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Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Lemvig-Thyborøn 
Håndbold  
 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har dags dato truffet 
nedenstående afgørelse i en sag rejst af Dansk Håndbold Forbund (DHF) mod 
Lemvig-Thyborøn Håndbold for overtrædelse af Ligareglementet. 
 
DHF har anmodet Disciplinærinstansen om at vurdere, om Lemvig-Thyborøn 
Håndbold har overtrådt DHF’s regler ved benyttelse af håndboldspiller Simon 
Gade i fem kampe og i bekræftende fald fastsætte sanktionen herfor. 
 
Det drejer sig om følgende fem kampe: 
 

- 17.09.2016 Skive fH – Lemvig-Thyborøn Håndbold 28 – 27 

- 23.09.2016 Lemvig-Thyborøn Håndbold – HØJ 38 – 29 

- 02.10.2016 Lemvig-Thyborøn Håndbold – Ajax København 23 – 22 

- 23.10.2016 Otterup HK – Lemvig-Thyborøn Håndbold 27 – 31 

- 29.10.2016 Lemvig-Thyborøn Håndbold – Fredericia HK 1990 25 – 30  
 
Sagen er foranlediget af DHF’s konstatering af, at en lejeaftale gældende pr. 1. 
juli 2016 oprettet mellem Lemvig-Thyborøn Håndbold (som lejer) og TTH 
Holstebro (som udlejer) vedrørende håndboldspiller Simon Gade ikke er 
registreret og godkendt af DHF, jf. Ligareglementets § 173, stk. 7, jf. stk. 1 og 3. 
Simon Gade er derimod registreret i DHF’s kontraktdatabase med en fortløbende 
kontrakt i TTH Holstebro. DHF har samtidig tilkendegivet, at hvis lejeaftalen skulle 
registreres i DHF på nuværende tidspunkt, ville dette af økonomiske årsager ikke 
være muligt for Lemvig-Thyborøn Håndbold.  
 
Til brug for Disciplinærinstansens sagsbehandling har DHF supplerende oplyst, at 
den normale procedure ved registrering af kontrakter efter overgangen til 
registrering i kontraktdatabasen Hånd@ er følgende, nemlig 1) at alle nye 
kontrakter registreres i Hånd@, 2) at alle tidligere registrerede kontrakter fra før 1. 
juli 2016 er registeret i kontraktdatabasen i Acces, og 3) at ophørte kontrakter, 
som vedrører tidligere registrerede kontrakter i kontraktdatabasen i Acces, bliver 
indtastet som ophørt i denne. 
 
Det fremgår heraf, at Simon Gade er på kontrakt i TTH Holstebro fra den 1. juli 
2015 til den 30. juni 2018, og at der ikke ses registeret nogen ophævelse i 
forbindelse med klubskiftet til Lemvig-Thyborøn Håndbold (NNFH-Lemvig) i 1. 
division. Denne oplysning er dateret den 3. november 2016.  
 



 

DHF har endvidere oplyst den 7. november 2016 – efter intern undersøgelse – at 
der ikke er sket fejl hos DHF, idet der intet er modtaget hverken fra spillerens 
tidligere klub, TTH Holstebro, eller den nye klub, Lemvig-Thyborøn Håndbold. Der 
tages kontakt til TTH Holstebro, der svarer, at spilleren er lejet ud til Lemvig-
Thyborøn pr. 1. juli 2016, men lejeaftalen er ikke sendt til DHF. En underskrift på 
blanketten er sat forkert, og det har forvirret TTH Holstebro, som har troet, at DHF 
havde underskrevet og dermed også godkendt lejeaftalen.  
 
Det fremgår af udlejningsaftalen, at denne er underskrevet af repræsentanter for 
udlejer og lejer den 19. januar 2016, og at lejeperioden er den 1. juli 2016 til den 
30. juni 2017. Lejeaftalen er imidlertid ikke påtegnet og godkendt af DHF.  
 
Sagen har været i høring hos såvel Lemvig-Thyborøn Håndbold som TTH 
Holstebro med mulighed for supplerende udtalelser. 
 
