Ligareglement
Afsnit 1. Indledning
§ 1 Omfang
Stk. 1 Nærværende Ligareglement gælder for HåndboldLigaen, 1. Division samt for kampe
spillet i Landspokalturneringens landsdækkende runder, for herrer og damer.
Stk. 2 Omfattet af Ligareglementet er de deltagende foreninger, herunder kontraktforeninger, og
disses medlemmer.
Såfremt en forening eller et håndboldselskab gør brug af personer, der ikke er medlem af nogen
forening under DHF, men som ved arrangementer under DHF er tillagt en funktion, f.eks. sekretærer, tidtagere, trænere, udskiftningsledere og managers, er pågældende forening /selskab
ansvarlig for, at disse personer følger DHF’s love og reglementer ligesom de pågældende
personer kan pålægges sanktioner, som var de medlem af en forening under DHF.
Det samme er tilfældet med officials i distriktsforbundene under DHF.
§ 2 Uoverensstemmelser
Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem Ligareglementet og den mellem DHF,
Divisionsforeningen Håndbold og de deltagende foreninger indgåede Samarbejdsaftale om
Ligaen, har Samarbejdsaftalen forrang.
§ 3 Fair Play
Fair Play principperne skal overholdes af samtlige aktører der er involveret i og omkring
arrangementer omfattet af Ligareglementet, herunder personkredsen nævnt ovenfor i § 1, stk.
2.

Afsnit 2. Turnering
Afsnit 2.1 Generelt
§ 4 Udskrivning af turneringer
DHF udskriver hver sæson en HåndboldLiga, en 1. division, samt en Landspokalturnering for
hhv. damer og herrer
§ 5 Rettigheder
DHF har, med mindre andet eksplicit er angivet, den eksklusive ret til at navngive, samt alle
øvrige rettigheder til de af Ligareglementet omfattede turneringer.
§ 6 Titler
1. Vinderen af slutspillet er Danmarksmester, og spillerne på det sejrende hold tildeles
Danmarks Idræts-Forbunds guldmedaljer og DHF’s medaljer i guld.
2. Den forening og spillerne på det hold, der er taber i finalekampene, modtager DHF’s medalje
i sølv.
3. Vinderen af bronzekampen modtager DHF’s medajle i Bronze.
4. Mesterholdet modtager i alt 25 guldmedaljer fra Danmarks Idræts-Forbund og de tre
medaljetagende hold hver 25 medaljer fra DHF. De spillere, der har deltaget i den sidste kamp
registreres af Danmarks Idræts-Forbund som deltagere på mesterholdet.
5. Den forening, som bliver Danmarksmester, modtager desuden en af DHF udsat pokal til
foreningens ejendom.
6. Såvel den sølv- som den bronze vindende forening modtager som et synligt bevis på dette en
af DHF udsat pokal til ejendom.
7. Vinderne af 1. division tildeles af DHF en erindringspræmie til ejendom.

8. I Landspokalturneringen spilles om en pokal til ejendom De spillere og den forening der
vinder
Landspokalturneringen tildeles DHF’s medaljer i guld med inskriptionen "Vinder af LP"
samtårstallet i et antal af 25 stk. til fordeling efter foreningens afgørelse. Det tabende hold
tildeles DHF’s medaljer i sølv i et antal af 25 stk. til fordeling efter foreningens afgørelse.
Afsnit 2.2 Turnering
§ 7 Sæson
En turneringssæson defineres som løbende fra 1. juli til 30. juni.
§ 7 a Turneringen
En turnering defineres som startende ved igangsætning af den første kamp i grundspillet og
slutter når sidste kamp i finalen i HåndboldLigaen er afsluttet.
Turneringen inddeles i faser. Første fase indeholder et grundspil. Anden fase er slutspil,
Ligakvalifikationsspil eller op-/nedspil til 1.division. Tredje fase er semifinaler, DM-finaler,
bronzekamp, og bedst af 3-kampe om kvalifikation til Liga og 1.division.
En fase er lukket for ændringer som følge af deltageres insolvens, holdudtrækning og lignende
når sidste kamp er afsluttet. Dog kan protestsager og lignende stadig ændre stillingen indtil
disse sager er behandlet i håndboldens juridiske system.
§ 8 Antal hold i turneringen
Stk. 1. HåndboldLigaen for damer består af 12 hold og HåndboldLigaen for herrer består af 14
hold.
Stk. 2. 1. division består af 14 hold.
§ 9 Dobbeltturnering
Stk. 1 I Håndboldligaen og 1.division spilles en dobbeltturnering (grundspillet), der begynder om
efteråret og slutter om foråret indenfor en turneringssæson.
Stk. 2 Ved en dobbeltturnering forstås, at alle hold mødes 2 gange; henholdsvis hjemme og
ude.
§ 10 Bedst af 3 kampe og EC-afgørelse
Stk. 1 Ved bedst af 3 kampe forstås, at holdene spiller 2 kampe, hvor vinderen er det hold, der
har flest point. Ved pointlighed afvikles en 3. kamp, der i tilfælde af uafgjort efter endt spilletid,
skal afgøres på straffekast jf. § 95.
Stk. 2 Med EC-afgørelse menes, at holdene spiller 2 kampe, hvor vinderen er det hold, der har
flest point. Ved pointlighed, findes en vinder på følgende måde:
a) Det hold, der har den bedste måldifference efter de to kampe,
b) Det hold, der har scoret flest mål på udebane,
c) straffekast efter reglerne i § 95.
§ 11 HåndboldLigaernes Grundspil, Slutspil og Ligakvalifikationsspil samt direkte
op/nedrykning
Stk.1. HåndboldLigaen afvikles dels som et grundspil, hvor alle møder alle i en ude- og en
hjemmekamp, og dels i et efterfølgende slutspil med semi- og finalekampe om det danske
mesterskab og bronzemedaljer. I slutspillet for herrer deltager de 8 bedst placerede hold i
grundspillet. I slutspillet for damer deltager de 6 bedst placerede hold i grundspillet.
Stk. 2. De to hold placeret som hhv. nr. 14 i HerreLigaen og nr. 12 i DameLigaen rykker direkte
ned i 1. division og erstattes af vinderne af 1. divisionerne.
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Stk. 3. I Ligakvalifikationsspillet for herrer deltager de fra nr.12-13 placerede i grundspillet i
Ligaen sammen med nr. 2-3 fra 1. division om 2 pladser i Ligaen. I Ligakvalifikationsspillet for
damer deltager de nr. 10 og 11 placerede i grundspillet i Ligaen sammen med nr. 2 og 3 fra 1.
division om 2 pladser i Ligaen.
§ 12 Slutspillet:
Stk. 1 HerreLigaen:
a). De i grundspillet som nr. 1-8 placerede hold deles i 2 puljer, hvor pulje 1 består af holdene
placeret som nr. 1,4,5 og 8. I pulje 2 placeres holdene placeret som nr. 2,3,6 og 7
b). Holdene spiller alle mod alle efter følgende plan:
Pulje 1
pulje 2
Runde 1 8-1 og 5-4
7-2 og 6-3
Runde 2 4-8 og 1-5
3-7 og 2-6
Runde 3 4-1og 8-5
3-2 og 7-6
Runde 4 8-4 og 5-1
7-3 og 6-2
Runde 5 1-8 og 4-5
2-7 og 3-6
Runde 6 1-4 og 5-8
2-3 og 6-7
c). Vinderen af pulje 1 mødes med nr. 2 i pulje 2 i semifinale nr. 1. Nr. 2 i pulje 1 mødes med nr.
1 i pulje 2 i semifinale nr. 2. Vinderne af de 2 puljer har hjemmebane i 2. kamp.
Semifinalerne afgøres efter EC-afgørelse.
d). Vinderen af semifinale nr. 1 mødes med vinderen af semifinale nr. 2 i DM-finalerne. DMfinalerne afgøres efter EC-afgørelse, hvor det bedst placerede hold i grundspillet har
hjemmebane i anden kamp.
e). Taberen af semifinale nr. 1 mødes med taberen af semifinale nr. 2 om bronzemedaljen, der
afgøres efter EC-afgørelse. Det bedst placerede hold i grundspillet har hjemmebane i anden
kamp.
f). De to hold placeret som nr. 3 i pulje 1 og 2, har den endelige placering som nr. 5 og 6, hvor
nr. 5 er det bedst placerede hold i grundspillet.
g). De to hold placeret som nr. 4 i pulje 1 og 2, har den endelige placering som nr. 7 og 8, hvor
nr. 7 er det bedst placerede hold i grundspillet.
Stk. 2. DameLigaen
a) I slutspillet deltager de i grundspillet som nr. 1-6 placerede hold.
b) Der afvikles kvartfinaler mellem nr. 3, 4, 5 og 6.
I kvartfinale 1 mødes nr. 3 mod valgfri modstander. Valget skal meddeles DHF senest 24 timer
efter afslutningen af sidste kamp i grundspillet. Såfremt meddelelse herom ikke foreligger inden
denne frist, bliver modstanderen nr. 6.
I kvartfinale 2 mødes de to hold, der ikke er omfattet af kvartfinale 1.
Kvartfinalerne afgøres efter EC-afgørelse. Bedst placerede hold i grundspillet har hjemmebane i
anden kamp.
De i grundspillet som nr. 1 og 2 placerede hold går direkte til semifinalerne.
c) I semifinale 1 mødes det i grundspillet som nr. 1. placerede hold med vinderen af kvartfinale
2. I semifinale 2 mødes det i grundspillet som nummer 2 placerede hold vinderen af kvartfinale
1.
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Semifinalerne afgøres efter EC-afgørelse. Bedst placerede hold i grundspillet har hjemmebane i
anden kamp.
d). Vinderen af semifinale nr. 1 mødes med vinderen af semifinale nr. 2 i DM-finalerne. DMfinalerne afgøres efter EC-afgørelse, hvor det bedst placerede hold i grundspillet har
hjemmebane i anden kamp.
e). Taberen af semifinale nr. 1 mødes med taberen af semifinale nr. 2 om bronzemedaljen, der
afgøres efter EC-afgørelse. Det bedst placerede hold i grundspillet har hjemmebane i anden
kamp.
f) De to tabere af kvartfinalerne, har den endelige placering som nr. 5 og 6, hvor nr. 5 er det
bedst placerede hold i grundspillet.
§ 13 Ligakvalifikationsspillet
Stk. 1. HerreLiga / 1. division
a) De i grundspillet som nr. 9-11 placerede afslutter sæsonen med denne endelige
placering.
b) De som nr. 12. og 13 placerede spiller mod de i 1. division som nr. 2 og 3 placerede hold
om 2 pladser i ligaen
Nr. 11 i ligaen møder nr. 3 i 1. division, medens nr. 12 i ligaen møder nr.2 i 1. division.
Kampene afgøres efter EC-afgørelse. Ligaholdene har hjemmebane i 2. kamp. Taberne
spiller i 1. division.
c) Uagtet udfaldet af disse kampe indplaceres ligaholdene i den endelige placering som
hhv. nr. 12 og 13.

