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Afgørelse i protestsag indgivet af TMS Ringsted under kamp nr. 
431686 afviklet den 8. december 2012 mellem TMS Ringsted og  
Skjern Håndbold 
 
Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato 
truffet nedennævnte afgørelse i den af TMS Ringsted indgivne protestsag. 
 
TMS Ringsted har ifølge udateret protestskrivelse, som er modtaget af DHF 
den 10. december 2012, nedlagt protest under kampen mod Skjern 
Håndbold afviklet den 8. december 2012. Protesten er foranlediget af et 
påstået regelbrud, hvor en spiller fra Skjern Håndbold skulle være løbet to 
minutter for tidligt på banen i en periode, hvor Skjern Håndbold skulle have 
været en spiller færre på banen grundet en dobbeltudvisning. Episoden 
skete otte minutter inde i 2. halvleg på et tidspunkt, hvor TMS Ringsted 
førte 18-17. 
 
Kampen sluttede med resultatet 25-23 til Skjern Håndbold. 
 
I en protestskrivelse har TMS Ringsted bl.a. anført følgende om episoden: 
 
”Skjerns Claus Møller Jacobsen får i det 8. min, i anden halvleg en 
udvisning og på vej siger han noget til dommer Dennis Stenrand, som giver 
ham yderligere en 2 minutters udvisning, hvilket medfører at han får rødt 
kort, da han nu har fået i alt 3x2 minutter … 
 
… Skjerns spiller som løb 2 min for tidligt ind (mener det var Kristian 
Gjessing) er naturligvis gået hurtigt ud igen, da han erfarer fejlen. 
 
Regelbruddet sker, da de ikke får en spiller yderligere vist ud, hvilket for det 
første at reglerne foreskriver, samt at vi mener at det kunne have påvirket 
kampens endelige resultat, på dette tidspunkt i kampen fører TMS Ringsted 
18-17 og har bolden, hvorefter man burde have spillet 7 mod 5 i de næste 2 
minutter, det skete ikke, hvilket er en klar fejl, begået af både dommere og 
observatører … 
  



 

 

… Vi ser frem til en sportslig og regelret afgørelse.” 
 
Sagen har været i høring hos bl.a. dommerbordet på TMS Ringsteds 
hjemmebane, observatør Ole Frydkjær Pedersen og dommerparret Dennis 
E. Stenrand og Anders K. Birck samt hos Skjern Håndbold. 
 
Samtlige høringssvar har efterfølgende været til udtalelse hos såvel TMS 
Ringsted som Skjern Håndbold ved mails af 14. december 2012 uden at det 
har givet anledning til yderligere indlæg fra hverken TMS Ringsted eller 
Skjern Håndbold. 
 
 
Skjern Håndbold har nedlagt påstand om, at protesten ikke er nedlagt efter 
gældende regler, og at resultatet således skal stå ved magt. 
 
Kampens to dommere har i deres høringssvar af 13. december 2012 bl.a. 
anført følgende: 
 
”I kampens 38. minut blev der givet en dobbeltudvisning til Skjerns nr. 2 
Claus M. Jacobsen. Da Claus M. Jacobsen tidligere i kampen havde 
modtaget en udvisning resulterede ovenstående i et rødt kort … 
 
… Dommer Anders Birck henvendte sig til dommerbordet og blev gjort 
bekendt med, at der var problemer med haluret, da de sidste 2 minutter af 
dobbeltudvisningen ikke blev vist korrekt. Efter en kort afbrydelse af 
kampen blev fejlen rettet mht. haluret og det blev oplyst af observatøren og 
tidtager, at formalia var i orden. Herefter blev kampen genoptaget. 
 
Igennem hele episoden havde dommerne kontakt til hinanden via headset 
og det blev ikke bemærket hvorvidt der var en overtallig Skjern spiller på 
banen. 
 
Efter kampen i omklædningsrummet blev vi gjort bekendt med at TMS 
Ringsted havde nedlagt protest grundet en overtallig spiller i ovenstående 
situation. Protesten blev nedlagt efter kampen.” 
 
