse. Det er således muligt at straffe en situation med en 2 minutters udvisning, hvis man finder, at det er den korrekte kendelse
ved gennemsyn af video i forbindelse med situationerne beskrevet under 3, 4, 5, 7 og 8. Stk. 5.
Proceduren ved anvendelse af VP er som følger:
1. TV 2 opsætter en monitor med headset på et egnet sted i hallen så tæt på dommerbordet som muligt
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2. Ønsker dommerne at anvende VP, fløjtes Time-Out og ved at tegne en firkant med hænderne vises,
at man ønsker at anvende VP
3. Dommerne går til monitoren og får kontakt med TV 2’s slow operatør, hvorefter man i fællesskab
finder situationen, der vises på monitoren
4. Dommerne træffer hurtigst muligt en afgørelse
5. Det er dommerne, der er ansvarlige for situationer, der er sket på banen. Det er derfor også dommerne, der ser Video i forbindelse med VP. I tvivlstilfælde kan dommerne rådføre sig hos kampens
observatør, jf. spillereglernes 17:14 og reglement for observatører artikel 5.1, afsnit 4 og 5.

Gebyr
§ 98
Der pålægges gebyr i henhold til gebyrlisten for sager omfattet af nærværende reglement, der indbringes for
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division samt Håndboldens Appelinstans.

Afsnit 19. Sanktioner

Sanktioner
§ 99
Stk. 1. Overtrædelse af nærværende kapitel kan medføre bøde og eventuelt andre sanktioner som oplistet i
DHF’s love § 23.
Stk. 2. Ved manglende orientering i henhold til §§ 67 eller 68, som ikke kan betragtes for undskyldelig, kan
Disciplinærinstansen træffer afgørelse om at den/det forsinkede eller udeblevne forening/selskab skal betale
en godtgørelse til den/det anden/andet forening/selskab og/eller idømme det forsinkede eller udeblevne forening/selskab en bøde. Dette gælder også selvom kampen gennemføres i henhold til § 68 stk. 7.

Principper for straf
§ 100
Stk. 1. Ved fastsættelsen af straf gælder de almindelige retsprincipper, herunder om ligelighed og proportionalitet, under behørigt hensyn til idrætslige principper.
Stk. 2. Ved idømmelse af straf for adfærd, der må antages at bringe håndboldsporten i vanry, kan det betragtes
som en skærpende omstændighed:
a) hvis handlingen er begået af en træner, leder eller official, eller
b) hvis handlingen har fundet sted i TV, eller i andet offentligt medium, eller
c) hvis det er DHF, en DHF-official eller en af DHF’s dømmende myndigheder, der antages bragt i miskredit.

Bøder
§ 101
Stk. 1. Bødestraffe kan pålægges foreninger. Foreninger kan endvidere pålægges bøder for forseelser, begået
af enkeltpersoner som nævnt i § 1 stk. 3.
Stk. 2. Bøder skal fastsættes i en størrelse der afspejler, at nærværende kapitel gælder for professionel håndbold.
Stk. 3. Vejledende bødetakster fremgår af bøderegulativet. Disse kan fraviges, hvis omstændighederne tilsiger
det.

- 41 -

Stk. 4. Bøder tilfalder DHF og forfalder til betaling 8 dage efter, at afgørelsen er endelig. Bøden skal indbetales
i overensstemmelse med DHF’s anvisninger. Indbetales en bøde ikke i rette tid, kan DHF give påkrav med ny
betalingsfrist. Overholdes denne ikke, kan Disciplinærinstansen ikende en tillægsbøde.
Stk. 5. DHF kan vælge at foretage modregning i overensstemmelse med DHF’s love.

Afsnit 20. Appel

Appel
§ 102
Stk. 1. Afgørelser truffet af DHF’s administration i henhold til dette reglement kan påklages til Håndboldens
Appelinstans i overensstemmelse med DHF’s love § 24. Afgørelser truffet i medfør af § 63 stk. 1, er inappellable.
Stk. 2. Disciplinærinstansens afgørelser kan påklages til Håndboldens Appelinstans i overensstemmelse med
DHF’s love § 23.
Stk. 3. Disciplinærinstansens afgørelser er dog endelige og dermed inappellable for så vidt den samlede
sanktion er begrænset til bøde på til og med kr. 10.000 og/eller en karantæne på til og med 2 dage.
Afsnit 21. Forældelse

Forældelse

§ 103
Stk. 1. Kun i særlige tilfælde kan der idømmes straf eller andre reaktioner for handlinger, der er begået
mere end 2 sæsoner tilbage.

Kapitel 2. REKLAME
Afsnit 1. Kapitlets anvendelsesområde mv.

Anvendelsesområde
§ 104
Stk. 1.
a)
b)
c)
d)
e)

Nærværende kapitel giver regler for anvendelse af reklamer på:
spille- og træningstøj for spillere og holdofficials,
dommerdragter
kampbolde
bande- og gulveksponering
anden reklamering

Stk. 2. Nærværende kapitel vedrører kampe spillet i Håndboldligaen, 1. division, kampe i Landspokalturneringen samt landskampe. Endvidere følger af afsnit 3 særlige regler for kampe, hvorfra der er TV-transmissioner.
Stk. 3. DHF’s Udvalg for Professionel Håndbold fastsætter overordnede retningslinjer for reklamer.
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Stk. 4. DHF’s administration fører tilsyn i henhold til nærværende kapitels afsnit 3 vedrørende TV-kampe.
Stk. 5. Disciplinærinstansen træffer afgørelse i sager vedrørende overtrædelse af dette kapitel.

Uoverensstemmelser
§ 105
Stk. 1. Ved kampe i turneringer udskrevet af EHF og IHF, har det respektive turneringsudskrivende forbunds
regler forrang, såfremt sådanne forefindes.
Stk. 2. Aftaler mellem en reklamerettighedshaver og en reklamesponsor må ikke indeholde bestemmelser der
kolliderer med nærværende reglement.

Ansvar
§ 106
Stk. 1. DHF frasiger sig ethvert ansvar for overtrædelse af reklamereglementet, der skulle blive genstand for
en tvist mellem en/et forening/selskab og en aftalepart.
Stk. 2. Det er den arrangerende forenings ansvar, at reklamereglementet overholdes.

Definitioner
§ 107

Reklame:
Alle former for eksponering (herunder fanbander, halnavn mv.). Reklame gælder også eksponering, der ikke
er påsat en bande.

Reklameopsætning:
Måden, hvorpå en arrangerende forening må placere reklame, samt i hvilket omfang der må placeres reklamer.

Reklamecertificering:
En godkendelse af den arrangerende forenings påtænkte placering i en reklameopsætning.

Bande:
Selve konstruktionen, hvorpå eksponeringen er fastgjort.

Eksponering:
Budskabet (reklamen), påsat banden.
Afsnit 2. Reklamens placering

Spilledragter og logoer
§ 108
DHF’s officielle spilletøj samt logo må ikke i nogen anledning anvendes af udenforstående, medmindre der
forud for anvendelsen foreligger en skriftlig godkendelse fra DHF’s forretningsudvalg. Tilsvarende må distritktsforbundenes logoer ikke anvendes af udenforstående uden forudgående skriftlig godkendelse fra det
pågældende distriktsforbund.
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Anbringelse af reklame
§ 109
Stk. 1. Anbringelse af reklame på spillernes spilletøj og på det af spillerne og holdofficials anvendte sports- og
træningstøj på spillestederne er tilladt.
Stk. 2. Anbringelse af reklame på dommerdragt og det på spillestederne af dommerne og officials anvendte
sports- og træningstøj er tilladt.
Stk. 3. De implicerede holds andel i aftalerne skal i forvejen være aftalt eller fremgå af eksisterende bestemmelser.
Stk. 4. Den enkelte spiller og official har ret til at afslå at bære reklamer eller en bestemt reklame, såfremt
vedkommende er amatør.

Rettigheder til reklamer
§ 110
Stk. 1. DHF har i forbindelse med kampe omfattet af nærværende kapitel ret til at anbringe en reklame på
spilletøjets ærmer ud fra nedenstående retningslinjer. Såfremt DHF ønsker at benytte denne ret, skal dette
meddeles senest tre måneder før den pågældende turnering udskrives. Er der indgået aftale med en hovedsponsor for en turnering, har denne reklame dog præference. De implicerede holds andele i aftaler skal i
forvejen være aftalt eller fremgå af eksisterende bestemmelser.
Stk. 2. DHF kan indgå aftaler om reklame på dommernes overtræks- og dommerdragter. DHF kan afslutte
aftaler om reklamer gældende for alle eller en nærmere defineret dommergruppe, idet den enkelte dommers
ønske om friholdelse for at bære reklame skal respekteres.
Stk. 3. Rettigheden til reklamer på dommeres og officials’ sportsbeklædning er reserveret for den turneringsudskrivende part.
Stk. 4. Retten til reklamer på træningstøj og sportstasker er udelukkende og eksklusivt til rådighed for de
pågældende hold.
Stk. 5. Rettigheden til reklamer på bander og gulv tilhører den arrangerende forening under hensyntagen til
propositionerne for den pågældende turnering.
Stk. 6. Særligt gælder for Landspokalturneringens landsdækkende runder, at en sponsor kan få rettigheder til
særlige reklameydelser ved kvart-, semi- og finaler, som en del af sponsoratet.
Såfremt en sponsor ønsker at benytte sig af denne ret, skal dele af sponsorbeløbet gå til de foreninger, der
deltager i kampe, hvor reklameplads anvendes til formålet.
Meddelelse om sponsors anvendelse af dennes reklameret, omfanget heraf samt de berørte foreningers økonomiske andel for at afgive denne ret, skal meddeles senest samtidigt med lodtrækningen til de berørte kampe.

Ugyldige aftaler
§ 111
Reklameaftaler, som indskrænker en eventuel eksklusivret til reklame efter § 110 stk. 1, særligt med hensyn
til reklamens placering på sportstøjet, er ugyldige.
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Forbudte reklametyper
§ 112
Stk. 1.
a)
b)
c)
d)

Reklamer må ikke være af:
politisk,
religiøs,
racistisk eller
ideologisk art

Stk. 2. Reklamer må ikke indeholde opfordringer.
Stk. 3. Reklamer for tobaksvarer er ikke tilladt.
Stk. 4. Reklamer for spil, der udbydes af spiludbydere samt reklamer for spiludbydere, er tilladt, såfremt disse
har licens i Danmark. Reklamer for øvrige spil og spiludbydere er ikke tilladt.
Stk. 5. Reklamer for alkoholholdige drikke skal overholde Alkoholreklamenævnets etiske mindstestandarder.
Stk. 6. Reklamer skal overholde markedsføringslovgivningen.
Stk. 7. Anvendelse af fluorescerende farve er ikke tilladt. Dette forbud gælder ikke blot for reklame, men
generelt for sports- og træningstøj.