Stk. 2. DameLiga/ 1. division
a) De i grundspillet placerede hold som nr. 7-9 afslutter sæsonen med denne endelige
placering.

De i grundspillet placerede hold som nr. 10-11 spiller mod de i 1. div. som nr. 2 og 3 placerede
hold om 2 pladser i ligaen.
Nr. 10 i Ligaen møder nr. 3 i 1. division, mens nr. 11 i Ligaen møder nr. 2 i 1. division. Kampene
afgøres efter EC-afgørelse. Ligaholdene har hjemmebane i 2. kamp. Taberne af disse kampe
spiller i 1. division.
b) Uagtet udfaldet af disse kampe, indplaceres de to Ligahold i den endelige placering som hhv.
nr. 10 og 11.
§ 13 a Endelig placering 1. division
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Det hold, der opnår flest point i grundspillet i 1. division er nr. 1, og de øvrige hold placeres som
nr. 2, 3, 4 osv. i forhold til opnåede points.
Afsnit 2.3 Pointstruktur
§ 14 Pointstruktur
a) En vunden kamp giver 2 point, en uafgjort kamp 1 point og en tabt kamp 0 point.
b) I slutspillet i HerreLigaen medtager holdene point til slutspillet således:
Placering som nr. 1 og 2 i grundspillet medtager hver 2 point og
Placering som nr. 3 og 4 i grundspillet medtager hver 1 point
Øvrige hold medtager ingen point.

§ 15 Pointlighed
Hvis flere hold ved grundspillets afslutning står lige i points, afgøres deres placeringsrækkefølge
af:
1) Opnåede point i indbyrdes kampe.
2) Måldifferencen i indbyrdes kampe.
3) Flest scorede mål i indbyrdes kampe.
4) Måldifferencen i samtlige kampe.
5) Flest scorede mål i samtlige kampe.
NB: Forbeholdet i § 16, nr. 1 træder i kraft efter punkt 5 og før punkt 6.
6) Omkamp/e
Fortolkning af § 15
Står flere hold lige med hensyn til points, afgøres deres indbyrdes placering af holdenes points i
indbyrdes kampe. (pkt. 1).
Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres placering ved måldifferencen beregnet på
grundlag af resultaterne af disse holds indbyrdes kampe. (pkt. 2).
Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering ved flest scorede mål
beregnet på grundlag af resultaterne af disse holds indbyrdes kampe. (pkt. 3).
(Pkt. 3 kan kun anvendes, hvis der er flere end 2 hold tilbage).
Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering ved måldifferencen
beregnet på grundlag af resultaterne af samtlige kampe spillet i puljen. (pkt. 4).
Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering af flest scorede mål i
samtlige kampe i puljen. (pkt. 5).
Er flere hold endnu ikke indplaceret træder forbeholdet i § 16 i kraft.
Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering ved omkamp(e) på
neutral bane. (pkt. 6).
Spilletid og -sted fastlægges af DHF’s administration.
§ 15a
Ved pointlighed i slutspil, kvalifikationsspil eller op-nedspil afgøres den endelige
turneringsindplacering af holdets placering i grundspillet.
§ 16 Forbehold for regel ved pointlighed
Ved afgørelse af en placeringsrækkefølge efter § 15, gælder følgende forbehold:
1) Et hold der ikke er stillet op til alle sine ansatte kampe, eller et hold, der har gennemført en
eller flere af sine kampe med ulovlige spillere og herefter er blevet erklæret for taber af
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kampen(e), placeres under et hold, der har gennemført samtlige sine ansatte kampe lovligt,
såfremt holdet er udeblevet eller har benyttet ulovlig spiller mod netop dette hold.
2) Et hold, der har opnået point i en kamp, fordi modstanderen har overtrådt love og
reglementer, får ikke beregnet nogen målscore for den pågældende kamp.
Hvis dette har betydning for placeringsrækkefølgen, bortfalder andre holds målscore i11
kampe(n) mod samme modstander ved beregning af måldifferencen eller flest scorede mål.
3) En placeringsrækkefølge mellem to eller flere hold med pointlighed i tilfælde, hvor disse har
overtrådt love og reglementer, afgøres af indbyrdes kamp(e).
§ 17 Hold der udgår af en turnering
Hvis et hold udgår af en turnering, medregnes ingen af dets spillede kampe ved beregning af
point eller måldifference.
Afsnit 2.4 Op/nedrykning
§ 18 Generelle regler for op-/nedrykning
Stk. 1 Et hold der kvalificerer sig til oprykning til Håndboldligaen eller 1. division har pligt til at
rykke op, såfremt holdet kvalificerer sig.
Stk.2. Som udgangspunkt rykker ved grundspillets afslutning de tre lavest placerede hold i 1.
divisionspuljerne ned i 2.division. Antallet af direkte nedrykkere afhænger dog af antallet af
direkte oprykkere fra 2.division. For at kunne rykke direkte op i 1.division fra 2.division, skal man
have vundet rækken og være oprykningsberettiget. Udover den direkte op-/nedrykning, vil der
være op-/nedspilskampe mellem to nedrykningsberettigede hold fra 1.division og to
oprykningsberettigede hold fra 2.division.
Stk. 3. Hvis et hold, der efter de gældende bestemmelser ikke er oprykningsberettiget, placerer
sig på en oprykningsberettiget plads eller en plads, der giver ret til at deltage i
oprykningskampe, skal det følgende bedst placerede hold, der opfylder betingelserne, indtræde
i dets sted.
Stk. 4 Samme fremgangsmåde som nævnt i stk. 2 anvendes i tilfælde, hvor et hold efter en
turneringsafslutning mister sin ret til at forblive i rækken.
Stk. 5 I op/ned spillet mellem 1. og 2. division, gælder Ligareglementets bestemmelser.
Stk. 6 Ingen forening kan i samme sæson rykke op i en række, hvorfra foreningen har hold, der
rykker ned.
§ 19 Op-/nedspil mellem 1.division og 2.division
Nr. 1 og nr. 2 fra det særlige opspil mellem de 3 bedste oprykningsberettigede hold i 2. division,
går videre i opspillet og møder de to nedrykningsberettigede hold fra 1.division, hvor holdene fra
2.division har hjemmebane i første kamp.
Det gælder, at kampene afvikles i bedst af to med EC-afgørelse.
§ 20 Op-/nedspil mellem 1. division og 2. division - eksempler
1) Såfremt der er 3 oprykningsberettigede hold, der vinder hver sin 2. div. pulje, så spilles der
efter følgende plan:
a) Nr. 1 i puljespillet – 1. div. nr. 11
b) Nr. 2 i puljespillet – 1. div. nr. 10
Det betyder, at nr. 14, nr. 13 og nr. 12 i 1.division rykker direkte ned i 2. division.12
Vinderne af kampene a) og b) deltager i den efterfølgende 1. division, mens taberne deltager i
den efterfølgende 2. division sammen med nr. 3 i indledende puljespil.
2) Såfremt der er et ikke-oprykningsberettiget hold, der vinder sin 2. div. pulje, så spilles der
efter følgende plan:
c) Nr. 1 i puljespillet – 1. div. nr. 12
d) Nr. 2 i puljespillet – 1. div. nr. 11
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Det betyder, at kun nr. 14, og nr. 13 i 1. division rykker direkte ned i 2. division.
Vinderne af kampene c) og d) deltager i den efterfølgende 1. division, mens taberne deltager i
den efterfølgende 2. division sammen med nr. 3 i indledende puljespil.
3) Såfremt der er 2 ikke-oprykningsberettigede hold, der vinder to af 2. div. puljerne, så spilles
der efter følgende plan:
e) Nr. 1 i puljespillet – 1. div. nr. 13
f) Nr. 2 i puljespillet – 1. div. nr. 12
Det betyder, at kun nr. 14 i 1. division rykker direkte ned i 2. division.
Vinderne af kampene e) og f) deltager i den efterfølgende 1. division, mens taberne deltager i
den efterfølgende 2. division sammen med nr. 3 i indledende puljespil.
4) Såfremt der er 3 ikke-oprykningsberettigede hold, der vinder hver sin 2. div. pulje, så spilles
der efter følgende plan:
g) Nr. 1 i puljespillet – 1. div. nr. 14
h) Nr. 2 i puljespillet – 1. div. nr. 13
Det betyder, der ingen direkte nedrykning er til 2. division.
Vinderne af kampene g) og h) deltager i den efterfølgende 1. division, mens taberne deltager i
den efterfølgende 2. division sammen med nr. 3 i indledende puljespil.
§ 20 a Reservehold
stk. 1 Hold der deltager i op-/nedspillet til en højere række, uden at kvalificere sig til oprykning,
indgår som reservehold.
Stk. 2 Et reservehold er et hold der kan erstatte et hold der, efter at have kvalificeret sig til at
spille i en turnering i den kommende sæson ikke stiller op i turneringen. Et hold der har
kvalificeret sig til at spille i en højere række, men ikke stiller op i denne række kaldes et
udtrukket hold.
Stk. 3 Reservehold inviteres til at erstatte et udtrukket hold i prioriteret rækkefølge.
Rækkefølgen afgøres efter de resultater holdet har opnået i op-/nedspillet efter følgende
principper:
a: Reserveholdsprincipper for hold der skal erstatte et hold i Ligaen:
1. Den direkte nedrykker fra Håndboldligaen indplaceres højere på reserveholdslisten end hold
der har deltaget i grundspillet i 1.division, men efter hold der har deltaget i Håndboldligaen og
som er sluttet med en højere placering i grundspillet.
Herefter indplaceres:
Herrer:
2. Taberen af kampene mellem de to nr. 3, jf. § 13, stk. 1 li. d
3. Den bedst placerede nr. 4, jf. § 13, stk. 1, li. e
4. Den dårligst placerede nr. 4 § 13, stk. 1, li. e

