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Vedr. Anke af HRØ protestafgørelse i kamp 611008 - opspilskamp til 
2.division herrer mellem Jernløse Håndbold og Team Helsinge Håndbold 2, 
afviklet den 15. april 2018 
 
 
DHF´s Disciplinærinstans for øvrige rækker har modtaget anke fra Team Helsinge 
Håndbold 2 (TTH2) den 29. april 2019. 
HRØ´s protestafgørelse er fremsendt foreningen den 24. april 2018, hvorfor 
ankefristen er overholdt og ankegebyr ses ligeledes modtaget i DHF. 
 
HRØ har i sin protestafgørelse taberdømt TTH2 i kampen mod Jernløse 
Håndbold den 15. april 2018 for brug af ulovlig spiller, idet Christian Valeur har 
deltaget på 2 hold samme dag (opspilskamp til 2.division samt opspilskamp til 
serie 2.) 
§ 5.10 lyder, ”En spiller må ikke samme dag spille på mere end ét hold, hvis dette 
hold deltager i en turnering udskrevet af DHF”. 
Undtaget fra denne regel: 
U-21 spillere 
U-18 Liga/1.divisionspillere, der har været benyttet på et seniorhold i Liga eller 
1.division 
U-18 Liga/1.divisionspillere, der har været benyttet på et førstehold i 2. eller 
3.division 
Old girls og Old boys. 
  
TTH2 mener afgørelsen skal omgøres. Foreningen fortolker § 5.10 således, at når 
man aldersmæssigt tilhører Oldies kategorien, så kommer man ind under 
undtagelsesreglen. Pågældende spiller Christian Valeur kan aldersmæssigt spille 
oldboys. 
 
Disciplinærinstansen består af 5 medlemmer. I denne sag er det ene medlem 
inhabil og har derfor ikke deltaget i behandling af anken. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har haft følgende til rådighed i sin 
behandling af anken: 

• Anken fra TTH2 

• Protestsagens bilag inkl. HRØ´s protestafgørelse 
• Yderligere kommentarer fra Jernløse Håndbold  

• Turneringsreglementet for øvrige rækker 
 

 
Instansen kan konstatere, at spiller Christian Valeur har været anvendt i strid med 
§ 5.10, idet han har deltaget for foreningen i 2 kampe samme dag. 



 

Opspilskampen til serie 2 herrer samt opspilskampen til 2.division herrer, - 
sidstnævnte er en turneringskamp under DHF. TTH2 henviser til 
Turneringsreglementets stk. 3.4 – men denne regel vedrører 
spiludviklingsbestemmelserne, som alene relaterer til serie 2,3 og 4 rækkerne.  
At spilleren aldersmæssigt kan spille old boys er uden betydning, eftersom ingen 
af de omhandlende kampe er i old boys rækken. 
 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker har derfor i enighed truffet følgende 
 
 

Afgørelse  
 
HRØ’s afgørelse om tabt kamp og bøde stadfæstes. 
 
Der kvitteres hermed på vegne af Disciplinærinstansen for øvrige rækker 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. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
 
Jens Risum 
Disciplinærinstansen for øvrige rækker      /            Søri Haslund   
             Sekretær 
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