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Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle 
Håndbold og HØJ Håndbold under kamp nr. 766186 i 1. division 
herrer mellem Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold. 
 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har dags dato truffet 
afgørelse i to protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold 
(herefter ”Rækker Mølle”) og HØJ Håndbold (herefter ”HØJ”) i forbindelse med 
den indbyrdes kamp, der fandt sted den 15. november 2014 i Rækker Mølle 
Hallen, og som endte med resultatet 24-25 til HØJ. 
 
Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 
2014 og har anført følgende: 
 
”HØJ har udvisning - og deres spiller løber før ind på banen før udvisning er 
overstået - hvorefter vores dommerbord reagerer med at dytte i hornet, men 
grundet larm og støj hører dommerparret først dette efter at HØJ har scoret. 
Dommerne stopper tid og kommer til dommerbordet. De godkender scoringen - 
på trods af et klokkeklart regelbrud, som sker inden skud og scoring sker. Efter 
de har godkendt scoringen, giver de en 2 min. udvisning til HØJ for at spilleren er 
løbet på banen før tid. Vi henviser til regel 4,6. Regelbruddet består i, at 
dommerne vælger at ignorere dommerbordet! Det er suverænt dommerbordet 
der har styr på hvor bolden er, når de dytter i hornet. Dette vælger dommerne 
ikke at lytte til, og bruger deres egen vurdering! Dette mål er kampafgørende.” 
 
Hændelsen sker ifølge protestskemaet i det 53. minut af kampen, hvor stillingen 
er 22-21 til Rækker Mølle. 
 
På opfordring fra Disciplinærinstansen har Rækker Mølle i mail af 21. november 
2014 præciseret påstanden på følgende måde: 
 
”… Dette mål er kampafgørende, hvorfor vi kræver en ny kamp.” 
 
Protesten fra Rækker Mølle har været i høring hos HØJ, dommerparret, 
dommerbordet og DHF’s regelfortolker, og alle har afgivet høringssvar, og alle 
har haft lejlighed til at udtale sig yderligere. 
 
HØJ har i forbindelse med samme kamp indgivet protest ved protestskema 
dateret den 23. november 2014 og har anført følgende: 
 



 

 

 

 

”Rækker Mølle benytter spiller der ikke er påført kamprapporten. Frank Madsen 
deltager i kampen først som spiller nr. 7 siden som spiller nr. 8. Han bliver af 
speakeren kaldt Simon Poulsen hvilket også er navnet der er anført på 
kamprapporten.” 
 
Under henvisning til ligareglementets § 99 B, stk. 1, kan Disciplinærinstansen 
konstatere, at protesten er indgivet rettidigt, idet protester om benyttelse af en 
ulovlig spiller kan nedlægges indtil 10 dage efter kampens afvikling. 
 
Der er ligeledes vedrørende protesten fra HØJ foretaget høring af Rækker Mølle, 
dommerparret, dommerbordet og DHF’s regelfortolker, og alle har tilsvarende 
haft lejlighed til at udtale sig yderligere. 
 
DHF’s regelfortolker, Jørn Møller Nielsen, har i relation til protesten fra Rækker 
Mølle oplyst følgende den 18. november 2014: 
 
”… Tidtager og sekretærer er officials i en håndboldkamp og deres opgaver er 
beskrevet i Håndbold Spillereglernes § 18. 
 
Det fremgår af spillereglernes § 18.1, at tidtageren har hovedansvaret for blandt 
andet udvisningstiden for udviste spillere, og det fremgår af fortolkning 7, at 
tidtageren i tilfælde af en fejlagtig udskiftning eller en overtallig/udvist spiller på 
banen skal afbryde kampen straks uden hensyntagen til fordelsreglen jf. 
spillereglernes § 13.2. 
 
Tidtageren har derfor i den beskrevne episode pligt til at afbryde kampen, så 
snart han opdager, at den overtallige spiller er løbet på banen. 
 
Af kommentarerne til spillereglernes § 18.1 fremgår, at det er sekretærens 
opgave at fastholde det sted på banen, hvor bolden befandt sig, da tidtageren 
afbrød spillet. 
 
Det er derfor helt naturligt og i overensstemmelse med spillereglerne, at det er 
sekretæren der oplyser til dommerne i den beskrevne sag, at kampen blev 
afbrudt, inden spilleren fra HØJ scorede et mål. 
 