Damer:
5. Taberne af kampene mellem hhv. nr. 10 i Ligaen - nr. 3. i 1. division og nr. 11. i Ligaen - nr. 2
i Ligaen.
b: Reserveholdsprincipper for hold der skal erstattet et hold i 1. division:
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1. De to tabere af kampene mellem to 1. div. hold og to 2. div. jf. § 20. Grundspillet i 1. division
er højere rangeret end grundspillet i 2. division
2. De i grundspillet bedst placerede direkte nedrykkere fra 1. division.
Stk. 4. Et reservehold har alene reserveholdsrettigheder frem til 1. runde i ny turnering.
Afsnit 3.1 Deltagelsesbetingelser
§ 21 Deltagelsesbetingelser
Stk. 1. En forening kan alene deltage med ét hold for henholdsvis herrer og damer i turneringer
omfattet af Ligareglementet.
Stk. 2. Det er en betingelse for, at en forening kan deltage i en turnering omfattet af
Ligareglementet, at
a) foreningen har spillet sig til en plads i en række omfattet af Ligareglementet, og at foreningen
ikke er udelukket fra deltagelse som følge af konkrete afgørelser,
b) foreningen er uafhængig, jf. afsnit 3.2,
c) foreningen har betalt deltagelsesgebyr,a conto betaling til dommerrejsepulje, samt a’conto
betaling til Disciplinærinstansens drift.
d) foreningen har tiltrådt (i) enhver aftale, som Divisionsforeningen Håndbold og DHF måtte
have indgået med tredjemand vedrørende tredjemands erhvervelse af lyd- og billedrettigheder
(tv-aftalen), (ii) enhver aftale mellem Divisionsforeningen Håndbold og DHF om den indbyrdes
fordeling af indtægter fra tv-aftalen, og (iii) enhver beslutning truffet af Divisionsforeningen
Håndbolds bestyrelse om fordeling af indtægter fra tv-aftalen mellem Divisionsforeningen
Håndbold og foreningerne. Beslutningen skal være truffet senest 1. juni og skal være bekræftet
skriftligt overfor DHF,
e) foreningen ikke har påtaget sig forpligtelser, der strider mod tv-aftalen, eller på noget
tidspunkt i øvrigt handler i strid med tv-aftalen, og
g) foreningen – såfremt den skal deltage i Håndboldligaen – har tiltrådt samarbejdsaftalen
mellem foreningen, Divisionsforeningen Håndbold og DHF.
Stk. 3. En forening, der ønsker at deltage i den kommende turneringssæson, skal opfylde de i
stk. 2 c) nævnte betingelser senest den 1. juli forud for den kommende turneringssæson, de i
stk. 2 d) og e) nævnte betingelser senest den 1. juni forud for den kommende turneringssæson
og den i stk. 2 g) nævnte betingelse senest den 1. juli forud for den kommende
turneringssæson.
Stk. 4. For håndboldselskaber, jf. DHF’s love § 4, gælder stk. 1-3 tilsvarende.

§ 22 Turneringsrettigheder
Stk. 1. Mulighed for indplacering i, og retten/pligten til, at spille i en turnering
(turneringsrettigheden) tilhører altid den forening, der har spillet sig til denne, jf. dog § 23, stk. 2
og stk. 3.
Stk. 2. Turneringsrettigheden kan udlånes til et håndboldselskab, jf. DHF’s love § 4 og
Reglement for Kontraktforeninger og Spillerkontrakter.
Stk. 3. Ophører et udlån af en turneringsrettighed til et håndboldselskab, og er der ikke
foretaget ordinær tilbagelevering af turneringsrettigheden til foreningen i henhold til Reglement
for Kontraktforeninger og Spillerkontrakter § 15 m, stk. 3, sidestilles ophøret, uanset årsagen,
med, at der er sket ekstraordinær tilbagelevering af turneringsrettigheden til foreningen i
henhold til Reglement for Kontraktforeninger og Spillerkontrakter § 15 m, stk. 4.
§ 23 Konsekvenser af opløsning af en forening
Stk. 1. Opløses en forening, bortfalder foreningens turneringsrettighed.
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Stk. 2. Opløses en forening, og er denne forening part i en overbygningsaftale, jf. afsnit 3.3, kan
DHF’s administration dog træffe afgørelse om, at en anden forening omfattet af
overbygningsaftalen får overført turneringsrettigheden, såfremt
a) DHF’s administration modtager skriftlig anmodning herom senest 30 dage før foreningens
opløsning,
b) DHF’s administration skønner, at der ikke foreligger forsøg på omgåelse af § 22, stk. 1, og
c) DHF’s administration finder en overførsel af turneringsrettigheden hensigtsmæssig ud fra en
vurdering af bl.a. dansk håndbolds generelle struktur og den geografiske nærhed mellem den
opløste forening og den modtagende forening.
Stk. 3. En afgørelse i henhold til stk. 2, kan gå ud på en midlertidig overførsel af
turneringsrettigheden eller en permanent overførsel af turneringsrettigheden. En midlertidig
overførsel af turneringsrettigheden gælder indtil det tidspunkt, hvor der sker ændringer af
deltagerkredsen i overbygningsaftalen eller overbygningsaftalen ophører. Ved ophør af en
midlertidig overførsel af turneringsrettigheden træffer DHF’s administration afgørelse om, om
turneringsrettigheden bortfalder, eller om den – under hensyntagen til momenterne i stk. 2, litra
b og c – skal overføres permanent til den modtagende forening.
§ 24 Navne
Stk. 1. En deltagende forenings 1. hold kan have et særligt navn, der afviger fra navnet på
foreningens andre hold.
Stk. 2. Eventuel navneændring skal søges inden den 1. juli og får virkning for den kommende
sæson.
Stk. 3. Firmanavne, produktnavne eller navne af politisk, religiøs, racistisk eller ideologisk art
kan ikke godkendes.
Stk. 4. DHF’s administration godkender navne efter ansøgning.
Stk. 5. For overbygninger finder § 36, stk. 1, litra g, anvendelse.
§ 25 Deltagelsesgebyr
Stk. 1. Deltagelsesgebyr i henhold til gebyrlisten opkræves af DHF og indbetales senest på det
fastsatte forfaldstidspunkt.
Afsnit 3.2 Uafhængighed
§ 26 Formål
Stk. 1. For at sikre en sportslig korrekt afvikling af turneringen er det af afgørende betydning, at
der foreligger uafhængighed mellem dels deltagere i herrernes Håndboldliga og 1. Division, dels
deltagere i damernes Håndboldliga og 1. Division.
Stk. 2. Med deltagere menes i denne sammenhæng en forening, et håndboldselskab, jf. DHF’s
love § 4, og en overbygning, jf. afsnit 3.3.
§ 27 Uafhængighed
Stk. 1. Deltagere betragtes ikke som uafhængige af hinanden, såfremt
a) der foreligger samarbejdsaftaler m.v. mellem deltagerne, jf. § 28,
b) en deltager har indflydelse i en anden deltager, jf. § 29, eller
c) en person har indflydelse i flere deltagere, jf. § 30.
Stk. 2. For så vidt angår etablering af overbygninger, jf. afsnit 3.3, og et håndboldselskabs
sammenlægning af aktiviteter med en forening eller et andet håndboldselskab gælder det i § 31
anførte vedrørende uafhængighed.
Stk. 3. Deltagere, der befinder sig i en situation, hvor de ikke betragtes som uafhængige af
hinanden, har pligt til straks at give DHF meddelelse herom. Meddelelsen skal offentliggøres af
DHF.
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§ 28 Samarbejdsaftaler m.v. mellem deltagere
Stk. 1. Deltagere må ikke indgå samarbejdsaftaler med hinanden eller foretage faktiske
dispositioner i gensidig forståelse, hvis der er tale om aftaler eller dispositioner, der må antages
at få eller kunne få direkte eller indirekte betydning for en korrekt sportslig afvikling af
turneringen.
Stk. 2. Forbuddet mod samarbejdsaftaler omfatter også indgåelse af aftaler om
sponsorsamarbejde.
Stk. 3. Forbuddet mod samarbejdsaftaler anses ikke for overtrådt, såfremt der alene indgås
aftaler om træningssamarbejde, benyttelse af samme sundhedsstab og/eller specialtrænere
eller lignende samarbejdsaftaler. Ved specialtrænere forstås personer som f.eks. fysiske
trænere og mentaltrænere, der ikke er involveret i den sportslige ledelse.
§ 29 Indflydelse i en anden deltager
Stk. 1. Ingen deltager må direkte eller indirekte have indflydelse på en anden deltagers
sportslige og/eller økonomiske beslutninger.
Stk. 2. En deltager anses bl.a. for at have indflydelse på en anden deltagers sportslige og/eller
økonomiske beslutninger, hvis
a) en deltager direkte eller indirekte ejer eller via aftale har råderet over flertallet af
stemmerettighederne i en anden deltager,
b) en deltager direkte eller indirekte har ret til at udnævne eller afsætte personer i et
administrativt, ledelsesmæssigt eller tilsynsførende organ i en anden deltager, eller
c) en deltager indgår en finansiel aftale, herunder låneaftale, med en anden deltager.
Stk. 3. Uanset ovenstående må en deltager maksimalt besidde 5 % af ejerandelene i en anden
deltager.
Stk. 4. Forbuddet mod en deltagers indflydelse i en anden deltager anses også for overtrådt,
hvis det indgår som led i en aftale mellem to deltagere, at der på et fremtidigt tidspunkt skal
etableres et forhold omfattet af stk. 2 eller stk. 3.