Reklamearealet på spilletøjet
§ 113
Stk. 1.
a)
b)
c)
d)
e)

Som reklameareal på spilletøj kan anvendes:
brystside
rygside
udadvendte ærmeside, jf. dog § 110 stk. 1
benklæder
hårbånd

Stk. 2. Reklamearealet på spillebluser og shorts må ikke overskride et omfang, så der er tvivl om grundfarverne
i den anmeldte spilledragt.
Stk. 3. Spillernes numre på spilleblusen skal fremtræde tydeligt, jf. stk. 4:7 og 4:8 i spillereglerne.

Reklamearealet på dommertøj
§ 114
Stk. 1.
a)
b)
c)

Som reklameareal på dommerdragter kan anvendes:
rygside
brystside
udadvendte ærmer

Stk. 2. Reklamer på benklæderne er ikke tilladt.
Stk. 3. Reklamer på dommerdragtens ryg- og brystside må hver især ikke overstige 550 kvadratcentimeter og
reklamer på ærmerne må ikke overstige 100 kvadratcentimeter pr. ærme.
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Stk. 4. Dommerens reklamer dikteres af DHF, hvorefter dommeren kan vælge at bære den af forbundet aftalte
reklame eller være uden reklame.
Stk. 5. DHF er forpligtet til at anvende en væsentlig del af de herfra indkomne midler til dommerområdet,
herunder til uddannelse, efteruddannelse, beklædning og tabt arbejdsfortjeneste til dommerne eller dommerbedømmerne.

Reklame på bolde
§ 115
Ved kampe omfattet af nærværende reglement har den arrangerende forening ret til at benytte en kampbold,
hvorpå der er anbragt reklame for kampboldens producent.
Afsnit 3. Særlige regler under TV-kampe

TV-kampe
§ 116
Stk. 1. Ved kampe, hvorfra der sker TV-transmission gælder i tillæg til de øvrige reklameregler, særlige reklameregler i medfør af nærværende afsnit.
Stk. 2. DHF opfordrer til, at samtlige arrangerende foreninger lever op til nærværende afsnit, selvom den
pågældende kamp ikke TV-transmitteres.
Stk. 3. Nærværende afsnits regler har karakter af en maksimalgrænse for mulig eksponering ved TV-transmission.

Certificering af reklameopsætning
§ 117
Stk. 1. Det er et krav, at den reklameopsætning, en arrangerende forening i en TV-kamp ønsker at benytte,
er certificeret efter DHF’s krav herom.
Stk. 2. Ansvaret for certificeringen påhviler den arrangerende forening. Såfremt der placeres bander, der ikke
er omfattet af certificeringen, uden godkendelse, og disse bander i øvrigt ikke overholder DHF standarder, vil
den arrangerende forening kunne ifalde ansvar jf. afsnit 5.
Stk. 3. Benytter den arrangerende forening en anden hal, behøves ingen ny certificering af denne hal, men
det er en betingelse, at det certificerede reklamekoncept benyttes.

Den arrangerende forenings pligter i forbindelse med inspektion
§ 118
Stk. 1. Den arrangerende forening har pligt til at fremvise arrangementsstedet og den ønskede reklameopsætning for DHF’s inspektion. En sådan inspektion skal adviseres af DHF senest 14 dage før inspektionen, med
oplysning om tid og sted.
Stk. 2. Den arrangerende forening skal stille en person med bemyndigelse til at træffe bindende aftale om
arrangementsstedets og reklameopsætningens udseende under arrangementet, til rådighed for DHF’s inspektion.
Stk. 3. Den arrangerende forening har pligt til at beskrive reklameopsætningen for inspektøren.
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Stk. 4. DHF afholder egne udgifter til inspektionen.

Inspektion af reklameopsætning
§ 119
Stk. 1. DHF udfører inspektion af arrangementsstedet og gennemgår den ønskede reklameopsætning med
den arrangerende forening. Inspektionen sigter på at verificere, at den arrangerende forenings påtænkte
placering af reklamer ved tv-kampe overholder DHF’s standarder herfor. Dette skaber tryghed for såvel de
involverede arrangerende foreninger, tv-rettighedsindehaveren samt turneringsudskriveren.
Stk. 2. Inspektionen tager cirka ½ time. Herefter afholdes et møde mellem inspektøren og den af den arrangerende forenings udpegede person. Her udarbejdes en rapport, hvori det bedømmes hvorvidt reklameopsætningen lever op til DHF’s standarder. Såvel inspektøren som den af den arrangerende forenings udpegede
person underskriver rapporten.
Stk. 3.
a)
b)
c)

Rapporten kan indeholde en af følgende konklusioner:
Godkendelse: Reklameopsætningen godkendes uden bemærkninger.
Godkendelse med forbehold
Afvisning

Stk. 4. For så vidt angår godkendelse med forbehold kan reklameopsætningen leve delvist op til DHF standarder, hvorefter der skal ske tilretninger før endelig godkendelse kan gives. I denne situation præciseres af
inspektøren på hvilke punkter, reklameopsætningen ikke er tilstrækkeligt.
Stk. 5. For så vidt angår afvisning, kan den arrangerende forening alternativt udforme en ny reklameopsætning, hvorefter der fastsættes dato for ny inspektion. Den arrangerende forening kan ved afvisning også søge
om dispensation til at benytte den foreløbigt afviste reklameopsætning eller vælge at spille sine kampe uden
benyttelse af nogen form for reklame.

Certificeringens varighed
§ 120
Stk. 1. Certificeringen løber indtil den arrangerende forening anmoder om at få ændret certificeringen eller
indtil nye regler i DHF- regi påkræver dette.
Stk. 2. DHF kan til enhver tid beslutte at foretage fornyet inspektion og certificering af en arrangerende forenings reklameopsætning. Denne nye certificering træder i kraft 2 måneder efter tidspunktet for gennemførelse af inspektion og certificering.
Stk. 3. Ønsker en arrangerende forening at ændre sin reklameopsætning skal der indhentes ny certificering.
DHF skal anmodes herom senest en måned før den nye reklameopsætning ønskes bragt i anvendelse.

Dispensation
§ 121
Stk. 1. Udvalget for Professionel Håndbold fastsætter retningslinjer for inspektionens gennemførelse og godkendelse.
Stk. 2. Udvalget for Professionel Håndbold kan med bindende virkning træffe afgørelse om tildeling af dispensation vedrørende § 119 stk. 3 litra c).
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Stk. 3.
a)
b)
c)

Ved ansøgning om dispensation, gælder følgende retningslinjer:
Uvæsentlige fravigelser fra standarderne kan helt ekstraordinært medføre dispensation.
Væsentlige fravigelser fra standarderne kan ikke tillades.
Tekniske begrænsninger, begrundet i den fysiske konstruktion af hallen kan medføre dispensation.

Stk. 4. Udvalget for Professionel Håndbold kan angive betingelser for tildeling af dispensation.
Stk. 5. Ved tildeling af dispensation, skal dispensationsgrundene og dispensationens indhold offentliggøres på
DHF’s hjemmeside.

Bandereklamer generelt
§ 122
Stk. 1. Reklamer må ikke være selvlysende eller fluorescerende.
Stk. 2. Reklamer på og i net er ikke tilladt.
Stk. 3. Reklamer skal placeres på en fast baggrund, så der ikke kan forekomme bevægelse i reklamerne. Dette
gælder dog ikke for så vidt angår LED-bander og rullereklamer i de dertil indrettede systemer.
Stk. 4. Bander og eksponering skal anvendes på en sådan måde, at kvaliteten af TV-dækning, TV-produktion
og fremstilling af det æstetiske billede er optimal.
Stk. 5. For så vidt angår bandereklamer som nævnt og beskrevet i § 123, 124, 125 og 126 skal disse have
samme højde på målender og langsiden modsat masterkameraet, idet højden maksimalt som nævnt i ovennævnte bestemmelse kun må være 160 centimeter.
Stk. 6. Eksponering skal ske i overensstemmelse med forskrifter i nærværende kapitel. Størrelsen på, og
placeringen af bander skal være inden for nedenstående grænser, samt forenelige med et fuldt synligt billede
af begivenheden fra alle anvendte kameraplaceringer.
Stk. 7. Bander og eksponering må udelukkende anbringes og anvendes som angivet i nærværende kapitel
samt angivet i Tekniske krav til LED-bander, jf. bilag 2, samt angivet i krav til afvikling af reklamesekvenser
og animationer på LED-bander i forbindelse med håndboldkampe i Håndboldligaen, 1. division samt Landspokalturneringens landsdækkende runder, jf. bilag 2.
Stk. 8. Overholder en bandereklame ikke nærværende bestemmelser, anses den for ulovlig.

Bandereklamer på langsiderne
§ 123
Stk. 1. For bandereklamer på langsiden modsat masterkameraet gælder:
a) Første række bander må maksimalt være 80 eller 100 centimeter høje. Bandernes øverste kant skal
holdes inden for en maksimal højde af 80 eller 100 centimeter fra normal gulvhøjde, jfr. c).
b) Anden række bander må maksimalt være 40 eller 60 centimeter høje. Denne rækkes underste kant
skal være placeret mindst 80 eller 100 centimeter over normal gulvhøjde. De to rækker skal fremstå
som adskilt, set fra masterkameraet, jfr. c).
c) Anden række banders øverste kant skal holdes inden for en maksimal højde af 160 centimeter fra
normal gulvhøjde, jfr. § 122, stk. 5.
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d) Eventuelle andre bander skal være placeret mindst 3 meter over gulvet. Der må ikke være tale om
levende billeder.
Stk. 2. Eksponering på trappetrin på langsiden modsat masterkameraet er tilladt, forudsat at det er samme
sponsor på alle eksponeringer på trappetrin.
Stk. 3. For bandereklamer på langsiden, som er samme side som masterkameraet gælder, at såfremt banden
kan ses af masterkameraet, må den ikke være højere end 100 centimeter. Eksponeringen må aldrig kunne
ses af masterkameraet.

Bandereklamer på kortsiderne/målenderne
§ 124
For bandereklamer på kortsiderne/målenderne gælder:
a) Første række bander må maksimalt være 80 eller 100 centimeter høje. Bandernes øverste kant skal
holdes indenfor en maksimal højde af 80 eller 100 centimeter fra normal gulvhøjde.
b) Eventuelle andre bander skal være placeret mindst 3 meter over gulvet. Der må ikke være tale om
levende billeder.

Roterende bandereklamer
§ 125
Stk. 1. Alle bander skal rotere samtidigt og kun lodret.
Stk. 2. Hver frekvens skal have en varighed af minimum 30 sekunder.

Elektroniske bandereklamer
§ 126
Stk. 1. I stedet for faste bander og/eller rullebander i første og anden række på langsiderne og i første række
på kortsiderne/målenderne, kan anvendes LED-display systemer (herefter benævnt LED-bander).
For LED-bander gælder følgende krav:
a) LED-bander må kun anvendes i første række og maksimalt være 100 centimeter høje. Bandernes
øverste kan skal holdes indenfor en maksimal højde på 100 cm.
b) LED-banderne skal opfylde de tekniske kravsspecifikationer, der fremgår af bilag 2.
c) Animationerne på LED-banderne skal overholde kravene til animationer, der fremgår af ovennævnte
bilag.