Jf. spillereglernes § 17.11 kan dommernes afgørelser på baggrund af deres 
situationsbedømmelser eller deres skøn ikke appelleres. 
En faktuel oplysning fra tidtager/sekretær om, hvornår de har afbrudt kampen, og 
hvor bolden befandt sig, da de afbrød kampen, falder umiddelbart ikke ind under 
en dommers situationsbedømmelse eller skøn. Det er en oplysning givet af en 
kamps official, som dommerne som udgangspunkt skal tage til efterretning, og 
spillereglerne skal efterfølgende som udgangspunkt administreres i 
overensstemmelse hermed. 
 
Det fremgår af spillereglernes § 2.9, at et fløjtesignal fra tidtageren standser 
øjeblikkeligt kampen, også selv om dommerne (og spillerne) ikke selv opdager, at 
kampen er standset, og enhver hændelse på banen efter fløjtesignalet er ugyldig. 
Det betyder, at hvis der er scoret et mål efter fløjtesignalet fra bordet har lydt, 
skal dette ikke godkendes. Kampen skal i stedet sættes i gang på en anden 
måde, som svarer til den situation, som eksisterede, da tidtageren eller 



 

 

 

 

observatøren fløjtede, ligesom det af spillereglernes § 9.1 fremgår, at en 
målscoring ikke kan godkendes, hvis en dommer eller tidtageren har afbrudt 
spillet, før bolden fuldstændigt har passeret mållinjen. 
 
Som følge af ovenstående skulle scoringen fra HØJ jf. spillereglerne have været 
annulleret, og kampen skulle have været genoptaget med et frikast til Rækker 
Mølle ud for HØJ’s udskiftningsområde. 
 
I indberetningen fra dommerne er beskrevet nogle afbrydelser af kampen fra 
tidtageren som lå forud for ovennævnte episode. 
 
Af fortolkning 7 fremgår, at tidtageren bør vente til næste spilstop med at 
informere dommerne om andre årsager end fejlagtig udskiftning og 
overtallig/udvist spiller på banen. 
 
Af disse årsager er imidlertid fejl ved tidtagningen ikke omfattet, her skal kampen 
afbrydes straks, så fejlen kan blive rettet. 
 
Det er derimod ikke i overensstemmelse med intentionerne i spillereglerne at 
afbryde kampen, fordi en tilskuer står tæt på banen i samme spillertrøje, som 
hjemmeholdet spiller i. En sådan sag må om fornødent blive løst via vagten i 
hallen, uden at kampen afbrydes. 
 
Det er derimod korrekt straks at afbryde kampen, såfremt man konstaterer, at en 
spiller står påført kamprapporten med et andet nummer, end det han spiller med. 
 
Af spillereglernes § 4.3. fremgår, at en spiller er deltageberettiget, hvis han ved 
kampens igangsætning er til stede og påført kamprapporten. 
 
Dette skal forstås, at han er deltageberettiget, såfremt hans navn fremgår af 
kamprapporten. Det ændrer derfor intet ved hans deltageberettigelse, at der ud 
for hans navn på kamprapporten er påført et forkert nummer. Der er her tale om 
en formaliafejl, der skal påføres kamprapporten med en bemærkning, hvorefter 
det stedlige turneringsudvalg kan tage stilling til eventuelle konsekvenser for 
klubben. 
 
Det fremgår af spillereglernes § 4.3, at den ansvarlige holdofficial har ansvaret 
for, at kun deltageberettigede indtræder på banen, og at en overtrædelse heraf 
straffes som usportslig opførsel af den ansvarlige holdofficial. 
 
Da der i den beskrevne situation er tale om en deltageberettiget spiller med et 
forkert nummer på spillertrøjen, er det ikke muligt at straffe den ansvarlige 
holdofficial med en udvisning, også selv om han tidligere i kampen har fået en 
advarsel.” 
 
På anmodning fra Disciplinærinstansen og i relation til protesten fra HØJ har 
DHF’s regelfortolker, Jørn Møller Nielsen, præciserende oplyst følgende den 26. 
november 2014 (dateret den 16. november 2014): 
 



 

 

 

 

”… Spillereglernes § 4. stk. 3 beskriver, at en spiller eller en holdofficial er 
deltageberettiget, hvis han ved kampens igangsætning er til stede og påført i 
kamprapporten (på holdkortet). 
Spillere og holdofficials, som først ankommer efter kampens start, kan opnå 
deltageberettigelse ved tidtagerbordet og må i givet fald påføres kamprapporten. 
En deltageberettiget spiller har til enhver tid lov til at indtræde på banen gennem 
sit eget holds udskiftningsområde (under iagttagelse af 4:4 og 4:6). 
 
