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Vedr. Anke over protestafgørelse i kamp 579760 U-16 pige 2.division FIF2 – 
Brøndby HK, kampafvikling den 5. november 2017 i Frederiksberghallen. 
 
 
Brøndby HK har den 15. november 2017 anket HRØ´s protestafgørelse i kamp 
579760. Brøndby HK har nedlagt protest med påstand om brug af ulovlig spiller. 
HRØ har ikke taget protesten til følge. 
 
HRØ´s afgørelse er tilgået sagens parter den 13. november 2017 og anken er 
tilgået Disciplinærinstansen for øvrige rækker via HRØ den 15. november 2017.  
 
Det kan konstateres, at formalia er overholdt, da anken er modtaget rettidigt i 
forbundsregi ligesom ankegebyr er indgået i DHF. 
 
Instansen har fremsendt kopi af anken til FIF den 15. november 2017 med 
mulighed for fremsendelse af yderligere kommentarer.  
 
Følgende materiale har været til rådighed for instansen i behandlingen: 
 

• Protest fra Brøndby HK, dateret 6. november 2017 

• Diverse holdkort fra U-16 piger 1.division, U-18 piger 2.division 
samt U-16 piger 2.division.  

• Spiller Mathilde Nøhr Gajhede - oversigt over samlet 
kampdeltagelse indeværende sæson 2017/2018 

• Redegørelse fra FIF, dateret 15. november 2017 

• Supplerende bemærkninger fra FIF, dateret 20. november 2017 
• Turneringsreglement for øvrige rækker 

 
Brøndby HK anker protestafgørelsen fra HRØ, med fastholdelse af påstanden om 
at spiller Mathilde Nøhr Gajhede ikke er spillet fri efter sin deltagelse på 
foreningens U-18 piger 2.division, fordi U-16 1.division rangerer højere end U-18 
piger 2.division og at man ikke kan blive spillet fri til deltagelse på et lavere 
rangerende U-16 pige hold i 2.division. 
 
En ungdomsspiller kan altid rykke op og deltage på et hold i den nærmeste 
overliggende årgang jf. stk. 2.5 a). 
  
U-16 spilleren har spillet 1.division i egen årgang den 28. oktober 2017 – rykket 
op og spillet U-18 2.division den 29. oktober 2017. For at blive spillet fri til 
deltagelse i egen aldersgruppe igen, skal spilleren jf. stk. 5.6 a) sidde en kamp 



 

over på U-18 2.divisionsholdet, hvilket sker den 2. november 2017, uden spiller 
Mathilde Nøhr Gajhedes deltagelse.   
 
Med udgangspunkt i turneringsreglementet for øvrige rækker omkring 
op/nedrykningsbestemmelser af spillere mellem forskellige hold, vurderer 
Instansen, at anvendelsen af de almindelige op/nedrykningsbestemmelser stk. 
5.6 a) har været overholdt. 
 
Der er ingen skrevne regler om rangering af holdene, så længe der er tale om 2 
forskellige aldersgrupper, hvorfor denne påstand afvises. 
 
Der skal overfor HRØ rejses kritik af sagsbehandlingen, idet sagsbehandleren har 
været klart inhabil i forhold til at behandle denne protest, hvor der har været tale 
om familiemæssige relationer til sagens ene part. 
 
 
Afgørelse: 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i enighed truffet følgende afgørelse: 
  
HRØ´s afgørelse af 13. november 2017 stadfæstes. 
 
Anken fra Brøndby HK tages ikke til følge. 
 
Kampens oprindelige resultat 37-22 til FIF2 over Brøndby HK fastholdes.  
 
 
Der kvitteres på vegne af DHF for modtagelse af ankegebyret på 1697 kr.  
 
 
Denne afgørelse kan inden 7 dage efter modtagelsen appelleres til DHF´s 
Appelinstans vedlagt gebyr iht. gebyrlisten.  
 
Er afgørelsen ikke appelleret indenfor fristen, er den endelig. 
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