Observatør Ole Frydkjær Petersen har i sit høringssvar af 12. december 
2012 bl.a. udtalt følgende: 
 
”… Protesten blev nedlagt efter kampens afslutning … 
 
… Desværre starter uret ikke automatisk på de sidste to minutter, hvorfor 
jeg griber ind og beder tidtageren stoppe spillet (fløjte af), så vi kan få styr 
på formalia. Da jeg ser op efter min samtale med tidtager om stop af spillet, 
og hvorfor uret ikke startede de nye to minutter, samt får styr på 
udvisningstiden, ser jeg ingen overtallig spiller på banen, hvorfor jeg ikke 
gør mere … 



 

 

 
… Efter kampen bliver jeg/tidstager og sekretær konfronteret med, at der 
skulle have været en Skjern spiller for tidligt på banen, hvilket ingen af os 
har bemærket. Herefter nedlægger TMS’s Henrik Dudek protest.” 
 
Dommerbordet har bl.a. udtalt følgende i et udateret høringssvar: 
 
”… Da de 2 minutter var gået sendte Skjern en spiller på banen publikum 
reagerede og dommerbordet stoppede tiden uden at bemærke at Skjern 
havde en spiller for meget på banen. Observatør Ole Frydkjær Pedersen 
oplyste, at han ikke havde observeret en spiller for meget på banen. Der var 
angiveligt en spiller for meget på banen i 5-10 sekunder. Da de første 2 
minutter var gået glemte dommerbordet at aktivere uret med ekstra 2 
minutter.” 
 
I høringssvaret af 12. december 2012 fra Skjern Håndbold er bl.a. anført 
følgende: 
 
”Vi konstaterer, at krydset i feltet vedr. protester er påført kamprapporten. 
Der er ikke noteret noget om protesten i rapportens beskrivelse fra minut til 
minut. Efter kampen forespørger vor træner Ole Nørgaard kampens 
dommere Anders K. Birch og Dennis Stenrand samt observatør Ole F. 
Petersen om TMS Ringsted havde nedlagt protest. Ingen af de tre personer 
havde kenskab til en protest. 
 
Vi ved ikke om protesten er afgivet efter kampen, men vi må henvise til 
ligareglementet § 99, stk. 1 og 2 … 
 
… Skjern Håndbold mener ikke TMS Ringsted har nedlagt protest efter 
gældende regler og forventer naturligvis at resultatet står ved magt …” 
 
Af ligareglementets § 99, stk. 2, vedr. procedure for afgivelse af protester, 
fremgår følgende: 
 
”Protester forårsaget af hændelser, forkert eller manglende indgriben under 
kampens afvikling, nedlægges af en holdofficial over for 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 for første gang er ude af spil …” 
 
Disciplinærudvalget skal herefter udtale følgende: 
 
Ved sagens vurdering har disciplinærudvalget lagt afgørende vægt på 
høringssvarene, og særligt fra kampens observatør og dommerpar, der 
samstemmende har oplyst, at protesten først blev nedlagt efter kampen. 



 

 

 
Observatøren har i høringssvaret af 12. december 2012 anført, at ”… 
protesten blev nedlagt efter kampens afslutning …”, og dommerparret har i 
høringssvaret af 13. december 2012 anført, at ”… protesten blev nedlagt 
efter kampen.” 
 
På baggrund heraf har disciplinærudvalget lagt til grund, at protesten først 
blev nedlagt efter kampen, og ikke – som ligareglementets § 99, stk. 2, 
foreskriver – i direkte tilslutning til hændelsen og inden spillets 
genoptagelse. 
 
Følgelig afvises protesten af disciplinærudvalget som værende 
indgivet for sent, jf. ligareglementets § 99, stk. 2. 
 
 
Disciplinærudvalget pålægger i medfør af DHF’s love § 27, stk. 1, TMS 
Ringsted at betale retsgebyret for behandling af denne sag. Retsgebyret 
udgør jf. gebyrlisten 3.000 kr. 
 
For protestgebyret på 3.000 kr. fra TMS Ringsted kvitteres hermed. 
 
Afgørelsen kan i henhold til DHF’s loves § 27, stk. 6, appelleres til DHF’s 
Appeludvalg. En appel til DHF’s Appeludvalg skal meddeles skriftligt inden 
14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om 
appeladgang og frist herfor til sekretariatet for det disciplinærudvalg, 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 DHF’s Appeludvalg efter de herfor gældende 
retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af appellen til det 
disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen.  
 
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet 
frem til parten, er afgørelsen endelig. 
  
 
  
 

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