Attrap bander
§ 127
Stk. 1. Reklamer i form af attrapper, må maksimalt have en højde på 160 centimeter og maksimal bredde på
80 centimeter.
Stk. 2. Attrapperne må placeres med én i hver af banens hjørne, således maksimalt 4 stk.
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Gulveksponering med fast placering
§ 128
Stk. 1. Der må placeres én eksponering på banens midte. Eksponeringen må have alle former, men skal holdes
indenfor en cirkel med radius på 250 centimeter.
Stk. 2. Der må placeres 8 eksponeringer, 4 på hver sin banehalvdel. Hver eksponering må maksimalt være
100 centimeter gange 400 centimeter. Ingen del af banderne må være placeret i en nærmere afstand til
tremeter linjen end 100 centimeter.
Stk. 3. Der må placeres to eksponeringer i de i stk. 2 nævnte mål i hvert målfelt.
Stk. 4. En eksponering inde i målet må maksimalt være 100 centimeter gange 300 centimeter. Farven på
eksponeringen skal adskille sig fra farven på mållinjen mellem målstængerne.
Stk. 5. Der må placeres to eksponeringer bag hver mållinje på hver side af målet. Disse gulveksponeringer må
være tredimensionelle. Eksponeringerne kan i liga- og 1. divisionskampe alene anvendes af Divisionsforeningen Håndbold og er således ikke til brug for klubberne. Ved landskampe har DHF retten til at anvende disse
eksponeringer.
Dog er der i sæsonen 2021-2022 givet en dispensation til at klubberne frit kan anvende positionerne bag
mållinjen, på samme side som masterkameraet, til at anbringe en eksponering. Denne eksponering kan være
3D.
Stk. 6. Der må placeres en eksponering på maksimalt 100 gange 1000 centimeter anbragt midt mellem midtercirklen og sidelinjen. Eksponeringen kan alene anvendes af Divisionsforeningen Håndbold og er således ikke
til brug for klubberne. Ved landskampe har DHF retten til at anvende denne eksponering.
Stk. 7. Der må ikke forekomme anden eksponering på gulvet, jf. bilag 1.
Stk. 8. Gulveksponering må ikke være tredimensionel. Dette gælder dog ikke stk. 6.

Eksponering på interviewvæg
§ 129
Den arrangerende forening har ret til at opstille en interviewvæg, hvor der kan påføres sponsorlogoer mv. Tvrettighedsindehaveren har ret til at godkende en sådan interviewvæg.

Storskærm
§ 130
Stk. 1. TV-skærme på langside og i målenderne skal hænge i minimum 3 meters højde fra gulvet. Såfremt
skærmene kommer i TV-billedet, må disse ikke vise levende billeder. Faste billeder er tilladte. Såfremt skærmene i målenderne anvendes som måltavler, må disse vise scoring og billede af spilleren.
Stk. 2. TV-skærmene må ikke vise kontroversielle situationer. Herved forstås situationer, der kan i negativ
retning kan påvirke publikum, såsom dommerkendelser eller spilleres forseelser mod andre spillere etc.
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Afsnit 4. Administration og tilsyn

Administration
§ 131
Stk. 1. DHF’s administration foretager løbende overvågning af om afsnit 3 overholdes.
Stk. 2. DHF’s administration har pligt til at optage alle tv-kampe omfattet af nærværende reglement, samt
gemme dokumentationen indtil indberetningsfristen er overskredet.

Undersøgelse
§ 132
Stk. 1. Ved konstatering af en mulig overtrædelse af nærværende kapitels afsnit 3, har DHF’s administration
pligt til inden 7 dage efterkampen er afviklet at indbringe overtrædelsen for DHF’s Disciplinærinstans.
Stk. 2. DHF’s bestyrelse, Udvalget for Professionel Håndbold, Elitedommerudvalget, et distriktforbunds bestyrelse, Divisionsforeningens bestyrelse, Håndboldspillerforeningens bestyrelse, et håndboldselskab eller en
medlemsforening kan påpege en mulig overtrædelse af nærværende reglement for DHF’s administration senest 7 dage efter overtrædelsen er sket. DHF har herefter pligt til at undersøge det påpegede forhold og
indbringe sagen for DHF’s Disciplinærinstans. En sådan indbringelse skal gives senest 5 dage efter at DHF’s
administration har modtaget meddelelse om den mulige overtrædelse fra en af ovennævnte parter.
Stk. 3. DHF’s administration skal umiddelbart efter at indbringelsen er afsendt til DHF’s disciplinærinstans,
sende indbringelsen i kopi til den arrangerende forening. Den arrangerende forening har herefter 7 dage til at
komme med sine bemærkninger til indstillingen. Svarer den arrangerende forening ikke indenfor denne frist,
kan Disciplinærinstansen vælge at pådømme sagen på foreliggende grundlag, såfremt dette findes forsvarligt.
Stk. 4. Overholder DHF’s administration ikke fristen for at indbringe sagen for DHF’s Disciplinærinstans, fortabes muligheden for at sanktionere en eventuel overtrædelse af nærværende kapitels afsnit 3.
Afsnit 5. Sagsbehandling ved tvister

Disciplinærinstansen

§ 133
DHF’s Disciplinærinstans pådømmer eventuelle overtrædelser af nærværende reglement i overensstemmelse med reglerne i DHF’s love §§ 22 og 23.
Afsnit 6. Sanktioner

Sanktioner
§ 134
Stk. 1. Overtrædelse af nærværende reglement kan medføre sanktioner som de oplistet i DHF’s love § 23, jf.
dog stk. 2.
Stk. 2. Overtrædelser af nærværende kapitels afsnit 3 kan medføre følgende straffe:
a) advarsel (påmindelse om indholdet af en regel fulgt af en tilkendegivelse af, at hvis reglen igen overtrædes, pådømmes en sanktion)
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b) den pågældende bande kan kræves fjernet eller overdækket og/eller
c) bøde
Stk. 3. Bøderne efter stk. 2 c) kan ikke være lavere end kr. 10.000 og må ikke overstige kr. 100.000. Antages
det at den arrangerende forening har opnået en højere indtjening end kr. 100.000 på en eller flere ulovlige
bander og/eller eksponeringer, kan bøden dog forhøjes til et beløb, hvor det ikke kan antages at der er opnået
en indtjening.
Stk. 4. For så vidt angår bødestraffe, skal den dømmende myndighed sammen med dommen angive betalingsvilkårene for bøden. Bøden skal senest være betalt på forfaldsdagen. Betaling af bøden friholder endvidere ikke den ansvarlige for fremover at overholde bestemmelserne.

Strafskærpelse
§ 135
Stk.1. Ved særlige grove overtrædelser skærpes straffen.
Stk. 2. Den dømmende myndighed kan skærpe bødestraffen hvis forseelsen gentages, jf. DHF’s love § 23 1)
(gentagelsestilfælde).
Afsnit 7. Appel

Appel
§ 136
Disciplinærinstansens afgørelser kan appelleres til DHF’s Appelinstans, jf. DHF’s love §§ 23 og 24. Dette gælder
dog ikke bødestraffe på kr. 50.000 eller derunder, advarsler samt afgørelse om overdækning eller fjernelse af
bander/eksponering, som er inappellable.

Kapitel 3. KONTRAKTER
Afsnit 1. Kapitlets anvendelsesområde mv.

Anvendelsesområde
§ 137
Stk. 1. DHF’s Udvalg for Professionel Håndbold fastlægger reglerne for godkendelse af kontraktforeninger
samt reglerne for administration af spillerkontrakter i form af nærværende kapitel i henhold til DHF’s love §
20.
Stk. 2. DHF’s administration kan træffe afgørelse og forestår administrationen af spillerkontrakter og kontraktforeninger i henhold til nærværende kapitel samt Udvalget for Professionel Håndbolds forskrifter.
Stk. 3. Såfremt DHF’s administration finder, at nogen har overtrådt dette reglements bestemmelser eller har
undladt at opfylde forpligtelser i henhold til dette reglement, er DHF’s administration pligtig til af egen drift at
tage sagen op til behandling. DHF’s administration behandler sager efter dette kapitel som 1. instans. Sager,
som kan medføre pådømmelse af disciplinærstraf, overbringes dog direkte til Disciplinærinstansen i henhold
til DHF’s love § 20 3).
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DHF’s administrations kompetence
§ 138
Stk. 1. DHF’s administrationsopgaver og kompetencer er blandt andet:
a) At modtage ansøgning om og udstede behørig tilladelse til at drive kontrakthåndbold.
b) At modtage ansøgning om og udstede behørig tilladelse til at en forening opretter og driver en afdeling
for kontraktspillere (kontraktforeninger).
c) At modtage ansøgning om og udstede behørig tilladelse til at en eller flere foreninger udlåner dennes
ret til at drive kontrakthåndbold og retten til at deltage i DHF’s turneringer.
d) At modtage registrering samt registrere spillerkontrakter, lejekontrakter, udlånsaftaler og erklæringer
om lønnede forhold, hvor disse er indgået, er forlænget eller aftalt ophævet.
e) At påse og sikre, at DHF’s standardkontrakter anvendes.
f) At løbende rådgive og afgive indstilling til Udvalget for Professionel Håndbold vedrørende ændringer
og justeringer af standardkontrakter og bestemmelser, samt øvrige forhold af betydning for kontrakthåndbold.
g) At afvise registrering af kontrakter såfremt der konstateres objektive forhold, der strider imod bestemmelserne i nærværende kapitel, eksempelvis manglende opfylde af kapitalkrav, manglende underskrifter med videre.

Dispensationer
§ 139
Udvalget for Professionel Håndbold kan i ekstraordinære tilfælde dispensere fra reglerne i dette kapitel. Afgørelser i medfør af nærværende bestemmelse kan ikke appelleres.

Regelkonflikter
§ 140
Stk. 1. Spilletilladelser samt regler for foreningsskifte, både indenfor Danmarks grænser samt fra/til udenlandske forbund, fremgår af kapitel 1 samt af EHF samt IHF’s bestemmelser herom.
Stk. 2. Mellem EU-landene og andre lande eksisterer overstatslige aftaler, der har forrang for de internationale
og nationale håndboldforbundsbestemmelser.

Definitioner
§ 141
I det følgende forstås:

Kontraktforeninger
Som foreninger samt selskaber med en af DHF udstedt tilladelse til at drive kontrakthåndbold.

