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Vedr. Anke over protestafgørelse i kamp 580476 U-18 Drenge A Team
Haderslev - Vojens – Vejle HF 2, kampafvikling den 12. november 2017 i
Vojenshallen.
Team Haderslev-Vojens har den 24. november 2017 anket JHF´s
protestafgørelse i kamp 580476, hvor Vejle HF i kampens sidste sekunder
nedlagde protest mod tidtagningen. JHF har i sin afgørelse taget protesten til
følge og har sanktioneret omkamp.
JHF´s afgørelse af den 21. november 2017 er tilgået sagens parter og anken er
modtaget i Disciplinærinstansen for øvrige rækker den 24. november 2017.
Det kan konstateres, at formalia er overholdt, da anken således er modtaget
rettidigt i administrationen ligesom ankegebyr er indgået til DHF.
Instansen har fremsendt kopi af anken til Vejle HF den 29. november 2017 med
mulighed for fremsendelse af yderligere kommentarer.
Følgende materiale har været til rådighed for instansen i behandlingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protest fra Vejle HF, dateret 13. november 2017
Skriftlig høring til dommer og tidtagerbord, dateret 14. november
2017
Redegørelse fra hjemmeholdet, 17. november 2017
Redegørelse fra dommer, dateret 16. november 2017
Protestafgørelsen fra JHF, dateret 21. november 2017
Ankeskrivelse fra Team Haderslev-Vojens, dateret 24. november
2017
Yderligere præcisering fra dommerne modtaget 29. november
2017
Supplerende bemærkninger fra Vejle HF, (udateret) modtaget 1.
december 2017
Spillereglerne

Team Haderslev-Vojens har begrundet anken i, at man ikke kan spille allerede
afviklet tid om.
Iht. spillereglernes regel 17:9 er dommerne ansvarlige for kontrol af spilletiden.
Hvis der er tvivl om den nøjagtige spilletid, træffer de en fælles beslutning herom.

På baggrund af sagens akter, ligger Instansen vægt på, at dommerne udtaler, at
det afgørende mål er scoret indenfor de 3 sekunder. Det betyder, at kampen i
første omgang har været afviklet korrekt, (selvom tiden ikke var sat i gang) og at
man derfor ikke skulle have spillet nye 3 sekunder om.
Team Haderslev-Vojens påstand om, at der resterer 6 sekunder er blevet afvist af
dommerne, og denne påstand har ingen indflydelse på instansens afgørelse.
Afgørelse:
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har i fuld enighed truffet følgende
afgørelse:
JHF´s afgørelse af den 21. november 2017 ændres.
Protesten fra Vejle HF tages ikke til følge.
Den af JHF pålagte omkamp bortfalder og kampens oprindelige resultat 2222 fastholdes.
Ankegebyret returneres Team Haderslev-Vojens på foranledning af DHF´s
administration.
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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