§ 30 Personer med indflydelse i flere deltagere
Stk. 1. Ingen fysisk eller juridisk person må på samme tid direkte eller indirekte have indflydelse
på flere deltageres sportslige og/eller økonomiske beslutninger.
Stk. 2. En person anses bl.a. for at have indflydelse på en deltagers sportslige og/eller
økonomiske beslutninger, hvis
a) en person direkte eller indirekte ejer eller via aftale har råderet over flertallet af
stemmerettighederne i en deltager,
b) en person direkte eller indirekte har ret til at udnævne eller afsætte personer i et
administrativt, ledelsesmæssigt eller tilsynsførende organ i en deltager,
c) en person besidder en funktion eller på anden måde har indflydelse i et administrativt,
ledelsesmæssigt eller tilsynsførende organ i en deltager, eller
b) en person indgår en finansiel aftale, herunder låneaftale, med en deltager. Bestemmelsen er
ikke til hinder for aftale om almindelige låneforhold med pengeinstitutter.
Stk. 3. Det i stk. 1 og stk. 2 anførte indebærer bl.a., at en person ikke på samme tid som træner
må være involveret i den sportslige ledelse i to deltagere.
Stk. 4. Forbuddet mod indflydelse i mere end en deltager gælder også, hvor indflydelse
besiddes af en gruppe af fysiske og/eller juridiske personer i fællesskab.
§ 31 Overbygninger m.v. og uafhængighed
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Stk. 1. To eller flere foreninger, der indleder forhandlinger om etablering af en overbygning (se
definition af overbygning i § 33), anses for uafhængige af hinanden så længe bestemmelserne i
§ 34 om offentliggørelse overholdes.
Stk. 2. Så snart der indgås en aftale om en overbygning, anses de involverede foreninger ikke
længere for at være uafhængige af hinanden.
Stk. 3. De i nærværende afsnit 3.2 nævnte regler finder ikke anvendelse i det indbyrdes forhold
mellem foreninger, når en aftale om etablering af en overbygning er godkendt med den virkning,
at overbygningens hold overtager den turneringsmæssige indplacering (turneringsrettighed),
som det bedst placerede at foreningernes 1. hold hidtil har haft.
Stk. 4. Et håndboldselskab, jf. DHF’s love § 4, der er ejet af en forening som omhandlet i stk. 1,
sidestilles i relation til spøgsmålet om uafhængighed med den pågældende forening i forholdet
til de øvrige involverede foreninger og eventuelle håndboldselskaber ejet af disse foreninger.
Stk. 5. Stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, hvor et håndboldselskab, jf. DHF’s love §
4, indleder forhandlinger om hel eller delvis sammenlægning af aktiviteter med en forening eller
et andet håndholdselskab.
§ 32 Overtrædelse
Disciplinærinstansen træffer beslutning om, hvorvidt deltagerne er uafhængige og sanktionerer
brud på afsnit 3.2, jf. DHF’s love § 23.

Afsnit 3.3 Overbygning
§ 33 Definition
Stk. 1. Ved et holdfællesskab forstås i nærværende reglement et sportsligt samarbejde mellem
2-4 foreninger om 1 eller 2 seniorhold på dame- eller herresiden. Ved et klubfællesskab forstås i
nærværende reglement et sportslig samarbejde mellem 2-4 foreninger om alle seniorhold på
dame- eller herresiden.
Stk. 2. Såfremt et holdfællesskabs eller klubfællesskabs 1. hold deltager i Håndboldligaen eller
1. Division reguleres det sportslige samarbejde af nærværende reglement. Samarbejdet om det
pågældende 1. hold betegnes som en overbygning.
Stk. 3. Driften af en overbygning kan foregå enten i
et håndboldselskab, jf. DHF’s love § 4, ved udlån af turneringsrettigheden i henhold til reglerne i
Reglement for Kontraktforeninger og Spillerkontrakter, eller
et interessentskab, hvor de enkelte foreninger er interessenter.
§ 34 Offentliggørelse af drøftelser om etablering af en overbygning
Stk. 1. Foreninger, der indleder drøftelser om etablering af en overbygning, skal straks give
meddelelse til DHF herom. Meddelelsen skal offentliggøres af DHF.
Stk. 2. DHF skal herefter hver den 1. i en måned modtage rapporteringer om status vedrørende
drøftelserne.
Stk. 3. Foreningerne skal straks drøftelserne er afsluttet give meddelelse til DHF herom med
oplysning om, hvorvidt der er indgået en aftale om etablering af en overbygning. Meddelelsen
skal offentliggøres af DHF.
Stk. 4. Så længe drøftelser om etablering af en overbygning pågår, må de involverede
foreninger ikke indbyrdes handle spillere. De involverede foreninger må heller ikke i en
igangværende sæson indbyrdes handle spillere, efter at der er indgået aftale om etablering af
en overbygning. Forbuddet mod indbyrdes spillerhandel gælder også spillerhandel, der
involverer et håndboldselskab, jf. DHF’s love § 4, der er ejet af en af de involverede foreninger.
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Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse, hvor et håndboldselskab, jf. DHF’s love § 4,
indleder forhandlinger om hel eller delvis sammenlægning af aktiviteter med en forening eller et
andet håndboldselskab.
§ 35 Ansøgning
Stk. 1. En overbygning skal godkendes af DHF's administration. Dette gælder også, hvor et
holdfællesskabs eller klubfællesskabs 1. hold rykker op i 1. Division.
Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af en overbygning indgives på blanketten "Aftale om
overbygning". Sammen med ansøgningen skal følge den mellem foreningerne indgåede aftale
om etablering af en overbygning samt øvrige relevante dokumenter, herunder eventuelle
selskabsvedtægter, ejeraftaler, samarbejdsaftaler mellem foreningerne og et håndboldselskab
og lignende.
Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af en overbygning skal være indgivet til DHF senest den 1.
juni for at kunne få virkning for den kommende sæson.
§ 36 Godkendelse
Stk. 1. For at en overbygning kan godkendes, skal følgende betingelser være opfyldt:
a) Bestemmelserne i §§ 34 og 35 om offentliggørelse og ansøgningsprocedure skal være
overholdt.
b) Der må maksimalt deltage 4 foreninger i en overbygning.
c) En forening kan alene deltage i én overbygning på henholdsvis dame- og herresiden.
d) Der skal være et naturligt geografisk tilhørsforhold mellem de deltagende foreninger.
e) De deltagende foreninger skal indgå en skriftlig samarbejdsaftale, jf. stk. 2.
f) Såfremt driften af en overbygning skal foregå i et håndboldselskab, skal reglerne om
håndboldselskaber i DHF’s love § 4 og Reglement for Kontraktforeninger og Spillerkontrakter
være overholdt.
g) Bestemmelserne i § 24 om navne skal være overholdt, idet det dog yderligere gælder, at
navnet på overbygningen ikke må være identisk med navnet på en forening, der er deltager i
overbygningen. Overbygningen kan have et navn, der afviger fra navnet på de øvrige hold i et
holdfællesskab eller klubfællesskab.
Stk. 2. Det skal fremgå af samarbejdsaftalen,
a) om aftalen om etablering af en overbygning skal gælde for en sæson ad gangen, eller om
den skal gælde indtil den opsiges af en af de involverede foreninger. Såfremt aftalen skal gælde
indtil den opsiges, skal det fremgå, at den kun kan opsiges med virkning til udgangen af en
sæson,
b) at overbygningen indtræder i den turneringsmæssige indplacering (turneringsrettighed), der
tilhører den deltagende forening med det højst indplacerede hold forud for overbygningsaftalens
indgåelse (ved to hold i samme række er den indbyrdes placering afgørende), og
c) at overbygningens indplacering i turneringen ved overbygningsaftalens ophør skal tilfalde den
forening med det højst indplacerede hold forud for overbygningsaftalens indgåelse.
Stk. 3. En godkendelse gælder som udgangspunkt for én sæson. En godkendelse gælder dog
indtil videre, hvis det af samarbejdsaftalen fremgår, at aftalen om etablering af en overbygning
skal gælde indtil den opsiges, og at den kun kan opsiges med virkning til udgangen af en
sæson.
Stk. 4. DHF kan efter ansøgning fra de deltagende foreninger dispensere fra betingelserne i stk.
1, litra a og b. DHF skal ved vurderingen af, om ansøgningen kan imødekommes bl.a. tage
hensyn til, om etableringen af den ønskede overbygning modvirker hensynet til en bred
turneringsstruktur.
§ 37 Konsekvenser af godkendelse
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Stk. 1. En godkendt overbygning har følgende konsekvenser:
a) Overbygningen indtræder i den turneringsmæssige indplacering (turneringsrettighed) ), der
tilhører den deltagende forening med det højst indplacerede hold forud for overbygningsaftalens
indgåelse.
b) De deltagende foreninger anses i turneringsmæssig henseende som en enhed, en ”forening”.
Dette har bl.a. den virkning, at ingen af de deltagende foreninger kan deltage med hold i en
række, som overbygningen deltager i, samt at en spiller kan ”rykke op og ned” mellem en
overbygning og hold i den forening, hvor spilleren er spilleberettiget, jf. litra d.
c) De hold, som i henhold til litra b måtte komme i overskud på grund af etableringen af en
overbygning, trækkes ud af den række, de hidtil har spillet i, og indplaceres i nærmest mulige
række.
d) En spiller skal være spilleberettiget for en af de deltagende foreninger før vedkommende kan
blive spilleberettiget for en overbygning. I øvrigt gælder reglerne om spilleberettigelse i afsnit
4.1.