Danmarksturneringen
Som Danmarksturneringen i håndbold for seniorer.
Afsnit 2. Kontrakthåndbold

Kontraktforeninger
§ 142
Stk. 1. DHF udsteder tilladelse til at drive kontrakthåndbold. DHF påtager sig intet ansvar overfor ansøgeren,
herunder en moderforening, der ønsker at indgå samarbejdsaftale med et selskab efter afsnit 3, eller tredjemand som følge af tildeling af tilladelse til at drive kontrakthåndbold.
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Stk. 2. Tilladelse til at drive kontrakthåndbold gives til:
a) Foreninger, der opretter en afdeling for kontraktspillere samt
b) selskaber, der af en eller flere foreninger har lånt en rettighed til at deltage i Danmarksturneringen.
Stk. 3. Der er en forudsætning, at de i stk. 2 nævnte kontraktforeninger er oprettet efter DHF’s love § 4.
Stk. 4. En kontraktforening har ikke mulighed for at få registreret nye spillerkontrakter eller lejekontrakter i
DHF, ligesom en kontraktforening ikke vil have mulighed for forlængelse af disse, hvis kontraktforeningen ikke
længere har hold, der deltager i Danmarksturneringen.
Stk. 5. DHF opkræver et gebyr i henhold til gebyrlisten af den kontraktforening, der ønsker tilladelse til at
drive kontrakthåndbold.

Tilladelse til at drive kontrakthåndbold
§ 143
Foreninger, der ønsker at drive kontrakthåndbold, skal for at kunne opnå tilladelse hertil opfylde følgende
betingelser:
a) korrekt udfylde og indsende en ansøgning om tilladelse til at drive kontrakthåndbold på DHF’s officielle
ansøgningsblanket.
b) Dokumentere at foreningen lever op til DIF’s foreningsbegreb ved at vedlægge foreningens gældende
vedtægter.
c) Redegøre for på hvilke vilkår ungdomsafdelingen drives.
d) Vedlægge en revideret balance, opstillet efter principperne i årsregnskabsloven, der godtgør, at foreningen på ansøgningstidspunktet har positiv regnskabsmæssig ansvarlig kapital. Balancetidspunktet
skal være senest 30 dage før DHF’s modtagelse af ansøgning om tilladelse til at drive kontrakthåndbold. Det er således en forudsætning for godkendelse om tilladelse til at drive kontrakthåndbold, at
der er positiv regnskabsmæssig ansvarlig kapital på ansøgningstidspunktet. Dokumentationen skal
være påtegnet af en statsautoriseret/registreret revisor. Det er den reviderede balance indsendt med
ansøgningen, der ligger til grund for målingen af egenkapital i forhold til lønsum jf. § 156, indtil årsrapporten er aflagt eller skal være aflagt for DHF, jf. § 151.
e) Vedlægge dokumentation for registrering i SKAT.
f) Vedlægge budget for det kommende regnskabsår. Budgettet skal som minimum omfatte en beskrivelse af budgettets forudsætninger, samt et resultat, likviditets- og balancebudget. Budgettet skal
være forsynet med en erklæring fra en statsautoriseret/registreret revisor om sammenhængen mellem budgettets forudsætninger og budgettets tal. Det revisorpåtegnede budget skal indsendes til DHF
. Såfremt revisors erklæring efter administrationens opfattelse indeholder forbehold af væsentlig karakter, kan budgettet afvises som ikke værende brugbart til sagens behandling. Administrationens
afgørelse kan indbringes for Håndboldens appelinstans.
g) Ansøgningen skal godkendes og registreres i DHF, før selskabet kan drive kontrakthåndbold.

Kontraktforeningsregister
§ 144
DHF skal udarbejde og løbende opdatere en hjemmeside med oversigt over foreninger og selskaber med
tilladelse til at drive kontrakthåndbold. Yderligere udarbejdes og opdateres en hjemmeside med oversigt over
foreninger og selskaber med tilladelse til at drive kontrakthåndbold, men hvor kontrakter ikke kan registreres
i DHF.

- 54 -

Afsnit 3. Lån/leje af kontrakthåndboldrettigheder

Generelle betingelser for leje/lån af rettigheder:
§ 145
Stk. 1. En ansøgning om lån/leje af rettigheder til at deltage i DHF’s turneringer samt en samarbejdsaftale skal
godkendes og registreres i DHF, før selskabet kan drive kontrakthåndbold.
Stk. 2. Udlån/udleje af rettigheder til at deltage i DHF’s turneringer kan udelukkende vedrøre rettigheder for
hold, der på ansøgningstidspunktet deltager i Danmarksturneringen i håndbold.
Stk. 3. Den/det lånende/lejende forening/selskab skal være hjemmehørende i Danmark.
Stk. 4. Begge foreninger er bekendt med, at dette eller disse hold i turneringsmæssig sammenhæng stadig
betragtes som den/det udlånende/udlejende forening/selskabs hold, og at op- og nedrykning for disse hold
påvirker foreningens øvrige hold i henhold til de til enhver tid gældende turneringsbestemmelser.
Stk. 5. Når en forening, der er godkendt som kontraktforening, udlåner rettigheden til at deltage i DHF’s
turneringer til en/et lånende/lejende forening/selskab, ophører de rettigheder og forpligtelser, som kontraktforeningen har haft i forbindelse med tilladelsen til at drivekontrakthåndbold.
Stk. 6. Nærværende afsnits bestemmelser gælder som betingelser, kontraktforeningen skal opfylde på tidspunktet, hvor der ansøges om tilladelse til at drive kontrakthåndbold. Kravene gælder herefter i perioden med
tilladelse til at drive kontrakthåndbold samt indtil gyldig tilbagelevering af rettighederne til at deltage i Danmarksturneringen i håndbold er foretaget.

Særlige betingelser for at låne/leje af rettigheder
§ 146
Foreninger/selskaber, der ønsker at låne/leje en/et forening/selskabs ret til at drive kontrakthåndbold og/eller
retten til at deltage i turneringer udskrevet af DHF, skal for at kunne opnå tilladelse hertil opfylde følgende
betingelser:
a) korrekt udfylde og indsende ansøgning om tilladelse til at drive kontrakthåndbold på DHF’s officielle
ansøgningsblanket.
b) Dokumentere, at den forening, der udlåner rettigheden til at deltage i turneringer udskrevet af DHF,
lever op til DIF’s foreningsbegreb ved at vedlægge foreningen/selskabets gældende vedtægter.
c) Redegøre for på hvilke vilkår, den forening, der udlåner rettigheden til at deltage i turneringer udskrevet af DHF driver sin ungdomsafdeling.
d) Vedlægge et revideret perioderegnskab med balancetidspunkt senest 30 dage før DHF’s modtagelse
af ansøgning om tilladelse til at drive kontrakthåndbold. Det reviderede perioderegnskab skal godtgøre, at foreningen/selskabet på ansøgningstidspunktet har positiv regnskabsmæssig ansvarlig kapital. Det er således en forudsætning for godkendelse af ansøgning om tilladelse til at drive kontrakthåndbold, at der er en positiv regnskabsmæssig ansvarlig kapital på ansøgningstidspunktet. Perioderegnskabet skal være påtegnet af en statsautoriseret/registreret revisor og indsendes til DHF i original.
Det er det reviderede perioderegnskab indsendt med ansøgningen, der ligger til grund for målingen
af egenkapital i forhold til lønsum jf. § 156, indtil årsrapporten er aflagt eller skal være aflagt for DHF,
jf. § 151.
e) Vedlægge dokumentation for registrering i Erhvervsstyrelsen jf. § 149.
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f)

Vedlægge et budget for det kommende regnskabsår. Budgettet skal som minimum omfatte en beskrivelse af budgettets forudsætninger, samt et resultat, likviditets- og balancebudget. Budgettet skal
være forsynet med en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor om sammenhængen
mellem budgettets forudsætninger og budgettets tal. Det revisorpåtegnede budget skal være forsynet
med en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor om sammenhængen mellem budgettets forudsætninger og budgettets tal. Det revisorpåtegnede budget skal indsendes til DHF i original.
Såfremt revisors erklæring efter administrationens opfattelse indeholder forbehold af væsentlig karakter, kan budgettet afvises som ikke værende brugbart til sagens behandling.
g) Vedlægge dokumentation for, at den/det udlånende/lejende forening/selskab, efter udlånet af turneringsrettighederne har en positiv formue og ikke har udækkede forpligtelser. Dokumentationen skal
være påtegnet af en statsautoriseret/registreret revisor og indsendes i original. Revisoren skal påtegne
dokumentationen senest 30 dage før DHF’s modtagelse af ansøgning om tilladelse til at drive kontrakthåndbold.
h) Vedlægge dennes vedtægter, hvoraf følger, at denne og dens ansatte spillere, trænere og ledere
underkaster sig de samme love, aftaler og myndigheder, som gælder for de under DHF hørende organisationer og foreninger.
i) Vedlægge parternes samarbejdsaftale, hvoraf skal fremgå mindst én udlånende/udlejende forening.
Samarbejdsaftalen skal være vedblivende.

Samarbejdsaftalen
§ 147
Stk. 1. Det er en betingelse, at selskabet indgår samarbejdsaftale med mindst én forening om udlån af foreningens rettighed til at deltage i turneringer udskrevet af DHF. Samarbejdsaftalen skal vedlægges ansøgningen. Der skal vedblivende gælde en samarbejdsaftale mellem foreningen og selskabet, j. dog § 148.
Stk. 2. Samarbejdsaftalen skal såvel på ansøgningstidspunktet som i perioden for udlån af retten til at deltage
i turneringer, som minimum indeholde følgende bestemmelser:
a) parterne er bekendt med, at det eller de hold, som er omfattet af samarbejdsaftalen, i turnerings
sammenhæng stadig betragtes som den udlånende/udlejende forenings hold, og at op- og nedrykning
for dette eller disse hold påvirker dennes øvrige hold i henhold til de til enhver tid gældende turneringsbestemmelser.
b) Rettighederne vedrører retten til at deltage i de af DHF og EHF udskrevne turneringer. Disse rettigheder forbliver den/det udlånende/udlejende forening/selskabs ejendom under udlånet/udlejen. Rettighederne kan ikke videre udlånes/udlejes.
c) En/et forening/selskab kan tilbagelevere turneringsrettighederne, såfremt foreningen/selskabet på
tidspunktet for tilbageleveringen overfor DHF har dokumenteret, at samtlige kreditorer i selskabet har
modtaget betaling for deres tilgodehavender, eller der er stillet fuldgod sikkerhed for betaling af deres
tilgodehavender. Dette benævnes ordinær tilbagelevering.
d) I tilfælde af foreningen/selskabets konkurs indgår turneringsretten ikke som et aktiv i konkursmassen
og skal ved konkursens indtræden straks tilbageleveres vederlagsfrit til foreningen/selskabet. Foreningen/selskabets konkurs får disciplinære konsekvenser for foreningen. Dette benævnes ekstraordinær
tilbagelevering.
e) I tilfælde af den lånende/lejende foreningen/selskabets væsentlige misligholdelse af samarbejdsaftalen kan den udlånende/udlejende foreningen/selskabet kræve turneringsretten tilbageleveret straks
under forudsætning af, at betingelserne for ordinær tilbagelevering af opfyldt.
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Stk. 3. Det er samarbejdsaftaleparternes pligt at sørge for, at DHF til enhver tid er i besiddelse af den gældende
samarbejdsaftale. Enhver ændring eller ophævelse af samarbejdsaftalen med en erstatning af en ny samarbejdsaftale skal senest være DHF i hænde 14 dage efter indgåelse. Ophæves samarbejdsaftalen, uden at den
straks afløses af en ny samarbejdsaftale, er dette at sidestille med ophævelse af samarbejdet, og retten til
deltagelse i en ny turnering udskrevet af DHF skal leveres tilbage til den udlånende/udlejende forening jf. stk.
1 litra b og c.

