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Afgørelse vedr. brug af spilleren ---- i kamp nr. 354834 1 DH Ikast FS –
Frederikshavn FI spillet 13. januar 2007 i Ikast.
Disciplinærudvalget har fra DHF’s administration modtaget en sag, hvor det af kamprapporten
er konstateret, at Ikast FS i kamp nr. 354834 spillet den 13. januar 2007, har benyttet spilleren --, uagtet udlånskontrakten mellem den udlånende kontraktforening (Skjern Håndbold) og Ikast
FS ikke på dette tidspunkt var godkendt eller registreret i DHF, hvorfor der ikke forelå noget
påtegnet spillercertifikat.
Aftalen blev registreret og spillercertifikatet påtegnet af DHF den 18. januar 2007.
Skjern Håndbold og Ikast FS har haft lejlighed til at udtale sig.
Ikast FS henholder sig i sin udtalelse til, at udlånsaftale var indsendt til DHF allerede 22.
december 2006 til godkendelse og registrering, og at DHF’s sagsbehandlingstid ikke bør
komme foreningen til skade. Det anføres ligeledes, at spilleren har været opført på en
kamprapport allerede den 7. januar 2007, uden at DHF har reageret. Endelig oplyses det, at IFS
Herrehåndbold ikke den 7. januar 2007 har været opmærksom på, om foreningen havde
modtaget spilletilladelse på spilleren.
Skjern Håndbold anfører, at man har været i telefonisk forbindelse med DHF den 4. januar 2007
og er blevet lovet, at sagen blev behandlet samme dag.
Sagen er behandlet af Disciplinærudvalget i medfør af DHF’s love § 26.

Afgørelse
I henhold til Turneringsreglementet 4.5 må en spiller aldrig benyttes før foreningen er i
besiddelse af spillerens spillercertifikat. For en lejet spiller udgøres spillercertifikatet af en kopi
af spillerens spillercertifikat med påtegning fra DHF om udlånsaftalen, jf. herved
propositionernes § 13.8. Brug af ulovlig spiller kan i medfør af Turneringsreglementet 6.2
medføre tab af kampen og idømmelse af bøde.
Af Propositionerne § 13.11 fremgår ligeledes, at manglende opfyldelse af bestemmelserne i §
13 kan medføre, at spilleren anses for ulovligt benyttet med tab af point til følge samt evt.
idømmelse af en bøde, jf. bøderegulativet.
Det lægges til grund, at Ikast FS ulovligt har benyttet spilleren den 13. januar 2007, idet der ikke
forelå et gyldigt spillercertifikat med påtegning om udlånsaftalen. Det er ikke bestridt af
foreningen, at spilletilladelse ikke forelå. Ved desuagtet at benytte spilleren har Ikast FS

overtrådt turneringsreglementets 4.5 og Ikast FS idømmes herfor i medfør af DHF’s love § 27.
1, d), e) og f) i overensstemmelse med fast praksis en bøde på 600 kr. og tab af kampen.
Pointene overføres til Frederikshavn FI og målscoren fastsættes til 0 - 0.
Det bemærkes herved, at det ikke findes at have betydning for vurderingen af overtrædelsen
den 13. januar 2007, hvorvidt spilleren måtte være fremgået af en kamprapport den 7. januar
2007 (hvor han i øvrigt var overstreget som tegn på, at han ikke havde deltaget). Endvidere
findes sagsbehandlingstiden hos DHF ikke at fritage Ikast FS for ansvaret for, at spilleren blev
benyttet ulovligt.

Appel
Denne afgørelse kan i medfør af DHF’s love § 27. 6 appelleres til DHF’s Appeludvalg.
En appel skal meddeles skriftligt inden 14 dage, efter at afgørelsen er kommet frem til parten.
Appelmeddelelsen sendes til Sekretariatet for Disciplinærudvalget, DHF, Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, og skal være ledsaget af et gebyr, som i henhold til
gebyrlisten udgør 3.000 kr.
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter at afgørelsen er kommet frem til parten, er
afgørelsen endelig.
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