Ligareglementet § 76 siger imidlertid, at i 1.division skal foreningerne udfylde 
kamprapporten og aflevere denne til kampens sekretær senest 20 minutter før 
kampen. 
Kun spillere hvis navne er påført kamprapporten inden for ovennævnte tidsfrist, 
kan anvendes i kampen. 
 
Og da ligareglementets § 88 siger, at såfremt der er uoverensstemmelser mellem 
spillereglerne og ligareglementet, er det bestemmelserne i ligareglementet, der er 
gældende. 
 
Det betyder, at hvis en spiller ikke er påført kamprapporten 20 minutter før 
kampen eller påført kamprapporten med et forkert navn, er spilleren at betragte 
som en tilskuer og kan ikke blive deltageberettiget i kampen. Benyttes en ikke 
deltageberettiget spiller i kampen, er han derfor at betragte som en ulovlig spiller, 
og sagen skal behandles som sådan. 
 
Såfremt der i en kamp af det ene hold anvendes en ulovlig spiller, og samme 
hold indgiver en protest, som de under normale omstændigheder ville få medhold 
i, er denne protest uden betydning, fordi de pga. af anvendelsen af den ulovlige 
spiller under alle omstændigheder ville blive taberdømt, uanset hvad der skete i 
kampen, og hvordan kampen endte. 
 
Der henvises i øvrigt til ligareglementet § 99, hvorefter en forening har 10 dage 
fra kampens afslutning til at indgive en protest for at denne protest kan medføre, 
at et hold bliver taberdømt.” 
 
Dommerparret, Jakob Falkenberg Hansen og Thomas Kalisz Nielsen, har den 
15. november 2014 i relation til hændelsen, hvor det blev konstateret, at spiller 
nr. 7 ikke var anført kamprapporten, oplyst følgende: 
 
”… Spillet bliver kort efter en Rækker Mølle-scoring stoppet (efter fløjt for 
opgiverkast), for at oplyse, at en Rækker Mølle-spiller er noteret på 
kamprapporten med nr. 8, men spiller med nr. 7.  
Denne fejl bliver berigtiget, således at han tager den korrekte spillertrøje på, samt 
hjemmeholdets holdansvarlige straffes progressivt (2 min. udvisning, 
holdansvarlig var tidligere i kampen tildelt en advarsel) …” 
 
Rækker Mølle har den 20. november 2014 beskrevet hændelsen med spiller nr. 7 
(Frank Madsen) således: 
 
”… Her scorer Rækker Mølles nr. 7 Frank Madsen sit mål. 57:07 dytter tidtageren 
i hornet, da sekretæren bemærker, at nr. 7 ikke er skrevet på holdkortet. Det er 



 

 

 

 

korrekt, at der ved en fejl er skrevet nr. 8 Simon Poulsen - og derved modtager 
Rækker Mølle korrekt en 2 min. udvisning …” 
 
Rækker Mølle har efterfølgende den 26. november 2014 supplerende oplyst 
følgende: 
 
”… Det er korrekt, at der er lavet en teknisk fejl ifm udarbejdelse af holdkortet. 
Ved en fejl er Simon Poulsen nr. 8 blevet noteret på kamprapporten - og ikke 
Frank Madsen med nr. 7. Hvor fejlen er opstået - har vi ikke kunne lokalisere. 
 
Dommerbordet gør dommerne opmærksomme på at vi har en spiller, der ikke er 
påført holdkortet. Vi modtager en 2 min. udvisning - og bliver i samme ombæring 
bedt om af dommerne, at skifte trøje på den angivne spiller (Frank Madsen nr. 7) 
- hvilket vi naturligvis gør. Han spiller herefter i nr. 8 efter anvisning fra kampens 
dommere. 
 
I denne anledning vil vi benytte lejlighed til at oplyse følgende 3 forhold. 
 
1) Vi fik en 2 min. udvisning for fejlen. HØJ appellerer ikke - begge hold følger 

dommernes anvisning. 
2) HØJ’s protest kommer ikke lige efter kamprapporten foreligger. 

Kamprapporten foreligger d. 20.11.2014 og protesten er lagt 23.11.2014. 
3) Simon Poulsen er skadet med en brækket finger - så der har ikke været 

onde hensigter på nogen som helst måder. Der er tale om en fejlregistrering 
…” 

 
Yderligere har Rækker Mølle den 27. november 2014 anført følgende: 
 
”… Vi fulgte anvisninger fra dommertårnet og kampens dommere, da de havde 
diskuteret hændelsen efter at have kigget på computer, så blev de enige om, at 
han skulle skifte nummer. 
Hvis han på daværende tidspunkt ikke stod på holdkortet - så bør dommerne vel 
skride ind og sige, at der er brugt en ulovlig spiller, der ikke er anført holdkortet?? 
I denne situation går vi godtroende ud fra, at Frank er noteret det elektroniske 
holdkort, da de beder ham skifte nummer - så der ”kun” er tale om en mindre 
teknisk detalje. 
 