Tilbagelevering
§ 148
Stk. 1. Ønsker den lånende/lejende forening i forbindelse med tilbagelevering af rettigheden, indenfor rimelig
tid at indgå en ny samarbejdsaftale, skal følgende procedure følges:
a) Der skal ved anmodning om tilbagelevering indsendes samarbejdsaftalen med påtegning om ophør til
DHF med henblik på sletning af registreringen.
b) Anmodningen vedlægges revideret perioderegnskab med balancetidspunkt senest 30 dage før tidspunktet for tilbagelevering af retten til at deltage i Danmarksturneringen til den udlånende/lejende
forening. Det reviderede perioderegnskab skal godtgøre, at foreningen/selskabet på tilbageleveringstidspunktet har positiv regnskabsmæssig ansvarlig kapital. Perioderegnskabet skal være påtegnet af
en statsautoriseret/registreret revisor og indsendes til DHF i original. Det er det reviderede regnskab,
der er indsendt med ansøgningen, der ligger til grund for målingen af egenkapital i forhold til lønsum
jf. § 156, indtil årsrapporten er aflagt eller skal være aflagt for DHF jf. § 151.
c) For de af den/det lånende/lejende forening/selskab indgåede spillerkontrakter, lejekontrakter, udlånsforhold og erklæringer om lønnede forhold, skal der indsendes dokumentation for, at de enten er
ophørt eller transporteret til andre med tilladelse til at drive kontrakthåndbold.
Stk. 2. Ophører samarbejdsaftalen, skal den udlånende/udlejende forening på ny ansøge om tilladelse til at
drive kontrakthåndbold, jf. § 143.
Afsnit 4. Kontraktforeningers indberetningspligter

Registrering
§ 149
Stk. 1. Kontraktforeninger er forpligtede til at lade sig registrere i og ajourføre de registrerede oplysninger i
Erhvervsstyrelsen eller Skat.
Stk. 2. Såfremt man driver kontrakthåndbold i selskabsform, foreningsform, interessentskab mellem flere foreninger eller i andre tilsvarende rammer som angivet i Selskabsloven eller Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder, skal kontrakthåndboldvirksomheden anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Kontraktforeningen skal indsende
en kopi af den ajourførte registerudskrift til DHF til orientering senest 1 uge efter modtagelsen.

Regnskabsår
§ 150
Stk. 1. En kontraktforening skal have perioden 1. juli til 30. juni som regnskabsår.
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Årsrapport
§ 151
Stk. 1. Kontraktforeninger er forpligtede til at aflægge en af en statsautoriseret eller registreret revisor revideret årsrapport i henhold til Årsregnskabsloven og gældende regnskabsvejledninger, uanset om man i henhold til lovgivningen er forpligtet hertil eller ej. Årsrapporten skal som minimum udarbejdes efter Regnskabsklasse B.
Stk. 2. Kontraktforeninger kan ikke vælge at benytte Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, jf. Årsregnskabsloven § 135. Kontraktforeninger kan ej heller benytte sig af sammendragelsesmuligheden vedrørende resultatopgørelsen efter § 32 i Årsregnskabsloven.
Stk. 3. En kontraktforening skal hvert år efter udløbet af sit regnskabsår indsende den af generalforsamlingen
lovligt vedtagne, reviderede og underskrevne årsrapport, forsynet med generalforsamlingsdirigentens påtegning om vedtagelsen til DHF. Dette skal senest ske 5 måneder efter udløbet af regnskabsåret.
(§ 152 udgået)

Mangelfulde indberetninger
§ 153
Stk. 1. Kontraktforeningen udelukkes fra at kunne få registreret spiller- eller lejekontrakter for nye spillere,
samt fra at få forlænget spiller- eller lejekontrakter for allerede ansatte spillere, såfremt:
a) kontraktforeningen ikke indsender årsrapporten efter § 151,
b) årsrapporten udviser en negativ regnskabsmæssig ansvarlig kapital,(suspenderet sæson 2021-2022)
c) årsrapporten er mangelfuld,
d) årsrapporten er forsynet med en revisorerklæring om forbehold,
e) kontraktforeningen ikke vedvarende overholder nærværende afsnits bestemmelser, jf. § 145 stk. 6.
Stk. 2. En årsrapport anses for mangelfuld, såfremt der mangler påtegning om generalforsamlingens lovlige
vedtagelse.
Stk. 3. Udvalget for Professionel Håndbold kan dispensere fra nærværende bestemmelse, jf. § 159 stk. 5.

Generhvervelse af mulighed for registrering af kontrakter
§ 154
Stk. 1. Ønsker en kontraktforening, der i medfør af § 153 har mistet adgangen til at få registreret nye kontrakter, på et senere tidspunkt at generhverve adgangen til at få registreret kontrakter, skal kontraktforeningen
indsende et revideret perioderegnskab for tiden fra sidst aflagte årsrapport og frem til kapitalændringen.
Det reviderede perioderegnskab må ikke være ældre end 30 dage ved modtagelsen i DHF.
Stk. 2. Perioderegnskabet skal dokumentere, hvorledes kontraktforeningens ansvarlige kapital er blevet forbedret i forhold til tidligere og utvivlsomt godtgøre, at kontaktforeningen på det ønskede generhvervelsestidspunkt opfylder de økonomiske mindstekrav, jf. § 156.
Stk. 3. Er en årsrapport forsynet med forbehold jf. § 153 stk. 1 litra d er det alene et krav, at en registreret
revisor attesterer at forbeholdet ikke længere er gældende.
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Frist for berigtigelse
§ 155
Stk. 1. Er tidsfristen for indsendelse af årsrapport ikke overholdt, kan DHF’s administration, i særlige tilfælde
og efter skriftlig ansøgning herom, meddele en kontraktforening en fornyet frist til at indsende materiale til
DHF, uden § 153 træder i kraft.
Stk. 2. Ved vurderingen af, om kontraktforeningen skal indrømmes en fornyet frist, skal DHF’s administration
lægge vægt på, om der er tale om gentagelsestilfælde, samt på kontraktforeningens konkrete forklaring.
Kontraktforeningen kan under alle omstændigheder ikke få registreret nye spillerkontrakter eller forlænget
eksisterende spillerkontrakter i perioden frem til DHF’s endelige godkendelse af indsendte oplysninger.
Stk. 3. En kontraktforening, der har mistet retten til at få registreret kontrakter, kan slettes som kontraktforening, når forbuddet har varet længere end 12 måneder. Sletning sker efter forudgående varsel på 2 måneder
fra DHF.
Stk. 4. Såfremt en kontraktforening har igangværende spillerkontrakter, kan sletning af listen dog først varsles
til udløb af den længstvarende kontrakt.

Kapitalkrav (I sæsonen 2021-2022 er § 156-159 stk. 1-4 midlertidigt ophævet)
§ 156
Stk. 1. For så vidt angår lønsummer under kr. 749.999 gælder:
En kontraktforenings regnskabsmæssige ansvarlige kapital i henhold til den seneste aflagte årsrapport, eller
det senest af DHF godkendte perioderegnskab jf. § 157 stk. 2, skal være større end kr. 0, såfremt de maksimale årlige forpligtelser i henhold til spillerkontrakter og lejekontrakter af spillere samt erklæringer om lønnede
forhold ikke overstiger kr. 749.999.
Stk. 2. For så vidt angår lønsummer mellem kr. 750.000 og kr. 2.500.000 gælder:
En kontraktforenings maksimale årlige forpligtelser i henhold til spillerkontrakter og lejekontrakter af spillere
samt erklæringer om lønnede forhold må ikke overstige 5,1 gange den regnskabsmæssige ansvarlige kapital
i henhold til den seneste aflagte årsrapport, eller det senest af DHF godkendte perioderegnskab, jf. § 157 stk.
2, såfremt den således opgjorte årlige lønsum overstiger kr. 750.000 men ikke overstiger kr. 2.500.000.
Stk. 3. For så vidt angår lønsummer, der overstiger kr. 2.500.000 gælder:
En kontraktforenings maksimale årlige forpligtelser i henhold til spillerkontrakter og lejekontrakter af spillere
samt erklæringer om lønnede forhold må ikke overstige 2,8 gange den regnskabsmæssige ansvarlige kapital
i henhold til den senest aflagte årsrapport, eller det af DHF senest godkendte perioderegnskab, jf. § 157 stk.
2, såfremt den således opgjorte årlige lønsum overstiger kr. 2.500.000.
Stk. 4. Ovenstående beregningsfaktorer afspejler indeholdt løn til hovedtræner, hvorfor løn til hovedtræneren
ikke skal opgøres og medregnes i den årlige lønsum, hverken i stk. 1 eller stk. 2 eller stk. 3.
Stk. 5. I ovenstående beregningsfaktorer skal også indgå den lønsum, som en spiller eksplicit modtager som
vederlag for at spille håndbold fra en anden part end klub eller selskab.

Målinger
§ 157
Stk. 1. Det er den sidst reviderede og af DHF godkendte årsrapport, der lægges til grund for målingerne af
regnskabsmæssig ansvarlig kapital i forhold til lønforpligtelser.
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Stk. 2. Ændrer en kontraktforenings regnskabsmæssige forpligtelser sig, kan en kontraktforening på et hvilket
som helst tidspunkt af året meddele DHF en ny regnskabsmæssigansvarlig kapital. Som dokumentation for
den ændrede regnskabsmæssige ansvarlige kapital stilles krav om et revideret perioderegnskab for tiden fra
den sidst aflagte årsrapport og frem til kapitalændringen. Det reviderede perioderegnskab må ikke være ældre
end 30 dage ved modtagelsen i DHF.