§ 38 Hæftelse
Stk.1. Drives en overbygning i et håndboldselskab, hæfter de deltagende foreninger ikke over
for DHF for krav mod overbygningen. Drives en overbygning derimod i et interessentskab,
hæfter de deltagende foreninger solidarisk over for DHF for krav mod overbygningen.
Stk. 2 I øvrigt finder dansk rets almindelige regler om hæftelse anvendelse i relation til en
overbygning.
§ 39 Ophør
Stk. 1. En overbygningsaftale kan kun ophøre i perioden mellem to sæsoner.
Stk. 2. Kredsen af deltagere i en overbygning kan ikke i turneringsmæssig henseende ændres i
en løbende sæson. En overbygning anses for ophørt ved udgangen af en sæson, hvis der sker
ændringer i deltagerkredsen.
Stk. 3. Ved ophør af en overbygningsaftale vil overbygningens indplacering i turneringen tilfalde
den forening med det højst indplacerede hold forud for overbygningsaftalens indgåelse, jf. § 36,
stk. 2, litra b og c.
Stk. 4. Ved ophør af en overbygningsaftale vil overbygningens deltagelse i en igangværende
landspokalturnering tilfalde den i stk. 2 nævnte forening. Ønsker denne forening ikke at deltage,
tilfalder deltagelsen i en igangværende landspokalturnering den af de øvrige foreninger, der har
deltaget i overbygningen, som har det højst indplacerede hold i turneringen. Hvis ingen af
foreningerne ønsker at deltage i en igangværende landspokalturnering, vinder det hold, som
overbygningen skulle have mødt i næste runde, uden kamp.
§ 40 Tilsyn
Stk. 1 DHF kan af egen drift eller efter henvendelse undersøge, hvorvidt ovenstående regler
vedvarende overholdes.
Stk. 2. DHF videregiver oplysninger om en eventuel overtrædelse til Disciplinærinstansen.
§ 41 Sanktioner
Stk. 1. Handlinger i strid med afsnit 3.3 kan sanktioneres af Disciplinærinstansen efter DHF’s
love § 23.
Afsnit 4 Hvem kan deltage (spillere)
Afsnit 4.1 Spilleberettigelse
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§ 42 Generelle betingelser for spilleberettigelse
Stk. 1. For at deltage i kampe for en forening kræves, at spilleren er spilleberettiget for den
pågældende forening i henhold til nedenstående regler.
Det er foreningens ansvar, at deltagende spillere er spilleberettigede.
Benyttelse af spillere, der ikke er berettigede til at deltage medfører bøde samt tab af kamp.
Stk. 2 For at blive spilleberettiget kræves at spilleren er medlem af en forening under DHF.
Stk. 3 En spiller kan kun være spilleberettiget for en forening.
Stk. 4 For at blive spilleberettiget for en forening kræves:
• at foreningen er i besiddelse af et gyldigt spillercertifikat uden forbehold (også benævnt
”frigivende”)
•

at spillercertifikatet skal være underskrevet af spilleren. Er spilleren under 18 år kræves
tillige værgens underskrift. Såfremt spillercertifikatet er elektronisk, kræver dette ikke
spillerens underskrift.

•

Er spilleren statsborger i et andet land end Danmark, skal spillercertifikatet påtegnes af
DHF. DHF påtegner spillercertifikatet, når det pågældende lands håndboldforbund har
frigivet spilleren (international transfer).

For at blive spilleberettiget som kontraktspiller gælder endvidere de særlige betingelser, der er
oplistet i Kontraktreglementet.
Stk. 5 Aldersbestemmelser.
1. Seniorer er spillere, der er fyldt 18 år inden den 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen
begynder.
2. En U-23 spiller er en spiller, som er fyldt 18 år, men ikke fyldt 23 år inden den 1. januar i det
kalenderår, hvori turneringen begynder.
3. U-18 spillere er spillere, der er fyldt 16 år, men ikke fyldt 18 år inden den 1. januar i det
kalenderår, hvori turneringen begynder.
4. For at deltage i de af Ligareglementet omfattede turneringer kræves, at spilleren er fyldt 16
år.

Afsnit 4.2 Klubskifte
§ 43 Klubskifte
Definition: Anmeldelsespligtige kampe er kampe hvor der kræves fremsendelse af
kamprapport/holdkort til DHF.
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1. Spilleren har ikke spillet en anmeldelsespligtig kamp de seneste 24 måneder:
Spilleren bliver spilleberettiget for den nye forening ved indmeldelse, når spillercertifikat er
udfærdiget, i overensstemmelse med § 42, stk. 4.
Der skal således ikke indhentes spillercertifikat fra den tidligere forening.
Det er foreningens ansvar at sikre, at betingelserne i § 42 er opfyldt.
Hvis spilleren senest har været spilleberettiget for en udenlandsk forening, skal den danske
forening orientere DHF om at spilleren er indmeldt. DHF orienterer EHF.
Dette gælder endvidere for spillere uden dansk statsborgerskab, der kommer til Danmark, og
som ikke tidligere har spillet håndbold.
2. Spilleren har spillet en anmeldelsespligtig kamp for en dansk forening inden for
de seneste 24 mdr.:
A Spillercertifikat
1. Den modtagende forening indhenter et frigivende spillercertifikat fra den afgivende forening.
Afgivende forening har pligt til, efter anmodning fra DHF, vedkommende distriktsforbund
eller en forening, straks at udstede frigivende spillercertifikat, såfremt kontraktlige
forpligtelser ikke er til hinder herfor jf. Reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter.
Såfremt spilleren er i restance med kontingent for 6 mdr. eller derunder eller er idømt
karantæne, der ikke er afviklet, påtegnes spillercertifikatet om disse forbehold. Først når
disse forbehold ikke længere foreligger, kan spilleren deltage for den nye forening, jf. § 42,
stk. 4.
2. Kopi af det oprindelige spillercertifikat opbevares af den afgivende forening i mindst 24
måneder – for kontraktspillere dog i mindst 36 måneder.
3. Hvis modtagende forening ikke senest ugedagen efter skriftlig anmodning herom har
modtaget spillercertifikat fra den afgivende forening, kan meddelelse vedlagt dokumentation
for anmodningen fremsendes til DHF, som udsteder nyt spillercertifikat.
B Deltagelse i kampe
1. Spilleren kan først deltage i kampe for den modtagende forening, når han er spilleberettiget,
evt. karantæne er afviklet og der er forløbet 30 dage fra den sidste anmeldelsespligtige kamp,
spilleren har deltaget i for den afgivende forening (karenstid).
Dog gælder der for spillere der har indgået kontrakt omfattet af reglement for kontraktforeninger
og spillerkontrakter en 10 dages karenstid.
Skematisk oversigt:
Skifte fra amatør- til amatørspiller = 30 dages karens
Skifte fra amatør- til kontraktspiller = 10 dages karens
Skifte fra kontraktspiller til kontraktspiller = 10 dages karens
Skifte fra kontraktspiller til amatørspiller = 30 dages karens
2. En spiller kan kun deltage i kampe for en forening fra og med 1. februar, såfremt spilleren
var spilleberettiget for foreningen i samme turnering på samme hold den 31. januar.
Særlige regler for udlån af U-23 spillere, se nedenfor i afsnit 4.3.
3. En spiller hvis kontrakt er bragt til ophør i utide på grund af kontraktforeningens konkurs
(afsagt konkursdekret) eller anden erkendt eller ved voldgift fastslået væsentlig misligholdelse
fra kontraktforeningen kan, uagtet § 43, B, nr. 1 og 2, blive spilleberettiget for en ny forening i en
turnering straks. Tilsvarende gælder for amatørspillere. En spiller kan dog ikke blive
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spilleberettiget efter § 43, B, nr. 3 fra der resterer 3 spillerunder eller færre af grundspillet og
frem til turneringens afslutning.
Afsnit 4.3 Udlån af U-23 kontraktspillere
§ 44 Definition af U-23 kontraktspiller
En U-23 kontraktspiller er en spiller på kontrakt, som er fyldt 18 år, men ikke er fyldt 23 år inden
den 1. januar i det kalenderår, hvor turneringen begynder. En kontraktforening er defineret i
Reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter § 2.1
§ 45 Udlån
Stk. 1 Efter forudgående aftale kan en kontraktforening udlåne en U-23 kontraktspiller til at
deltage for en anden kontraktforening.
Stk. 2 Bortset fra deltagelse på et hold i en række på et lavere niveau, et andet træningssted,
træningstid samt anden transport til den lånende kontraktforening, må spilleren ikke stilles
ringere end efter den indgåede kontrakt. Under udlånet hæfter den udlånende kontraktforening
for alle ydelser til spilleren iht. den med spilleren indgåede kontrakt.
Stk. 3 Udlånet skal ske i overensstemmelse med reglerne i dette afsnit.
§ 46 Periode
Stk. 1 En udlånsaftale kan være gældende for maksimum 12 måneder. Den kan ikke indgås
senere end den 21. januar og skal udløbe den 30. juni. (Bem. Dette indebærer, at en
udlånsaftale altid løber fra før 1. februar og ’for resten af turneringsåret’)
Stk. 2 Udlånende forening kan bringe aftalen til ophør og hjemtage spilleren med øjeblikkelig
virkning. Dette gælder også efter 1. februar, uanset reglen i § 43, pkt. 2B.
§ 47 Maximalt antal spillere der udlånes
En forening kan i samme sæson, inden for hvert køn, maksimalt udlåne tre U-23 spillere.
Udlånet kan ske til samme lånende forening eller indtil tre forskellige foreninger.
§ 48 Maximalt antal spillere der lånes
En forening kan i samme sæson, inden for hvert køn, maksimalt låne tre U-23 spillere. Lånet
kan ske fra samme udlånende forening eller indtil tre forskellige kontraktforeninger.