Lemvig-Thyborøn Håndbold har afgivet høringssvar den 11. november 2016, 
hvorfra følgende gengives:  
 
”I januar måned 2016 indgår Lemvig-Thyborøn Håndbold A/S (LTH) en aftale med 
TTH Holstebro (TTH) om leje af Simon Gade. Lejekontrakten bliver underskrevet, 
og da både TTH og LTH synes, at det er mest rigtig at udlejer skriver under sidst, 
bliver det aftalt, at TTH sender lejekontrakten ind til DHF. Ved en beklagelig fejl 
sker det ikke. Internt i TTH og i DHF for så vidt angår lønsumsskemaet registreres 
lejekontrakten, idet TTH fratrækker kr. 55.000,-, som er det beløb som TTH skal 
have i leje for Simon Gade … 
 
… Der er tale om en beklagelig fejl fra LTH’s side, idet vi naturligvis skulle have 
fulgt op på, at lejekontrakten med Simon Gade blev indsendt til DHF. Vi syntes 
imidlertid, at der er flere formildende omstændigheder i sagen, som: 
 

 DHF undersøger ikke sagen nærmere på det tidspunkt, hvor der ændres i 
TTH’s lønsumsskema. Var det sket, havde man vel undret sig over, at 
lejebeløbet, som TTH havde fratrukket, ikke var med hos LTH. 

 

 Det er bevisligt, at intet er sket med overlæg, og at miseren starter med en 
ekspeditionsfejl på TTH’s kontor. 

 

 Vi er i god tro omkring Simon Gades spilleforhold, og hans indkaldelse til U21 
landsholdet sker da også via LTH og ikke TTH. Et klubskifte må altså være 
registreret hos DHF. 

 
Set ud fra et sportsligt synspunkt er alt gået korrekt til, og ingen af de klubber, 
som LTH har mødt, er blevet snydt. Der er i første omgang tale om en beklagelig 
fejl i TTH, dernæst manglende opfølgning fra LTH samt efterfølgende 
sammenfald af flere uheldige omstændigheder. 
 
Det er derfor LTH’s opfattelse, at vi skal frikendes i sagen. Vi mener det sportslige 
vejer tungere end en ekspeditionsfejl, og en sølle overskridelse – hvis der da i det 
hele taget er tale om en overskridelse – af lønsumsdelen på kr. 10.500,-” 
 



 

TTH Holstebro har afgivet høringssvar den 14. november 2016 og har heri bl.a. 
anført følgende: 
 
”Jeg vedkender min fejl i sagen ved ikke at have fremsendt lejeaftalen til DHF’s 
godkendelse. Jeg har ikke nogen umiddelbar forklaring på, hvorfor det ikke sker. 
 
I vores lønsumsskema pr. 1/7 2016 medtager jeg 55.000 som lejeindtægt, og jeg 
får heller i det tilfælde fremsendt lejeaftalen. Det bliver ikke opdaget i forbindelse 
med kontrakthåndteringen vs. lønsum. 
 
Vi har tilbudt LTH at annullere lejeaftalen og etablere en udlånsaftale, således der 
ingen lejesum er mellem TTH og LTH for at kompensere for vores fejl. 
 
For mig synes der ikke en klar ”synder”. Alle parter i sagen har misset en 
procedure: 1) TTH får ikke indsendt og 2) LTH følger ikke op. 3) TTH medtager 
lejeindtægten på lønsumsskema, men sender ikke lejeaftalen med og 4) DHF 
opdager ikke fejlen.” 
 
Lemvig-Thyborøn Håndbold har haft TTH Holstebros høringssvar til udtalelse, 
men har ikke ønsket at kommentere yderligere på sagen. 
 
Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende: 
 
Det fremgår af Ligareglementets § 173, stk. 7, jf. stk. 1 og 3, at lejeaftaler indgået 
mellem to kontraktforeninger skal indsendes til DHF til godkendelse og 
registrering, og at spilleren først er spilleberettiget, når godkendelsen er på plads. 
 
De pågældende bestemmelser har følgende ordlyd: 
 
§ 173, stk. 1: 
Spillerkontrakten skal af kontraktforeningen indsendes til DHF til godkendelse og 
registrering. Spillerkontrakten skal først underskrives af parterne og dernæst 
scannes ind og sendes elektronisk til DHF til kontraktregistrering@dhf.dk. ... 
 
§ 173, stk. 3: 
Spillerkontrakten skal godkendes af DHF før spilleren er spilleberettiget. 
Spillercertifikatet påtegnes med kontraktforholdet før spilleren er spilleberettiget. 
 
§ 173, stk. 7: 
Stk. 1-4 gælder tilsvarende for aftaler om udlejning af en spiller fra én 
kontraktforening til en anden kontraktforening (lejeaftaler) ... 
 
Det kan på baggrund af sagens oplysninger lægges til grund – og det er også 
erkendt – at lejeaftalen ikke har været sendt til DHF til godkendelse og 
registrering, jfr. Ligareglementets § 173, stk. 7, jf. stk. 1. 
 
Dette indebærer, at Lemvig-Thyborøn Håndbolds benyttelse af spilleren Simon 
Gade i kampe, hvor lejeaftalens godkendelse ikke har været på plads, er 
ensbetydende med benyttelse af en ikke-spilleberettiget spiller, jf. 
Ligareglementets § 173, stk. 7, jf. stk. 3. 
 