Vi angiver derfor følgende forhold - som der ligges til grund for vores godtroende 
adfærd samt gøren ifm hændelsen: 
 
1) Vores holdkort er der anført 14 spillere. HØJ anført 15. Vores nr. 7 mangler 

af uransagelige årsager. Men der er plads til ham på holdkortet, da vi må 
anføre 16 mand. Så vi stiller os uforstående overfor, at Frank Madsen (nr. 7) 
pludselig ikke står på holdkortet. 

2) Vores nr. 8 Simon Poulsen har brækket sin finger. Han er ukampdygtig, kan 
ikke spille. 

3) Kan det forestille sig at der - via en fejl i det elektroniske kamprapport – gør, 
at vores nr. 7 ikke er blevet registreret/noteret? 

4) Vi følger de angivne instrukser fra dommerne i forbindelse med hændelsen 
…” 

 



 

 

 

 

Af kamprapporten, som efter kampen er godkendt af begge holds official A samt 
af dommerparret og sekretær og tidtager, kan det konstateres, at Rækker Mølle 
ikke har anført en spiller nr. 7, og at spiller nr. 8 er anført med navnet Simon 
Poulsen. 
 
Holdofficial A, Lars Laursen, Rækker Mølle, har i et høringssvar af 3. december 
2014 til Disciplinærinstansen oplyst følgende herom: 
 
”Det skyldes ene og alene at jeg får af vide, at navnet ikke kan rettes. Og ja jeg 
anede simpelthen ikke hvad der så skal/kan gøres i den situation, så jeg vælger 
at godkende. Det kan jeg da ihvertfald se nu, at det bestemt ikke er sådan det 
skal håndteres, men det kan jeg ikke gøre så meget ved nu.” 
 
 
Disciplinærinstansen har haft lejlighed til at se video af de episoder, der er 
protesteret over fra kampen. 
 
Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende: 
 
Det bemærkes indledningsvis, at Disciplinærinstansen er enig med 
regelfortolkeren i, at såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem 
ligareglementet og spillereglerne, er ligareglementets bestemmelser afgørende, 
jf. ligareglementets § 88. 
 
Det følger af ligareglementets § 76, stk. 1, 2. pkt., at i 1. division skal 
kamprapporten udfyldes og afleveres af foreningerne til kampens sekretær 
senest 20 minutter før kampen.  
 
Det følger endvidere af § 76, stk. 1, 3. pkt., at kun spillere, hvis navne er påført 
kamprapporten inden for ovennævnte tidsfrist, kan anvendes i kampen. 
 
Der kan også henvises til ligareglementets § 56, modsætningsvis. Heraf fremgår, 
at en deltagende spiller er en spiller, som er påført kamprapporten uden 
efterfølgende at være blevet slettet. 
 
Dette indebærer - i overensstemmelse med regelfortolkerens bemærkninger den 
26. november 2014 - at benyttelse af en spiller, som ikke er påført 
kamprapporten inden for tidsfristen, vil være benyttelse af en ikke-spilleberettiget 
spiller (ulovlig spiller). 
 
Rækker Mølle har ikke ført spiller nr. 7, Frank Madsen, på kamprapporten og har 
også erkendt, at spilleren ikke er påført kamprapporten. Rækker Mølle har 
imidlertid benyttet spilleren Frank Madsen i kampen og har således benyttet 
spilleren ulovligt. 
 
Det følger af ligareglementets § 42, stk. 1, 2. og 3. pkt., at det er foreningens 
ansvar, at deltagende spillere er spilleberettigede, og at benyttelse af ikke-
spilleberettigede spillere medfører bøde og tabt kamp. 
 
Disciplinærinstansen har i flere afgørelser fastslået, at reglerne om 
spilleberettigelse er helt fundamentale for håndboldsporten, og det er derfor 



 

 

 

 

meget alvorligt, hvis foreningen - som har det endelige ansvar, jf. 
ligareglementets § 42, stk. 1, 2. pkt. - ikke følger reglerne. 
 
Ved sanktioneringen af Rækker Mølles overtrædelse af reglerne har 
Disciplinærinstansen lagt vægt på sagens alvorlige karakter og har dertil 
vurderet, at der foreligger skærpende omstændigheder. 
 