§ 49 Én aftale pr. spiller
Der kan kun indgås en udlånsaftale pr. spiller for en sæson.
§ 50 Procedure
Udlånsaftalen udarbejdes på den af DHF autoriserede aftaleformular og underskrives af
spilleren samt af udlånende og lånende forening.
Som bilag udarbejdes en supplerende aftale til spillerkontrakten, der beskriver spillerens og den
lånende kontraktforenings forpligtelser i form af træningssted, træningstid, spillerens
forpligtelser overfor lånende kontraktforenings sponsorer samt andre afvigelser i forhold til
spillerens eksisterende kontrakt med den udlånende kontraktforening.
Den underskrevne udlånsaftale med bilag samt det originale spillercertifikat indsendes til DHF til
godkendelse og registrering.
Gebyr for registrering mv. i henhold til gebyrlisten opkræves hos den udlånende forening.
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Efter godkendelse tilbagesender DHF det originale spillercertifikat til den udlånende forening
med påtegning om udlånet. Kopi af spillercertifikatet tilsendes den lånende forening. Den
påtegnede udlånsaftale fremsendes til begge foreninger.
§ 51 Deltagelsesberettigelse og karenstid
Fra det tidspunkt udlånsaftalen er underskrevet af alle parter jf. ovenfor, er spilleren ikke
længere berettiget til at deltage for den udlånende forening.
Spilleren kan tidligst deltage for den lånende forening, når der er forløbet 10 dage fra den sidste
kamp, spilleren har deltaget i for den udlånende forening og evt. karantæne er afviklet.
Spilleren er således tidligst berettiget til at deltage for den lånende forening når alle
nedenstående betingelser er opfyldt:
 Udlånsaftalen skal være godkendt og registreret af DHF
 Karenstiden skal være udløbet
 Evt. karantæne skal være afviklet.
§ 52 Hjemtagelse
Ønsker udlånende forening at hjemtage spilleren, anmeldes dette skriftligt til denne og den
lånende forenings ledelse. Spillerens deltageberettigelse for den lånende forening ophører
straks, når anmeldelsen er modtaget.
Anmeldelse om ophør af en udlånsaftale udfærdiges på en særlig autoriseret formular og
indsendes til DHF inden 24 timer. DHF registrerer ophøret.
Spilleren er herefter berettiget til at deltage for den hjemtagende forening, når der er forløbet 6
dage fra den sidste kamp, spilleren har deltaget i for den lånende forening og evt. karantæne er
afviklet.
Afsnit 4.4 Op og nedrykning mellem hold.
Afsnit 4.4.1 Kun et hold samme dag
§ 53 Kun ét hold pr. dag
Stk. 1 En spiller må ikke samme dag deltage på mere end ét hold.
Stk. 2 Spilleren kan uagtet § 53, stk. 1 deltage på to hold samme dag når spilleren er U-23spiller, eller U-18 spiller.
Afsnit 4.4.2 Oprykning
§ 53a Oprykning
En spiller kan rykke fra et lavere rangerende hold til et højere rangerende hold, med mindre
andet står angivet i nærværende reglement.

Afsnit 4.4.3 Nedrykning
§ 54 Nedrykning
En spiller kan uagtet § 53, stk. 1 deltage på to hold samme dag når spilleren er U-23-spiller
eller U-18-spiller.
§ 55 2/3-reglen
Stk. 1 Spillere, der har deltaget på et hold i 2/3 af de for dette hold ansatte turneringskampe,
kan ikke i samme turnering deltage på et lavere rangerende hold.
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Stk. 2 Såfremt en spiller har deltaget på et eller flere højere rangerende hold, tages de 2/3 af
gennemsnittet af disse holds ansatte kampe. Ved et foreningsskifte tæller ansatte kampe for
den tidligere forening ikke med i 2/3- reglen.
Stk. 3 Når der ovenfor henvises til 2/3 beregnes disse som følger:
14 holds rækker: Spilleren er spærret efter at have deltaget i kamp 17.
12 holds rækker: Spilleren er spærret efter at have deltaget i kamp 15.
Stk. 4 Eventuelle holdudtrækninger har ikke indflydelse på beregningen i stk. 3. Trækkes et hold
fx ud af turneringen i en 14 holds række, vil en spiller være spærret fra at deltage på et lavere
rangerende hold, når vedkommende har deltaget i 17 af 1. holdets kampe.
Afsnit 4.4.4 Deltagelse i kamp
§ 56 Deltagelse i kamp – kamprapport
At have deltaget på et hold betyder at spilleren enten har været anført på kamprapporten uden
efterfølgende at være blevet slettet eller at spilleren i den pågældende kamp har afviklet
karantæne.
Kamprapporten:
Kamprapporten udfyldes inden kampen med de krævede oplysninger om de deltagende
spillere, officials etc.
Efter kampen kan foretages følgende markeringer inden dommernes underskrift:
 Sletning:
Spillere, der ikke har deltaget i kampen streges af kampens sekretær på anmodning fra holdets
official.
 U-23
Ønsker en forening at gøre brug af U-23 spillere eller U-18 spillere i kamp på et hold i 2. eller 3.
division senere samme dag, påtegner holdofficial kamprapporten med fødselsåret ud for de
spillere, der ønskes benyttet således. Dette kan maximalt ske for 2 spillere.
Om de praktiske procedurer vedr. underskrift mv. gælder reglen i § 76.
§ 57 Kampe, der ikke afvikles
Stk. 1 Til en ansat kamp skal altid udfyldes kamprapport.
Stk. 2 Et fremmødt hold skal altid udfylde og aflevere en kamprapport før kampen, uanset om
modstanderholdet stiller op eller ej.
Stk. 3 Såfremt kampen ikke spilles til ende, anses de anførte spillere for at have deltaget i
kampen, medmindre kampen genansættes.
Stk. 4 Såfremt en ansat kamp ikke afvikles, skal foreningerne fremsende holdopstilling til DHF
inden 24 timer efter kampens ansatte tidspunkt. De anførte spillere anses for at have deltaget i
kampen som om den var gennemført, medmindre kampen genansættes.
Stk. 5 Hvis kampen er en kamp i HåndboldLigaen eller 1.division, anses en U-23 spiller eller en
U-18 spiller, uanset ovenstående, ikke for at have deltaget i kampen.
§ 58 Trækning af hold
Stk. 1 Spillere, der har deltaget på et hold, der er udtrukket af en turnering kan umiddelbart
deltage på et af foreningens øvrige hold, når skriftlig meddelelse om godkendelse af
holdudtrækning foreligger fra DHF.
Stk. 2 Såfremt en forening har modtaget skriftlig godkendelse af holdudtrækning før eller under
en turnering, kan foreningens lavere rangerende hold i samme turneringsgruppe ikke rykke op i
en højere rangerende turneringsrække eller deltage i oprykningskampe hertil, efter turneringens
afslutning.
Stk. 3 En forening kan ikke trække et hold fra en turnering som holdet er kvalificeret til at
deltage i. Trækkes et hold fra turneringen skal foreningen betale et udtrækningsgebyr. Gebyrets
størrelse fremgår af gebyrlisten.
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5. Turneringsafvikling
Afsnit 5.1 Administration
§ 59 Administration af turneringen
Stk. 1 DHF administrerer HåndboldLigaen, 1. division og Landspokalturneringens
landsdækkende runder.
Stk. 2 Udvalget for professionel håndbold bemyndiger DHF´s administration til at fastsætte
kampprogrammet, og træffer afgørelse i alle spørgsmål vedr. tid og sted for afvikling af kampe.
Stk. 3 DHF’s administration træffer afgørelse i alle øvrige turneringsmæssige spørgsmål.
Afsnit 5.2 Flytteregler
§ 60 Kampe kan ikke flyttes
Stk. 1 Det er ikke muligt at flytte kampe på den første runde og på den sidste spillerunde i en
turnering. Se dog § 62.
Stk. 2 Ansatte kampe bør principielt ikke flyttes, men
a) En forening kan forlange en kamp flyttet, såfremt DHF, eller et udenlandsk forbund, på den
ansatte kampdato har disponeret over en eller flere spillere til kvalifikationskampe til VM eller
OL samt kontinentale mesterskaber, hvis spillerne har deltaget på det pågældende hold i mindst
halvdelen af de på tidspunktet spillede kampe for det pågældende hold.
b) DHF kan forlange en kamp flyttet, såfremt DHF har udpeget en foreningstræner som træner
for et udvalgt hold, og dette udvalgte hold er forpligtet til at deltage i stævner eller
forbunds/kredsaftalte kampe samme dag, hvor der er ansat en turneringskamp for et hold, som
træneren har ansvaret for.
Anmodning om flytning af en kamp efter a) eller b) skal fremsættes til DHF’s administration
straks efter meddelelse om udtagelsen.
§ 61 Flytning af kamp efter anmodning fra en forening
Flytning af kampe på en forenings begæring kan finde sted på betingelse af, at der 7 dage før
den fastsatte spilledag, eller 7 dage før den nye spilledag foreligger følgende:
1) En skriftlig accept af flytning og ny spilledato med angivelse af tid og sted fra de implicerede
foreninger.
2) Et forslag til en spilledato, der kan ligge indtil 21 dage senere end den først ansatte dato.
Ingen kamp kan flyttes til et senere tidspunkt end 8 dage før sidste spillerunde.
3) En udfyldt flytteblanket. Flyttegebyr opkræves efter gebyrlisten.
DHF’s administration kan i særlige tilfælde dispensere fra 7-dagesfristen.
§ 62 Flytning af kamp efter anmodning fra TV
Stk.1 DHF’s administration kan bestemme, at en kamp kan flyttes efter anmodning fra TV
uafhængig af modstanderaccept, når
a. der er indgået aftale med TV om en transmission af kampen på mere end 40 minutter, og
b. kampen ønskes flyttet til en dato i samme weekend, for hverdagskampe til en anden hverdag
i samme uge samt
c. at meddelelsen om flytningen sker senest 14 dage før kampens oprindelige dato. I slutspillet
og Ligakvalifikationsspillet er fristen dog kun 2 dage.
stk. 2 DHF’s administration kan også på første spillerunde og sidste spillerunde bestemme at en
kamp flyttes efter anmodning fra TV.
Afsnit 5.3 Forsinkelse/udeblivelse
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§ 63 Forsinkelse
Stk. 1. Der foreligger forsinkelse, hvis en forening/selskab ikke er fremme ved spillestedet
senest 1 time før kampstart.
Stk. 2. I forbindelse med planlægning af transport til spillestedet skal såvel den arrangerende
forening/selskab (hjemmeholdet) som den tilrejsende forening/selskab (udeholdet) orientere sig
om alle væsentlige forhold af betydning for rejsetiden, herunder bl.a. vejret, trafikforholdene på
strækningen (vejarbejde, kødannelser, uheld, myldretrafik og lignende) og strejke eller lockout
hos det transport-/rejseselskab, der skal forestå transporten.
Stk. 3. En forening/selskab skal straks den bliver bekendt med, at den ikke vil være fremme ved
spillestedet senest 1 time før kampstart, orientere den anden forening/selskab herom. I tilfælde
af forventet udeblivelse, jf. § 64, skal den pågældende forening/selskab tillige orientere
kampens dommere og observatører, samt DHF’s administration.

