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Afgørelse i protestsagen kamp nr. 676037 1 DH – Fredericia HK mod TM Tønder 
Håndbold – spillet 14. oktober 2018 i thansen ARENA 
 
 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har dags dato truffet nedenstående 
afgørelse i den af Fredericia HK (FHK) indgivne protestsag.  
 
FHK har nedlagt protest i forbindelse med kampen mellem FHK og TM Tønder Håndbold 
(TMT) afviklet den 14. oktober 2018 med resultatet 25-26 til TMT. Protesten er forfulgt ved 
indgivelse af protestskema af 15. oktober 2018 og medfølgende videofil. FHK har ikke 
anført nogen påstand, men har i protestskemaet beskrevet hændelsen, der medførte 
protesten, således: 

 
”Regel 13.7, hvor følgende er beskrevet: Spillere fra det kastende hold må ikke berøre 
eller overskride frikastlinjen før frikastet er taget. Dommerne SKAL korrigere placeringen 
af de af det kastende holds spillere, som befinder sig mellem frikastlinjen og målcirklen før 
kastets udførelse, hvis de ukorrekte placeringer har indflydelse på spillet. Frikastet skal i 
så fald tages efter et fløjt for genstart. TM Tønder har frikast og stiller 5 mand op i en mur 
foran den afsluttende spiller. Flere af Tønder-spillerne er klart i en ukorrekt position og 
berører/overskrider frikastlinjen. Netop den spiller TM Tønder afslutter henover har en 
ukorrekt placering og de scorer det afgørende mål til 25-26. Derfor mener vi ikke målet 
burde være anerkendt, da den ukorrekte placering har indflydelse på spillet. Vi mener 
dommerne har et ansvar for en rigtig igangsættelse og det var ikke tilfældet, selvom både 
official A og spillerne på banen gør opmærksom på det. Efter kampen, så vi situationen 
igennem med dommerne og observatøren, som alle anerkender at den pågældende 
spiller berører/overskrider frikastlinjen inden kastet er udført.” 
 
Protesten og videofilen har været i høring hos klubberne, dommerparret, observatøren og 
DHF’s regelfortolker med mulighed for supplerende udtalelser. 
 
TMT har i deres høringssvar bl.a. anført, at dommerne efter flere korrektioner af spillernes 
placering har sat spillet i gang. Derved har dommerne accepteret spillernes placering, og 
dommernes bedømmelse heraf kan ifølge spillereglernes 17:11 ikke appelleres.   

 
Dommerparret har i deres høringssvar udtalt, at de var overbevist om, at alle spillere var 
korrekt placeret ved igangsætning af spillet. Efterfølgende har dommerparret set video af 
kampen, hvorved det kan konstateres, at TMT’s spiller nr. 14 berører frikastlinjen.   
 
Observatøren har oplyst, at protesten blev nedlagt af FHK’s træner umiddelbart efter 
udførelsen af kastet og scoring af målet.  
 
DHF’s regelfortolker har fremsendt følgende udtalelse: 

 



 

”Ved gennemsyn af det skrevne fra Fredericia HK og den fremsendte video, kan jeg 

konstatere, at Tønder har frikast kort før tid. Frikastet skal udføres med 
igangsætningsfløjt. 
 
Det fremgår af videoen, at 2 spillere fra Tønder træder på frikastlinjen, da dommerne 
fløjter for kastets udførelse. 
 
Jf. spillereglernes 13.7, skal dommerne sikre sig, at alle spillere står korrekt placeret, 
inden der fløjtes for udførelsen af et frikast. Hvis de ukorrekte placeringer har indflydelse 
på spillet, skal de korrigeres. Dommerne begår således en fejl ved at sætte spillet i gang, 
mens 2 spillere fra Tønder befinder sig i ulovlige positioner, hvis skønnet er, at de 
ukorrekte placeringer har indflydelse på spillet. De skulle have foretaget korrektioner af 
deres placeringer, inden spillet blev sat i gang igen. Det er ikke muligt at vurdere, hvorvidt 
de ulovlige positioner havde indflydelse på resultatet af kastet. 
 
Af spillereglernes 17.11 fremgår: 
 
Dommernes afgørelser på baggrund af deres situationsbedømmelser eller deres skøn kan 
ikke appelleres. 
Protester kan kun nedlægges mod afgørelser, der ikke er i overensstemmelse med 
spillereglerne. 
 
En vurdering af, hvorvidt ukorrekte placeringer jf. 13.7 har indflydelse på spillet, er 
omfattet af et dommerskøn. Derfor er en afgørelse om at sætte spillet i gang, selv om 
spillere har indtaget ulovlige placeringer, en dommerafgørelse med baggrund i en 
situationsbedømmelse, der ikke kan appelleres.” 
 
Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende: 
 
Det fremgår af regelfortolkerens udtalelse, at en vurdering af, om ukorrekte placeringer 
har indflydelse på spillet, er at betragte som dommerskøn, jf. spillereglernes 13:7. 
 
Dommerne anfører i deres høringssvar, at de har vurderet (skønnet), at spillerne stod 
korrekt placeret ved igangsætning af spillet.  
 
Følgende fremgår således af spillereglernes 17:11: 
 
Dommernes afgørelser på baggrund af deres situationsbedømmelser eller deres skøn kan 
ikke appelleres. 
 
Protester kan kun nedlægges mod afgørelser, der er i strid med spillereglerne. 
 
Disciplinærinstansen træffer herefter under henvisning til § 23 i DHF’s love følgende 
afgørelse: 

 
Fredericia HK’s protest afvises, og resultatet 25-26 står ved magt 

 
Disciplinærinstansen pålægger samtidig FHK at betale retsgebyret for sagens behandling. 
Retsgebyret udgør kr. 3.479, jf. gebyrlisten, og opkræves via faktura fra DHF. 
 
For protestgebyret på kr. 3.479 fra FHK kvitteres hermed. 
  
En appel til Håndboldens Appelinstans skal ske i medfør af DHF’s love § 23, stk. 6, og 
skal meddeles skriftligt og med en begrundet påstand inden 7 dage efter, at afgørelsen er 
kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist derfor til sekretariatet for 



 

den disciplinærinstans, der har truffet afgørelse i sagen og ledsages af et gebyr i henhold 
til den til hver tid gældende gebyrliste. Et sådant gebyr tilbagebetales, såfremt appellanten 
får medhold.  
 
DHF’s administration skal umiddelbart videresende appellen til Håndboldens Appelinstans 
efter DHF’s gældende retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af appellen til den 
disciplinærinstans, der har truffet afgørelse i sagen. 
 
Er afgørelsen ikke appelleret inden 7 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten, 
er afgørelsen endelig. 
 
 
 

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

Sigurd Slot Jacobsen    /    Claus Mundus-Pedersen 
 
 
 

 
 
 

Cc: Kampens dommerpar/observatør 