Disciplinærinstansen finder således, at det er en skærpende omstændighed, at 
Rækker Mølle i forbindelse med spilstoppet i det ca. 57. minut og konstateringen 
af, at spiller nr. 7, Frank Madsen, ikke er påført kamprapporten lader Frank 
Madsen overtage trøje nr. 8, som i henhold til den af Rækker Mølle selv udfyldte 
kamprapport tilhører spilleren Simon Poulsen. Det er Disciplinærinstansens 
opfattelse på baggrund af sagens oplysninger, at Rækker Mølle i forbindelse med 
spilstoppet ikke får tydeliggjort og afklaret den rette sammenhæng, hvilket 
understøttes af dommerparrets oplevelse af hændelsen, jf. dommerparrets 
udtalelse den 15. november 2014: 
 
”… Spillet bliver kort efter en Rækker Mølle-scoring stoppet (efter fløjt for 
opgiverkast), for at oplyse, at en Rækker Mølle-spiller er noteret på 
kamprapporten med nr. 8, men spiller med nr. 7.  
Denne fejl bliver berigtiget, således at han tager den korrekte spillertrøje på 
[Disciplinærinstansens fremhævelse], samt hjemmeholdets holdansvarlige 
straffes progressivt (2 min. udvisning, holdansvarlig var tidligere i kampen tildelt 
en advarsel) …” 
 
Disciplinærinstansen finder samtidig, at det er en yderligere skærpende 
omstændighed, at kamprapporten efter kampen er godkendt af Rækker Mølles 
official A uden at korrigere for den manglende påføring af Frank Madsen, enten i 
selve kamprapporten eller i det mindste ved på anden vis at gøre opmærksom på 
den rette sammenhæng. Kamprapporten er derimod godkendt med påføring af 
Simon Poulsen, som ifølge foreningens egne oplysninger på grund af en 
håndskade har været ukampdygtig. 
. 
 
Disciplinærinstansen sanktionerer herefter som følger: 
  

Rækker Mølle dømmes som taber af kampen mod HØJ den 15. november 
2014 

 
Rækker Møller idømmes en bøde på kr. 10.000 

 
Rækker Mølles official A, Lars Laursen, idømmes 2 spilledages karantæne 

 
Disciplinærinstansen finder overordnet anledning til at bemærke, at der med 
henblik på en korrekt sportslig afvikling af turneringen påhviler foreningerne en 
pligt til ikke at medvirke til, at en kamp - som følge af ulovlig anvendelse af 
reglerne - får en forkert vinder. 
 
Disciplinærinstansen er enig med regelfortolkeren i, at Rækker Mølles protest - 
allerede som følge af foreningens benyttelse af en ulovlig spiller og 
sanktioneringen herfor - ikke kan tages til følge.  



 

 

 

 

 
Disciplinærinstansen pålægger i medfør af DHF’s loves § 23, stk. 1, Rækker 
Mølle at betale retsgebyret for behandling af sagen på 3.157 kr.  
 
 
Afgørelsen kan i henhold til DHF’s loves § 23, stk. 6, appelleres til Håndboldens 
Appelinstans. En appel til Håndboldens Appelinstans skal meddeles skriftligt 
inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om 
appeladgang og frist herfor til sekretariatet for den disciplinærinstans, der har 
truffet afgørelse i sagen og ledsages af et gebyr i henhold til den til enhver tid 
gældende gebyrliste. Et sådant gebyr tilbagebetales, såfremt appellanten får 
medhold. DHF’s administration skal umiddelbart videresende appellen til 
Håndboldens Appelinstans efter de herfor gældende retningslinjer, og der skal 
samtidig tilgå kopi af appellen til den disciplinærinstans, der har truffet afgørelse 
i sagen. 
 
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem 
til parten, er afgørelsen endelig. 
 
Rækker Mølle vil modtage faktura på bøde (10.000 kr.) samt på retsgebyr (3.157 
kr.)  
 
For indbetalt protestgebyr (3.157 kr.) fra Rækker Mølle kvitteres hermed. 
 
 
Indbetalt protestgebyr (3.157 kr.) fra HØJ Håndbold tilbagebetales. 
 
 
 
  

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

Sigurd Slot Jacobsen    /   Claus Mundus-Pedersen 

 
  
 
 
 
 
Kopi: Dommerparret Jakob Hansen / Thomas K. Nielsen, DHF’s regelfortolker 
Jørn Møller Nielsen 
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