§ 64 Udeblivelse
Stk. 1. Der foreligger udeblivelse, hvis en forening/selskab ikke stiller til kampstart på det
programsatte starttidspunkt med det antal spillere, der er angivet i de Internationale Spilleregler.
Stk. 2 I tilfælde af udeblivelse aflyses kampen som udgangspunkt. Den arrangerende
forening/selskab og den tilrejsende forening/selskab kan dog – hvis det er praktisk muligt, og
dommerne indvilliger deri – i enighed træffe beslutning om at gennemføre kampen med
starttidspunkt senere samme dag. Holdkort skal under alle omstændigheder indsendes til DHF.
Stk. 3. Aflyses kampen som følge af udeblivelse, anses den udeblevne forening/selskab som
udgangspunkt for at have tabt kampen og der angives ingen målscore. Disciplinærinstansen
kan dog – såfremt udeblivelsen må anses for undskyldelig – vælge at træffe beslutning om, at
kampen skal gennemføres på et senere tidspunkt.
Stk. 4. Udeblivelse anses som undskyldelig, såfremt den udeblevne forening/selskab på grund
af force majeure ikke er i stand til at nå frem til spillestedet. Som force majeure anses bl.a.
ekstreme vejrforhold, uroligheder, strejke eller lockout og ulykker eller uheld med
transportmidlet.
Stk. 5. Aflyses kampen som følge af udeblivelse, skal den udeblevne forening/selskab senest
24 timer efter det programsatte starttidspunkt skriftligt orientere Disciplinærinstansen om
udeblivelsen. Disciplinærinstansen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt den udeblevne
forening/selskab skal taberdømmes eller kampen skal gennemføres på et senere tidspunkt.
Stk. 6. Såfremt Disciplinærinstansen træffer beslutning om, at kampen skal gennemføres på et
senere tidspunkt, skal begge foreninger/selskaber – senest 24 timer efter, at
Disciplinærinstansen har meddelt sin beslutning til foreningerne/selskaberne – fremsende
forslag til nyt spilletidspunkt til DHF’s administration. Endvidere er begge foreninger/selskaber
forpligtet til at fremsende en holdopstilling, hvor de anførte spillere er bundet af kampen.
§ 65 Sanktioner i tilfælde af forsinkelse eller udeblivelse
Stk. 1. I tilfælde af manglende orientering i henhold til § 63, stk. 3, eller i tilfælde af forsinkelse
eller udeblivelse, der ikke kan betragtes som undskyldelig, kan Disciplinærinstansen træffe
afgørelse om, at den forsinkede eller udeblevne forening/selskab skal betale en godtgørelse til
den anden forening/selskab og/eller idømme den forsinkede eller udeblevne forening/selskab
en bøde. Dette gælder også selvom kampen gennemføres i henhold til § 64, stk. 2.
Afsnit 5.4 Afvikling af kampen
5.4.1Særlige krav til arrangøren
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§ 66 Definition
Den i turneringsprogrammet først nævnte forening er hjemmehold og kampens arrangør.
§ 67 Krav til banen - Afsmittelige klæbemidler
Det er et krav, at anvendelse af afsmittelige klæbemidler er tilladt på spillestedet
§ 68 Øvrige krav
1. Den arrangerende forening skal stille med kampens tidtager og sekretær, med mindre disse
på forhånd er udpeget af DHF eller pgl. distriktsforbund.
2. Den arrangerende forening skal desuden stille med mindst to personer, der kan varetage
gulvaftørring efter dommernes anvisning.
3. Den arrangerende forening skal være parat til at modtage det gæstende hold og kampens
dommere halvanden time før kampens officielle starttidspunkt, i 1. division dog kun en time før
kampens officielle starttidspunkt.
4. Hvis der ikke er afsat opvarmningstid på spillepladsen inden kampen, må det gæstende hold
anvises opvarmningsmulighed andetsteds mindst en halv time inden kampens start.
5. Senest 20 minutter før kampens start skal tidtager og sekretær overfor dommerne kunne
forevise en udfyldt kamprapport.
6. Senest 20 minutter før kampens start skal arrangøren aflevere to gode, reglementerede
bolde til dommerne, der vælger kampbolden.
7. Arrangøren har pligt til at sikre, at holdene har samme mulighed for at kunne anvende de
rettigheder, som "Reglement for udskiftningsområdet" giver dem.
8. Den arrangerende forening har pligt til at stille et lokale og fax til rådighed efter dommernes
anmodning
9. Den arrangerende forening er pligtig til straks og senest et kvarter efter vedkommende
kamps afslutning at indtelefonere resultatet.
§ 69 Speaker
For speakerens hverv gælder:
1. Speakeren skal stedse respektere de almindelige principper for Fair Play over for begge hold
og alle officials.
2. Det gæstende hold præsenteres først.
3. Kampens speaker har under kampen først og fremmest til opgave at annoncere mål,
målscorer og stilling.
4. Det er tilladt at annoncere sponsorer og afspille musik. Også i forbindelse med
musikafspilning gælder det, at arrangøren skal overholde Fair Play principperne. Arrangøren
skal sikre at straffekast afvikles uden at der afspilles musik samtidig.
5. Begge foreninger skal have samme muligheder, men den tilrejsende forening kan dog kun
kræve sponsorannoncering og musik, hvis hjemmeholdet bruger denne mulighed.
§ 70 Tilskuere
1. Arrangøren har pligt til at udøve en passende kontrol med tilskuernes optræden, men der
skal være en reel margin for tilskuernes udfoldelse, herunder for anvendelse af
musikinstrumenter.
2. Brug af kompressorhorn, elektroniske megafoner og fløjter er ikke tilladt.
3. Kampens dommere har ret til at afbryde kampen og forlange tilskuere bortvist ved særlig grov
optræden.
4. Hvis der til kampen er ansat en observatør, skal denne være sikret siddeplads med god
oversigt.
Afsnit 5.4.2 Særlige krav til tilrejsende forening.
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§ 71 Fremsend bruttotrup
Den tilrejsende forening skal senest fem dage inden kampen meddele arrangøren sin
holdopstilling eller en forpligtende bruttotrup på indtil 16 spillere.
§ 72 Ankomst senest en time før kamp
Den tilrejsende forening skal arrangere transporten, så den er fremme ved spillestedet senest
halvanden time før kampen. I 1. division skal foreningen være fremme ved spillestedet 1 time
før kampstart.
Så snart en forening eller dennes hold bliver bekendt med forsinkelser, skal rejseplanerne
ændres så godt som muligt og meddeles den arrangerende forening.
Opstår der mellem hjemmehold og tilrejsende forening uenighed om, hvorvidt kampen kan
afvikles på trods af forsinkelsen, rettes der henvendelse til DHF’s administration.
Afsnit 5.4.3 Særlige krav til begge de deltagende foreninger
§ 73 Spilleres spilledragt og teknisk møde
Stk. 1. I Håndbold Ligaen afholdes teknisk møde en time og 15 minutter før kampstart med
deltagelse af repræsentanter for de to klubber, TV, evt. tidtager og sekretær samt observatør,
hvor alle emner som beskrevet i Retningslinjer for observatører, afsnit 5.2.1 gennemgås.
Stk. 2Hjemmeholdet stiller altid op i sin officielt anmeldte spilledragt.
Stk. 3 Er to foreningers spilledragter ens eller så ensartede, at det efter dommernes skøn må
anses for vanskeligt at skelne de to holds spillere fra hinanden, skifter udeholdet eller det i
programmet sidstnævnte hold spilledragt under forudsætning af, at hjemmeholdet, eller det i
programmet førstnævnte hold, stiller op i sin anmeldte spilledragt.
Stk. 4 I kampe, hvor der ikke afholdes teknisk møde, skal holdene senest 20 minutter før
kampens start forevise deres spilledragt for dommerne.
Stk. 5 Brug af den sorte trøjefarve er tilladt
Stk.6 Holdene har ret til at bære reklame i kampene under overholdelse af bestemmelserne i
”Reglement for anvendelse af reklamer i DHF´s turneringer”.
Stk. 7 Den tilrejsende forening skal medbringe to fra hinanden klart afvigende sæt spilletøj, hvor
hovedfarven på det ordinære sæt spilletøj ikke må forefindes på skiftetrøjerne.
Stk. 8 Såfremt dommerne eller en DHF-official kræver det, skal holdofficials skifte tøj, således at
tøjet ikke kan forveksles med spillernes spilledragt.
§ 74 Tidspunkt for klar til kamp
Begge hold og dommerne er forpligtet til at være klar fem minutter før opgiverkast.
§ 75 Hilsepligt
Efter kampen siger deltagerne hinanden tak for kampen efter nærmere afstukne retningslinier
udgivet af DHF (hilsepligt)
Diskvalificerede spillere har ikke pligt til at deltage i dette ritual.
§ 76 Kamprapporten - praktiske regler
Stk. 1 I HåndboldLigaen skal begge foreninger udfylde en kamprapport og aflevere
den til observatøren senest 1 time og 15 minutter før kampen i forbindelse med det tekniske
møde. I 1. division skal foreningerne udfylde kamprapporten og aflevere denne til kampens
sekretær senest 20 minutter før kampen.
Kun spillere hvis navne er påført kamprapporten inden for ovennævnte tidsfrist, kan anvendes i
kampen.
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Det er tilladt at have indtil fire holdofficials anført på Kamprapporten. Stk. 2 Efter kampens
afslutning underskriver holdofficial A fra hvert hold kamprapporten og bekræfter herved
oplysningerne om de deltagende spillere, herunder eventuelle sletninger, jf. § 56.
Stk. 3 Den af holdofficials underskrevne kamprapport kontrolleres og underskrives af
dommerne.
Stk. 4 Den arrangerende forening indsender den underskrevne kamprapport til DHF.
Stk. 5 I kampe omfattet af ligareglementet er det ikke tilladt at registrere en person som både
holdofficial og som spiller.
Stk. 6 Såfremt der anvendes elektronisk kamprapport, skal kamprapporten i stedet for
underskrift, accepteres ved at der sættes en markering på rapporten. Den elektroniske
kamprapport skal efter endt godkendelse uploades til DHF’s hjemmeside – og er dermed
indsendt.
Afsnit 5.5 Adgang til arrangementet
§ 77 Billetter
Stk. 1 Den arrangerende forening skal give adgang for 18 deltagere (spillere og ledere) og stille
18 fribilletter
(siddeplads) til rådighed for den tilrejsende forening.
I Håndbold Ligaen skal der tillige stilles 4 VIP-billetter til rådighed.
Nærværende regel om fribilletter gælder tillige i opspillet til 1. division.
Principielt er overskydende spillere i spillertruppen fra det gæstende hold inkluderet i antallet af
fribilletter. Hvis det fysisk er muligt skal der dog gives plads for de overskydende spillere bag
ved udskiftningsbænkene. Såfremt dette ikke er muligt, må de overskydende spillere placeres
på gode pladser sammen med de øvrige gæster fra udeholdet.
VIP-billetterne skal give adgang til deltagelse i det arrangement, som er
arrangeret for hjemmeholdets VIP og på lige fod med disse. Udnyttelsen af billetterne skal
aftales med hjemmeholdet på forhånd.
Stk. 2 Herudover skal den arrangerende forening på begæring fra den tilrejsende forening
fremsende tilbud på køb af billetter til kampen, der minimum skal udgøre 10 % af hallens
kapacitet af henholdsvis sidde og ståpladser.
Stk. 3 Tilbuddet skal fremsendes senest 2 dage efter begæring er fremsat med oplysning om
hallens samlede kapacitet af henholdsvis siddepladser og ståpladser, antallet af pladser i hver
af kategorierne, der kan købes af den tilrejsende forening og hvilken pris billetterne kan købes
til.
Stk. 4 Prisen på billetterne må ikke sættes højere end hvad billetter i tilsvarende kategorier
udbydes til anden side
Stk. 5 Endvidere skal angives seneste frist for afgivelse af bindende accept på køb af billetter.
Stk. 6 Ved kampe i grundspillet må denne acceptfrist ikke fastsættes tidligere end 5 døgn før
kampen finder sted.
Stk. 7 Ved kampe i slutspillet samt kampe i op-/nedspillet må acceptfristen ikke fastsættes
tidligere end 1 døgn efter den kamp, der giver kvalifikation til at spille kampen.
Stk. 8 Efter den fastsatte tidsfrists udløb, er den arrangerende forening berettiget til at sælge de
billetter til anden side, som den tilrejsende forening ikke har afgivet bindende accept på køb af.
Stk. 9 Efter acceptfristens udløb fremsendes faktura på billetterne med seneste betalingsfrist,
der ikke kan fastsættes tidligere end kampdagen.
§ 78 Entreindtægt
Stk. 1 Billetprisen fastlægges af den arrangerende forening og kan efter foreningens afgørelse
dække en eller flere kampe i sammenhæng eller sælges gældende for en hel sæson.
Stk. 2 Den arrangerende forening forestår selv billetsalg og kontrol ved kampene.
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§ 79 Fri adgang
Fri adgang til kampe gives således:
1. Alle kampe omfattet af Ligareglementet bortset fra finaler
Alle indehavere af legitimationskort fra IHF, EHF, DIF, Team Danmark og DHF.
Ledsager kan medbringes, såfremt kortet giver denne ret.
Personer, der kan legitimere sig med divisionsdommerkort, udviklerkort eller som medlem af
bestyrelse eller udvalg i de distriktsforbund, hvis foreninger deltager i den pågældende kamp,
samt indehavere af pressekort har samme ret som ovenstående.
Hvis legitimationskortet er udlånt og præsenteres af en anden end indehaveren, giver det kun
adgang for en enkelt person.
Ved forhåndsanmeldelse inden seks dage før arrangementet skal der sikres denne personkreds
reserveret siddeplads.
2. Finaler:
Alle indehavere af legitimationskort fra IHF, EHF, DIF, Team Danmark og DHF.
Ledsager kan medbringes, såfremt kortet giver denne ret.
Endvidere indehavere af pressekort samt medlemmer af bestyrelsen i de distriktsforbund, hvis
foreninger deltager i den pågældende kamp.
Hvis legitimationskortet er udlånt og præsenteres af en anden end indehaveren, giver det kun
adgang for en enkelt person.
Ved forhåndsanmeldelse inden seks dage før arrangementet skal der sikres denne personkreds
reserveret siddeplads.
§ 80 Videooptagelser og TV’s livesignal
Stk. 1
a) I alle kampe er det tilladt såvel de implicerede foreninger som andre foreninger at optage
kampene på video. Samtlige kampe i Ligaen og 1. division, herunder kampe i
Landspokalturneringens landsdækkende runder skal optages på video. Forpligtelsen hertil
påhviler i hvert tilfælde arrangøren.
b) Ønsket om videooptagelse skal fremsættes over for arrangøren, der skal anvise en rimelig
standplads, for tredjepart mod betaling af de pladser, der optages.
c) Foreningernes egenproduktioner af film og video må ikke udnyttes kommercielt uden
tilladelse fra DHF's Prof. udvalg.
d) Tvivlsspørgsmål angående rettigheder, udlejning, offentlige forevisninger, lokale TVudsendelser etc. afgøres af DHF´s administration
Stk. 2
I kampe med direkte TV-transmission, er det tilladt at vise TV’s live signal på hallens
storskærme.