Opgørelser
§ 158
Stk. 1. Med hver indsendelse af en kontrakt, lejekontrakt eller en erklæring om lønnede forhold til registrering
i DHF jf. § 173 skal meddeles:
a) en opgørelse, der viser den maksimale forpligtelse i henhold til kontrakten, lejekontrakten eller erklæringen om lønnede forhold der ønskes registreret, samt
b) en opgørelse, der godtgør, at forpligtelsen i henhold til tidligere registrerede kontrakter mv. ikke overstiger de i § 156 anførte beløbsgrænser.
Stk. 2. Kontraktforeningen har pligt til at benytte DHF’s officielle oplysningsskema til indberetning af de nævnte
opgørelser. De kontrakter, der medfører en overskridelse af de i § 156 stk. 1 og stk. 2 anførte beløbsgrænser,
afvises fra registrering.
Stk. 3. Med ”årlig maksimal forpligtelse” jf. stk. 1 a), menes den samlede maksimale forpligtelse, foreningen
kan komme til at udbetale til spilleren fra spillerens tiltrædelse og 12 måneder frem. Heri medregnes, hvad
spilleren maksimalt kan få udbetalt i løn, lønaccessorier, bonus mv. Kontraktforeningen har således pligt til at
oplyse DHF om samtlige lønforhold. Det skal i indberetningen attesteres, at alle økonomiske forhold oplistet i
nærværende bestemmelse er inddraget i det til DHF indsendte materiale.
Stk. 4. Sign-on fees indgår ligeledes som en del af kontraktforeningens årlige maksimale forpligtelse. Påtager
kontraktforeningen sig en forpligtelse til at betale sign-on fee, skal kontraktforeningen senest 7 dage efter
aftalens indgåelse meddele DHF dette. I øvrigt skal opgørelsen og proceduren i § 159 følges. Overstiger kontraktforeningen de i § 156 anførte beløbsgrænse ved at påtage sig en forpligtelse til at betale sign-on-fe, kan
DHF afviser den til forpligtelsen knyttede kontrakt fra registrering.
Stk. 5. I tilfælde af, at en kontraktforening benytter en erklæring om lønnede forhold, jf. § 162, medregnes
hele lønsummen for spilleren, for hvem der er indsendt en erklæring om lønnede forhold, i opgørelsen af den
samlede spillerlønsum.
Stk. 6. Ved leje af en spiller medregnes en eventuel lejeafgift samt lejers lønforpligtelse overfor spilleren, i
lejers spillerlønsumsforpligtelser. Udlejer hæfter i hele udlejningsperioden for spillerens lønforpligtelser, hvorfor spillerkontraktens samlede lønforpligtelser vedvarende medregnes i udlejers spillerlønsumsforpligtelser.
Udlejer kan modregne eventuelle lejeindtægter i den overfor DHF oplyste lønsumsforpligtelse, hvis udlejer
dokumenterer sådanne indtægter overfor DHF.
Stk. 7 I opgørelsen af forpligtelsen indgår også lønsummen opgjort jf. § 156, stk. 5.

Regnskabsmæssig ansvarlig kapital
§ 159
Stk. 1. Ved regnskabsmæssig ansvarlig kapital, forstås indskudskapital, eventuelle reserver samt ansvarlig
lånekapital, jf. dog stk. 4.
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Stk. 2. Transferbeløb betalt i forbindelse med ansættelse af kontraktspillere eller trænere skal afskrives lineært
over kontraktperioden for den enkelte kontraktspiller/træner eller hurtigere. En kontraktforening må i opgørelser af den ansvarlige kapital medtage den enkelte kontraktspiller/træner til en værdi, der svarer til den på
statusdagen endnu uafskrevne del af det transferbeløb, der blev betalt for den pågældende kontraktspiller/træner i forbindelse med dennes ansættelse.
Stk. 3. Værdien af skatteaktiver og internt oparbejdede immaterielle aktiver kan ikke indregnes ved opgørelse
af den ansvarlige kapital. Feriepengeforpligtelsen skal afsættes som gæld i årsrapporten og opføres særskilt.
Stk. 4. Ansvarlig lånekapital kan kun medregnes til den regnskabsmæssige ansvarlige kapital, såfremt følgende
betingelser er opfyldt:
a) 1. Långivers krav skal være efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld,
2. beløbet skal være indbetalt,
3. tilbagebetaling før forfaldstidspunkt må ikke kunne ske på långivers initiativ,
4. beløbet må kun forfalde før det aftalte forfaldstidspunkt, hvis virksomheden træder i likvidation
eller erklæres konkurs,
6. långivers øverste myndighed skal kunne nedskrive den ansvarlige lånekapital og ikke indbetalte
renter, hvis låntagers egenkapital er tabt og selskabskapitalen er nedskrevet til nul.
b)

Den ansvarlige lånekapital reduceres med:
1. 25 pct. af den udstedte kapital, når der er mindre end 3 år og 2 år eller mere til forfald
2. 50 pct. af den udstedte kapital, når der er mindre end 2 år og 1 år eller mere til forfald,
3. 75 pct. af den udstedte kapital, når der er mindre end 1 år til forfald.

Stk. 5. Kontraktforeninger under insolvensbehandling kan ikke få registreret nye kontrakter, medmindre kontrakterne er tiltrådt af den tilsynsførende og der foreligger fuldgod sikkerhed for løn og andre ydelser til spillerne i kontraktperioden.
Stk. 6. Ved konkursdekretets afsigelse bortfalder enhver mulighed for at få registreret nye spillerkontrakter.
Afsnit 5. Spillerkontrakter

Foreningsmedlemsskab
§ 160
En spiller, der indgår en kontrakt med en forening som nævnt under § 143, skal være medlem af den pågældende forening eller den forening, håndboldselskabet er oprettet i tilknytning til, og enten have eller vil kunne
gives spilletilladelse for den pågældende kontraktforening. Spilleren fraskriver sig retten til at ændre sin spilletilladelse for kontraktforeningen i kontraktens løbetid.

Kontraktspillere
§ 161
Stk. 1. Kun for kontrakter, der gennemsnitligt på årsbasis indeholder skattepligtig betaling eller værdi af goder
på kr. 12.000 eller mere, eller hvor der til en spiller faktisk ydes en skattepligtig betaling eller værdi af goder
på gennemsnitlig kr. 12.000 eller mere på årsbasis, skal der udarbejdes og registreres en kontrakt iht. til
nærværende afsnits bestemmelser.
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Stk. 2. Såfremt en forening låner kr. 12.000 eller mere til en spiller, kræves der forud for indgåelse af låneaftalen, at der udarbejdes og registreres en kontrakt i henhold til nedenstående bestemmelser.

Kontraktformular
§ 162
Stk. 1. For spillere, der indgår skriftligt kontrakt med en kontraktforening indeholdende en økonomisk ydelse
efter definitionen i § 161 gælder, at der skal indgås en skriftlig kontrakt på en DHF standardformular.
Stk. 2. For trænere og andre ansatte i kontraktforeninger med hold i Håndboldligaen, 1. division eller 2.
division, som oppebærer tilsvarende ydelser som nævnt i § 161, og som overskrider denne beløbsgrænse,
gælder, at de uanset gyldigt spillercertifikat i henhold til nærværende reglements § 11 stk. 5, kun kan virke
på kontaktforeningens hold i Håndboldligaen, 1. division eller 2. division, såfremt kontraktforeningen forinden
har udfyldt og indsendt en erklæring om lønnede forhold vedlagt en kopi af ansættelsesaftalen til DHF’s administration til registrering.
Først fra DHF’s godkendelse af, at der ikke skal udfærdiges og registreres en spillerkontrakt efter stk. 1 for
ansættelsesforholdet, vil den pågældende spiller kunne spille på kontraktforeningens hold i de ovenfor nævnte
rækker. For adgang til at spille for kontraktforeningens lavere rangerende hold kræves ikke indsendelse af
erklæring om lønnede forhold. Uanset ovenstående indsender kontraktforeningen 1. juli en opdateret liste
over allerede registrerede og fortsat gældende erklæringer om lønnede forhold.
Stk. 3. DHF tager et gebyr i henhold til gebyrlisten for modtagelse af erklæring om lønnede forhold.

Spillere under 15 år
§ 163
Stk. 1. Der kan i dansk håndbold ikke indgås nogen form for aftale, der forpligter en spiller yngre end 15 år.
Aftaler med spillere under 15 år vil blive afvist fra registrering i DHF.
Stk. 2. DHF annullerer aftaler med personer yngre end 15 år. Imødekommes en beslutning om annullering
ikke, indbringes sagen for Disciplinærinstansen, jf. DHF’s love § 23.

Spillere over 15 under 18 år
§ 164
Stk. 1. For spillere, der er fyldt 15 år på tidspunktet for aftaleindgåelsen, kan der indgås aftaler om spillerkontrakter efter reglerne i nærværende reglement.
Stk. 2. Hvis en spiller på spillerkontraktens underskrivelsestidspunkt er yngre end 18 år, skal spilleren og
kontraktforeningen i fællesskab udarbejde en handlingsplan for spillerens uddannelses- og karriereforløb.
Handlingsplanen skal underskrives af spillerens værge samt kontraktparterne og indsendes i original til registrering i DHF sammen med spillerkontrakten.
Stk. 3. En spillerkontrakt efter stk. 1 kan først registreres, når DHF modtager ovennævnte handlingsplan.
Stk. 4. Handlingsplanen skal revurderes en gang om året, indtil spilleren fylder 18 år. Den reviderede handlingsplan skal leve op til samtlige krav stillet i nærværende bestemmelse, ligesom revisionen skal være afsluttet
senest 12 måneder efter, at handlingsplanen sidst er vedtaget eller revideret. Den reviderede handlingsplan
skal underskrives af spillerens værge samt kontraktparterne og indsendes i original til registrering i DHF.
Handlingsplanen skal være DHF i hænde senest 14 dage efter revidering.
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Stk. 5. Kontraktforeningen har ansvaret for handlingsplanen. Modtages denne ikke af DHF indenfor fristen,
fastsættes en ny frist på 14 dage. Herefter oversender DHF’s administration sagen til Disciplinærinstansen
med henblik på eventuel disciplinærstraf, herunder idømmelse af bødestraf og/eller ophævelse af spillerkontrakten, jf. DHF’s love § 23.
Stk. 6. Hvis kontrakten ophæves, ophører kravet om revidering af handlingsplanen.

Underskrift
§ 165
Stk. 1. En spillerkontrakt skal underskrives af begge parter.
Stk. 2. Hvis spilleren ikke er fyldt 18 år på underskrivelsestidspunktet, skal spillerens værge også underskrive.

Forsikring
§ 166
Spillerkontrakten skal angive en lovpligtig arbejdsskadeforsikring og ulykkesforsikring samt policenummer.

Spillerkontraktens løbetid
§ 167
Stk. 1. En spillerkontrakt skal have en løbetid på mindst 4 ½ måneder og kan tidligst have udløb den nærmest
følgende 30. juni. Spillerkontrakten kan maksimalt have en løbetid på 60 måneder og skal have udløb den 30.
juni. En spillerkontrakt kan tidligst træde i kraft fra den første i den måned, der ligger forud for underskriftstidspunktet.
Stk. 2. For spillere, der på underskriftstidspunktet endnu ikke er fyldt 18 år, kan spillerkontrakterne dog højst
have en løbetid på 24 måneder. Se dog § 168 for opsigelsesvarsel for spillere, hvis kontrakt er indgået, før
spilleren fylder 18 år.