 

Reglerne om spilleberettigelse følger af Ligareglementets § 11, idet stk. 1 og 2 
har følgende ordlyd: 
 
§ 11, stk. 1: 
For at deltage i kampe for en forening kræves, at spilleren er spilleberettiget for 
den pågældende forening i henhold til nedenstående regler. 
 
§ 11, stk. 2: 
Det er foreningens ansvar, at deltagende spillere er spilleberettigede. Benyttelse 
af spillere, der ikke er berettiget, medfører bøde og tab af kamp. 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at spilleren Simon Gade har været benyttet i 
følgende fem kampe for Lemvig-Thyborøn Håndbold, hvoraf tre af kampene 
(anført i ”kursiv”) er vundet af Lemvig-Thyborøn Håndbold: 
 

- 17.09.2016 Skive fH – Lemvig-Thyborøn Håndbold 28 – 27 

- 23.09.2016 Lemvig-Thyborøn Håndbold – HØJ 38 – 29 

- 02.10.2016 Lemvig-Thyborøn Håndbold – Ajax København 23 – 22 

- 23.10.2016 Otterup HK – Lemvig-Thyborøn Håndbold 27 – 31 

- 29.10.2016 Lemvig-Thyborøn Håndbold – Fredericia HK 1990 25 – 30  
 
Disciplinærinstansen kan således konstatere, at Simon Gade har været benyttet i 
de pågældende fem kampe uden at være spilleberettiget. 
 
Disciplinærinstansen har i tidligere sager fastslået, at reglerne om 
spilleberettigelse er fundamentale for sporten, og det er derfor alvorligt, hvis 
foreningen – som har det endelige ansvar, jf. Ligareglementets § 11, stk. 2 – ikke 
følger disse regler. 
 
Konsekvensen af benyttelse af ikke-spilleberettigede spillere er bøde og tab af 
kamp, jf. Ligareglementets § 11, stk. 2, uden mulighed for at sanktionere 
anderledes. 
 
Det bemærkes således, at uanset om Lemvig-Thyborøn Håndbold måtte have 
været i god tro, uanset om der måtte have været en aftale om TTH Holstebros 
indsendelse af lejeaftalen til DHF til godkendelse og registrering, og uanset om 
der i øvrigt måtte have været undskyldelige omstændigheder, fx vedrørende 
placeringen af en underskrift i lejeaftalen,  er dette uden betydning for den 
objektive regel i Ligareglementets § 11, stk. 2, hvor den blotte konstatering af en 
forenings benyttelse af en ikke-spilleberettiget spiller medfører bøde og tab af 
kamp.  
 
Disciplinærinstansen sanktionerer herefter som følger, jf. DHF’s loves § 23, stk. 1 
e og g, samt Ligareglementets § 11, stk. 2, og § 28, stk. 2 b: 
 
 
Lemvig-Thyborøn Håndbold dømmes som taber af de tre vundne kampe, det 
vil sige:  



 

- Kamp nr. 372913, den 23.09.2016 – Lemvig-Thyborøn Håndbold – HØJ, idet 
begge point samtidigt tildeles HØJ, og målscoren sættes til 0 – 0, både for så 
vidt angår Lemvig-Thyborøn Håndbold og HØJ.  

 

- Kamp nr. 372925, den 02.10.2016 – Lemvig-Thyborøn Håndbold – Ajax 
København, idet begge point tildeles Ajax København, og målscoren sættes til 
0 – 0, både for så vidt angår Lemvig-Thyborøn Håndbold og Ajax København.  

 

- Kamp nr. 372944, den 23.10.2016 – Otterup HK – Lemvig-Thyborøn 
Håndbold, idet begge point tildeles Otterup HK, og målscoren sættes til 0 – 0, 
både for så vidt angår Otterup HK og Lemvig-Thyborøn Håndbold. 

 
Lemvig-Thyborøn Håndbold idømmes samtidig en bøde på kr. 25.000, idet 
der er tale om fem overtrædelser (fem kampe), og mindstebøden i henhold til 
cirkulæret udgør kr. 5.000 pr. kamp.  
 
Disciplinærinstansen pålægger endvidere i medfør af DHF’s loves § 23, stk. 1, 
Lemvig-Thyborøn Håndbold at betale et retsgebyr for sagens behandling med kr. 
3.312, jf. gebyrlisten.  
 
Bøden (25.000 kr.)  og retsgebyret (3.312 kr.) opkræves via faktura fra DHF.  
 
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 afgørelsen 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 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: TTH Holstebro, Skive FH, HØJ, Ajax København, Otterup HK og 
Fredericia HK 