Spillerkontraktens uopsigelighed
§ 168
Stk. 1. Spillerkontrakter er uopsigelige for begge parter i kontraktperioden, medmindre andet er aftalt.
Stk. 2. For spillere, der på indgåelsestidspunktet er yngre end 18 år, finder følgende opsigelsesvarsel anvendelse: 30 dage for spilleren til fratrædelse på en hvilken som helst dag i måneden, jf. § 167.

Ændringer i kontraktforholdet
§ 169
Stk. 1. Når en spiller indgår kontrakt, fraskriver denne sig retten til at foretage klubskifte indenfor kontraktperioden, jf. kapitel 1 afsnit 11.
Stk. 2. En spillerkontrakt må ikke indeholde bestemmelser, der forpligter spilleren i forhold til tiden efter kontraktens udløb.
Stk. 3. Uanset uopsigeligheden i § 168 stk. 1, kan en aftale ophæves på et hvilket som helst tidspunkt, såfremt
begge parter skriftligt erklærer sig enige herom. Den skriftlige aftale om ophævelse af kontrakten skal indsendes til registrering i DHF. En spillerkontrakt kan tillige ophæves, når en af parterne gør brug af en klausul om
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ophævelse af kontrakten som følge af en kontraktforenings nedrykning til en lavere række. Kontraktforeningen
har altid pligt til straks at orientere DHF, såfremt en spillerkontrakt ophæves.
Stk. 4. En ny kontrakt, der skal erstatte en ophævet kontrakt, skal opfylde nærværende kapitels bestemmelser.
Desuden skal det fremgå, hvilken kontrakt den erstatter.

Kontraktindgåelse
§ 170
Stk. 1. En kontraktforenings indgåelse af en spillerkontrakt forudsætter:
a) At spilleren fra kontraktens ikrafttræden er uden kontraktmæssige forpligtelser til anden side eller
alternativt:
b) at spilleren udlejes til kontraktforeningen fra en anden kontraktforening, som spilleren har en løbende
kontrakt med, forudsat af at:
1) spillerens certifikat kan overføres fra en afgivende dansk kontraktforening eller
2) DHF’s administration kan godkende et af kontraktforeningen eller dennes distriktforbunds udstedt
dansk certifikat til spilleren.

Godkendelse af spillercertifikat
§ 171
Stk. 1. DHF kan godkende et dansk spillercertifikat for en spiller såfremt:
a) Forudsætningerne i kapitel 1 afsnit 11 vedrørende klubskifte er opfyldt, eller at
b) spilleren ved overgang fra et forbund i EHF er frigivet fra dette eller ved overgang fra et forbund
udenfor Europa er frigivet af IHF efter disses transferbestemmelser, eller
c) hvis de relevante danske myndigheder kan bekræfte, at spilleren opholder sig i Danmark som asylansøger eller er givet asyl i Danmark.

Flere spillerkontrakter
§ 172
Stk. 1. Hvis en spiller indgår to eller flere kontrakter for den samme periode, vil den for begge parter bindende
underskrevne kontrakt, som DHF først modtager, blive registreret og den anden afvist fra registrering.
Stk. 2. Det er ikke tilladt en spiller at indgå mere end én spillerkontrakt for den samme periode. Hvis en spiller
indgår mere end én spillerkontrakt for den samme periode med to eller flere forskellige kontraktforeninger
eller foreninger i udlandet, indbringer DHF’s administration sagen for Disciplinærinstansen, der kan sanktionere
overtrædelsen i henhold til DHF’s love § 23.

Registrering af spillerkontrakter
§ 173
Stk. 1. Spillerkontrakten skal af kontaktforeningen indsendes til DHF til godkendelse og registrering. Spillerkontrakten skal først underskrives af parterne og dernæst scannes ind og sendes elektronisk til DHF til kontraktregistrering@dhf.dk. Indsendelse skal ske senest 14 dage efter underskriftstidspunktet. DHF afviser registrering af spillerkontrakten hvis den ikke er behørigt underskrevet af parterne. DHF kan afvise registrering af
kontrakten hvis den ikke sendes til korrekt e-mail. Spillerens e-mail skal påføres kontrakten. DHF’s standardformularer skal benyttes.
Stk. 2. Spillerkontrakten bliver ved indgåelsen civilretligt bindende mellem parterne.
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Stk. 3. Spillerkontrakten skal godkendes af DHF før spilleren er spilleberettiget. Spillercertifikatet skal være
påtegnet med kontraktforholdet før spilleren er spilleberettiget.
Stk. 4. En spiller, der tidligere har spillet mindst 3 måneder som amatør i klubben, er fortsat spilleberettiget
uagtet at kontrakten ikke er registreret i DHF og spillercertifikatet ikke er påtegnet med kontraktforholdet.
Stk. 5. DHF er forpligtet til at underrette EHF om den registrerede spillerkontrakt.
Stk. 6. Registreringen er alene et udtryk for, at spillerkontrakten er indgået i overensstemmelse med nærværende reglement. Med registrering i DHF er der ikke taget stilling til spillerkontraktens indhold i øvrigt, som
udelukkende er et anliggende mellem foreningen og spilleren.
Stk. 7. Stk. 1-4 gælder tilsvarende for aftaler om udlejning af en spiller fra én kontraktforening til en anden
kontraktforening (lejeaftaler) og for erklæring om lønnede forhold.
Stk. 8. Parterne kan aftale individuelle betingelser for at spillerkontrakten bliver bindende mellem parterne.
Stk. 9. Sammen med bekræftelsen på registreringen fremsendes link til nærværende reglement til spilleren.
Stk. 10. DHF opkræver et gebyr i henhold til gebyrlisten af den kontraktforening, der fremsender en spillereller lejekontrakt til registrering.
Stk. 11. Ved udlejning af en spiller til foreninger i andre lande end i Danmark opkræves et engangsgebyr i
henhold til gebyrlisten, til registrering og administration af lejekontrakten. Dette gebyr er uafhængigt af eventuelle gebyrer, der opkræves af de internationale forbund ved transfersagen.

Spillercertifikatspåtegning
§ 174
Stk. 1. For at være spilleberettiget, skal vedkommende spillers spillercertifikat have påført kontraktforholdet
og kontraktperioden af DHF, jf. dog § 173 stk. 4.
Stk. 2. Den kontraktforening, der begærer kontrakten registreret, men endnu ikke har spilletilladelsen for
spilleren, skal gøre DHF opmærksom herpå, samt oplyse DHF om hvilken forening, der besidder spilletilladelsen. Denne oplysning skal meddeles sammen med begæringen om registreringen af kontrakten.
Stk. 3 For at være spilleberettiget for kontraktforeningen skal kontraktforeningen og spilleren opfylde bestemmelserne i dette reglement. Desuden skal bestemmelserne i § 11 om gyldigt spillercertifikat ligeledes være
opfyldt.

Lejeaftaler
§ 175
Stk. 1. En spiller, der har en løbende kontrakt, kan med sædvanlig karenstid ved overgang, dvs. 10 dage jf.
kapitel 1, lejes af en anden kontraktforening for en periode af mindst seks måneder til udløb den 30. juni, hvis
der spillerne og kontraktforeningen i mellem kan indgås en kontrakt, som alle tre parter kan godkende og
underskrive. Spillerens oprindelige kontrakt vil fortsat være gældende.
Stk. 2. Ved udløb af en lejekontrakt tilbageføres spilletilladelsen uden karenstid til den kontraktforening, med
hvilken spilleren har en løbende kontrakt. Karantæne tildelt under udlejningen er stadig gældende.
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Stk. 3. Hvis en lejekontrakt afbrydes i utide, kan tilbageførsel til den udlejende kontraktforening ske med
normal karenstid under hensyntagen til kapitel 1’s bestemmelser om deltagelsesberettigelse i slutspil og opog nedrykningskampe i Danmarksturnering.

Skifte i kontraktperioden
§ 176
Stk. 1. En spiller kan skifte mellem to danske kontraktforeninger i kontraktperioden, såfremt begge kontraktforeninger og spilleren er enige herom. Skiftet kan ske enten ved ophævelse af den løbende kontrakt med
indgåelse af en ny i medfør af § 169 stk. 6, eller ved udlejning på grundlag af den løbende kontrakt jf. § 175
stk. 1 og 2. I begge tilfælde sker et sådant skifte med sædvanlig karenstid, jf. § 58 stk. 3, hvormed en spiller
ikke kan blive spilleberettiget i en ny forening, såfremt spilleren ikke er spilleberettiget i den nye forening
senest 14. februar.

Overgang til udenlandske foreninger
§ 177
Stk. 1. En kontraktfri spillers overgang til en udenlandsk forening foretages uden andre bestemmelser end de
af de internationale forbund givne, hvilket indebærer, at overgangen gives uden andre omkostninger end de
i stk. 2 nævnte.
Stk. 2. For administration af danske spilleres overgang til udlandet på baggrund af en indgået spillerkontrakt
opkræver DHF et gebyr efter gebyrlisten i henhold til EHF’s bestemmelser herfor.

Afsnit 6. Misligholdelse af kontrakt

Misligholdelse af spillerkontrakt fra kontraktforeningens side
§ 178
Stk. 1. En erkendt væsentlig misligholdelse eller en ved voldgiftskendelse fastslået væsentlig misligholdelse af
en spillerkontrakt fra en kontraktforenings side betyder, at spilleren kan anse spillerkontrakten for ophævet.
Stk. 2. Spilleren skal indsende dokumentation for kontraktforeningens erkendelse af den væsentlige misligholdelse eller for voldgiftskendelsen til DHF, før ophævelse af kontrakten opnår gyldighed overfor DHF. Spilleren
vil kunne opnå spilletilladelse for en ny forening efter kapitel 1.
Stk. 3. En kontraktforening, der gentagne gange har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af en spillerkontrakt, kan fradømmes retten til at få registreret spillerkontrakter, lejekontrakter, låneaftaler eller aftaler om
lønnede forhold i en periode på indtil 12 måneder og en bødestraf på indtil kr. 200.000. Sagen kan indbringes
af DHF’s administration for Disciplinærinstansen.

Misligholdelse af spillerkontrakt fra spillerens side
§ 179
Stk. 1. En erkendt væsentlig misligholdelse eller en ved voldgiftskendelse fastslået væsentlig misligholdelse af
en spillerkontrakt fra en spillers side indebærer, at kontraktforeningen kan anse kontrakten for ophævet.
Stk. 2. Kontraktforeningen skal indsende dokumentation for spillerens erkendelse af misligholdelse eller for
voldgiftskendelsen til DHF, før ophævelse af kontrakten opnår gyldighed overfor DHF. Spilleren kan i resten
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af kontraktens løbetid kun indgå kontrakt med en anden kontraktforening med godkendelse af den kontraktforening, med hvilken spilleren havde indgået den ophævede kontrakt med.
Stk. 3. Spilleren kan i resten af den misligholdte kontrakts løbetid opnå spilletilladelse for en anden dansk
forening, hvis denne forenings højest rangerende hold deltager i en turneringsrække, der er to niveauer lavere,
eller ikke deltager i Danmarksturneringen, og hvis spilleren ikke modtager vederlag for at spille håndbold.
Stk. 4. En kontraktforening er forpligtet til at frigive spillerens spillercertifikat, når en kontrakt er bortfaldet
uden hensyntagen til årsagen hertil. En ny spilletilladelse vil i givet fald kunne gives efter denne bestemmelse
samt kapitel 1.

Væsentlig misligholdelse af spillerkontrakt
§ 180
Stk. 1. Med væsentlig misligholdelse af spillerkontrakten fra kontraktforeningens side forstås især, men ikke
udelukkende, manglende eller for sen betaling af løn, bonus, feriepenge m.v.
Stk. 2. Med væsentlig misligholdelse fra spillerens side forstås især, men ikke udelukkende, gentagen udeblivelse fra træning eller kamp, groft illoyale udtalelser til offentligheden om arbejdsgiveren, brug af præstationsfremmende middel, jf. § 182.
Stk. 3. Ved manglende eller for sen udbetaling af løn, bonus, feriepenge mv. skal spilleren afgive skriftligt
påkrav herom til kontraktforeningen med et betalingsvarsel på mindst 5 hverdage til indbetaling af det forfaldne beløb.

Særlig hjemmel til voldgiftsbehandling
§ 181
Stk. 1. Ved væsentlig misligholdelse af kontrakten på grund af manglende lønudbetaling eller gentagen forsinkelse med udbetaling af løn, bonus eller feriepenge, er spilleren umiddelbart berettiget til at begære kontrakten ophævet af Håndboldens Voldgiftsret i medfør af DHF’s love § 25 2) og få frigivet spillercertifikatet fra
kontraktforeningen.
Stk. 2. Samme ret har kontraktforeningen ved en spillers gentagne udeblivelse fra kampe eller træning uden
gyldig grund.
Stk. 3. Sager efter denne bestemmelse behandles som hastesager i Håndboldens Voldgiftsret.

Præstationsfremmende midler
§ 182
Stk. 1. Ved brug af præstationsfremmende midler i henhold til § 180 stk. 2, forstås fastslået anvendelse af
ulovlige præstationsfremmende midler i henhold til DIF’s bestemmelser herom. Såfremt spilleren bliver idømt
karantæne, er kontraktforeningen berettiget til at begære kontrakten ophævet med øjeblikkelig virkning.
Afsnit 7. Sagsbehandling ved tvister

1. instans
§ 183
Stk. 1. DHF’s administration behandler sager og træffer afgørelse som 1. instans.
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Stk. 2. Sager, som kan medføre pådømmelse af disciplinær straf, overbringes direkte til Disciplinærinstansen,
som herefter træffer afgørelse som 1. instans, jf. DHF’s love §§ 22 og 23.

Høring
§ 184
Stk. 1. DHF’s administration har i behandlingen af en sag pligt til at foretage høring af sagens parter, inddrage
og efterprøve de oplysninger, der er forelagt DHF’s administration samt i øvrigt inddrage oplysninger, der
vurderes at være nødvendig for en forsvarlig afgørelse af sagen.
Stk. 2. DHF’s administration kan, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, meddele en rimelig frist til at berigtige
forhold eller fremkomme med yderligere oplysninger til sagen. Fristen skal meddeles parten med oplysning
om, at afgørelsen ellers kan træffes på det foreliggende grundlag. Overholdes fristen ikke, kan DHF’s administration træffe afgørelse, såfremt sagen er tilstrækkelig oplyst og under forudsætning af, at meddelelsen om
fristen er kommet frem til parten med oplysning om, at afgørelsen kan træffes på foreliggende grundlag.

Bebyrdende afgørelser
§ 185
Stk.1. Ved bebyrdende afgørelser har DHF’s administration pligt til skriftligt at redegøre for de forhold, der er
lagt til grund for afgørelsen og redegøre for de forhold, der ikke er tillagt betydning og årsagen hertil.
Stk. 2.
a)
b)
c)

Ved særligt bebyrdende afgørelser forstås især:
Nægtelse af tilladelse til at drive kontrakthåndbold
Inddrivelse af tilladelse til at drive kontrakthåndbold
Nægtelse af registrering af spiller- eller lejekontrakt

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 2 skal tilmed opfølges med en vejledning om tiltag, der vil kunne føre til en ændring
af afgørelsen.

Tavshedspligt
§ 186
Ansatte i DHF’s administration og medlemmer af Udvalget for Professionel Håndbold er pligtige til at opretholde
tavshed omkring personlige og økonomiske oplysninger, der måtte komme til deres kendskab under arbejdet,
og de må ikke gøre brug heraf i andre sammenhænge. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse af
stillingen hos DHF eller udtræden af Udvalget for Professionel Håndbold.

Afsnit 8. Sanktioner

Sanktioner
§ 187
Stk. 1. Overtrædelse af nærværende kapitel pådømmes efter reglerne i DHF’s love §§ 22 ff., der udgør en
integreret del af nærværende reglement.

Særlige sanktionsregler
§ 188 (I sæsonen 2021-2022 er § 188, stk. 1 midlertidigt ophævet)
Stk. 1. Viser det sig, at ovenstående oplysninger vedrørende ansvarlig kapital jf. § 159, har været ukorrekte
og ville have medført, at kontraktforeningen ville have fået indsendte kontrakter afvist fra registrering, hvis de
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økonomiske oplysninger havde været korrekte, indbringes sagen af DHF’s administration for Disciplinærinstansen, der kan anvende følgende sanktioner:
a) Kontraktforeningens tilladelse til at drive kontrakthåndbold kan tilbagekaldes, og der kan idømmes en
bødestraf på indtil kr. 500.000.
b) Kontraktforeningen kan fradømmes retten til at indgå eller forlænge spillerkontrakter, lejekontrakter,
låneaftaler eller aftaler om lønnede forhold samt muligheden for at få registreret kontrakter i DHF i en
periode på indtil 12 måneder og en bødestraf på indtil kr. 200.000.
c) Spillerne, for hvem kontraktforeningen har fået godkendt deres spillerkontrakt i en periode, hvor kontrakterne ikke skulle have været godkendt pga. urigtige oplysninger, vil blive betragtet som ikke-spilleberettigede spillere, jf. kapitel 1, med de konsekvenser der følger deraf.
d) Spillerne, for hvem kontraktforeningen har fået godkendt deres spillerkontrakt i en periode, hvor kontrakterne ikke skulle have været godkendt pga. urigtige oplysninger, er ikke-spille-berettigede, før
kontraktforeningen igen godkendes, eller efter en eventuel suspensionsperiode er forløbet, og kontraktforeningen viser, at den igen lever op til kapitalkravene i § 156. Dokumentation for dette indsendes til DHF’s administration
e) Spillere, hvis lønsum udbetalt fra 3. part som vederlag for at spille håndbold, ikke har været oplyst
og indgået i det samlede beregningsgrundlag, vil blive betragtet som ikke-spilleberettigede spillere
jf. kapitel 1, med de konsekvenser, der følger deraf.

Stk. 2. Indgår en spiller mere end én spillerkontrakt indenfor samme periode med to eller flere forskellige
kontraktforeninger eller foreninger i udlandet, indbringes sagen af DHF’s administration ligeledes direkte for
Disciplinærinstansen.
Stk. 3. Imødekommes en beslutning om annullering af en spillerkontrakt med en spiller, der er yngre end 15
år, indbringes sagen for Disciplinærinstansen, jf. § 163 stk. 2.
Stk. 4. Fremsender en kontraktforening ikke efter § 164 en handlingsplan for en kontraktspiller, der er over
15 men under 18 år, oversender DHF’s administration sagen direkte til Disciplinærinstansen.
Stk. 5. Indgår en kontraktforening aftale med en spiller om at modtage vederlag for at spille håndbold, på et
tidspunkt hvor kontraktforeningen er frataget muligheden for at få registreret kontrakter jf. § 153, anses dette
for en overtrædelse af nærværende reglement og straffes efter DHF’s love § 23.

Afsnit 9. Appel

Appel
§ 189
Stk. 1. DHF’s administrations afgørelser kan indbringes for Håndboldens Appelinstans som 2. instans i henhold
til DHF’s love § 24.
Stk. 2. Disciplinærinstansens afgørelser kan indbringes for Håndboldens Appelinstans som 2. instans, jf. DHF’s
love §§ 22 og 23.
Stk. 3. Appellen skal indbringes for Håndboldens Appelinstans inden 7 dage efter administrationens eller Disciplinærinstansens afgørelse i medfør af DHF’s love § 23 6) og § 24 5). Afgørelser, som ikke indbringes for
Håndboldens Appelinstans rettidigt, er endelige og bindende og kan ikke indbringes for højere instans eller
domstolene.
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Stk. 4. Appel har ikke opsættende virkning. Den pågældende appelmyndighed kan dog give en appelopsættende virkning efter begæring af en af sagens parter under hensyn til sagens karakter, jf. DHF’s love § 24.
Afsnit 10. Håndboldens Voldgiftsret

Håndboldens Voldgiftsret
§ 190
Stk. 1. Uoverensstemmelser, der ikke er nærmere beskrevet til behandling af DHF’s administration eller Disciplinærinstansens med appel til Håndboldens Appelinstans med videre jf. DHF’s love §§ 23 og 24, skal indbringes for DHF’s Voldgiftsret i henhold til proceduren i DHF’s love § 25.
Stk. 2. Sager vedrørende misligholdelse af kontrakt jf. nærværende kapitels afsnit 6 behandles af Håndboldens
Voldgiftsret jf. DHF’s love § 25.

Kapitel 4. IKRAFTTRÆDELSE OG OFFENTLIGGØRELSE
Afsnit 1. Ikrafttrædelsesbestemmelser

Ikrafttrædelse
§ 191
Stk. 1. Bestemmelserne i dette reglement træder i kraft d. 01.07.2021. Med virkning fra samme dato ophæves
de tidligere reglementer, herunder ligareglementet og propositioner for Landspokalturneringen for så vidt angår de landsdækkende runder.

Ændringer
§ 192
Stk. 1. Der kan ikke ændres i nærværende reglement under en løbende turnering med virkning for denne.

Offentliggørelse
§ 193
Stk. 1. Nærværende reglement offentliggøres hvert år på DHF’s hjemmeside.
Stk. 2. DHF offentliggør afgørelser i henhold til dette reglement, der findes af principiel betydning for forståelsen af dette.
Stk. 3. DHF fører en fortegnelse over praksis med hensyn til straffe og andre sanktioner for overtrædelse af
nærværende kapitel på DHF’s hjemmeside.

BILAG
Bilag 1: Skitse for gulvreklamer
Bilag 2: Særlige krav til LED-bander
Bilag 3: Konsekvenser ved afslutning af turneringen i utide
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