Afsnit 5.6 Dommere
§ 81 Påsætning / dommerrejsepulje
DHF påsætter de fornødne dommere (samt i finalekampe reservedommere) til alle kampe,
omfattet af Ligareglementet. Endvidere påsættes observatører til samtlige kampe i Ligaerne
med tilhørende finaler og Ligakvalifikationsspil, samt kampe i 1. division og
Landspokalturneringens landsdækkende runder efter behov.
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Ved dommerudeblivelse kontakter arrangøren DHF, som udpeger dommere i
overensstemmelse med retningslinjerne i spillereglerne 17:5 med kommentar. Dommere og
observatører betales efter de af DHF fastsatte takster. DHF udbetaler på foreningernes vegne
honorar mv. til dommere og observatører.
Til dækning af disse udgifter indbetaler foreningerne et af økonomiudvalget fastsat beløb pr.
kamp til en dommerrejsepulje til DHF. Dommerrejsepuljen opgøres efter sæsonen, hvorefter
evt. overskud udbetales til klubberne, medens evt. underskud opkræves.
§ 82 Dommerkort
Dommerne skal være i besiddelse af et af DHF udstedt, gyldigt divisionsdommerkort.
Afsnit 5.7 Økonomi i HåndboldLigaen og 1. division
§ 83 Økonomi i Grundspillet og 1. division
Stk. 1 Grundspillet afvikles med en økonomi efter de generelle bestemmelser, hvor arrangøren
får alle indtægter og bærer alle arrangementsudgifter. Den tilrejsende forening afholder selv alle
udgifter til rejser samt indkvartering.
Stk. 2 For økonomien i slutspillet gælder, at de deltagende foreninger selv afholder deres
udgifter, mens den arrangerende forening beholder et eventuelt overskud.
§ 84 Økonomi i forbindelse med Ligakvalifikationsspillet samt op-/nedspillet mellem 1. og
2. division
Stk. 1 For økonomien i Ligakvalifikationsspillet og op/nedspillet gælder, at ved to kampe
afholder de deltagende foreninger selv deres udgifter, herunder betaling af dommerhonorar og
kørsel.
DHF forestår afregning af dommerne og foretager efterfølgende opkrævning hos arrangerende
foreninger.
Stk. 2 For en eventuel tredje kamp i Ligakvalifikationsspillet og op-/nedspillet gælder, at den
arrangerende forening afholder alle arrangementsudgifter, herunder beløb til dommerhonorarer
og dommernes rejse- og opholdsudgifter. Desuden indgår rejseudgifter for det tilrejsende hold
for max. 18 personer beregnet efter bestemmelserne i "Reglement for rejser".
Overskud/underskud ved kampens afvikling tilhører den arrangerende forening.
Stk. 3. Den arrangerende forening skal give adgang for 18 deltagere (spillere og ledere) og stille
18 fribilletter (siddeplads) til rådighed for den tilrejsende forening.
§ 85 Økonomi ved omkampe
Ved omkampe gælder, at den arrangerende forening afholder alle arrangementsudgifter,
herunder beløb til dommerhonorarer og dommernes rejse- og opholdsudgifter. Desuden indgår
rejseudgifter for det tilrejsende hold for max. 18 personer beregnet efter bestemmelserne i
"Reglement for rejser".
Overskud/underskud ved kampens afvikling tilhører den arrangerende forening.

§ 86 Økonomi ved tv-transmissioner
Stk. 1 Honorering for TV-transmissioner er omfattet af TV-aftalen for perioden 01.07. 2011 til
30.06 2015 og afløses herefter af TV-aftalen for perioden indtil 2020.
Afsnit 6. Spilleregler
6.1 IHF´s internationale spillerregler
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§ 87 Kampe omfattet af Ligareglementet
Kampe i HåndboldLigaen og 1. division samt i de landsdækkende runder af
Landspokalturneringen spilles efter IHF´s Internationale Håndboldspilleregler med
kommentarer.
§ 88 Uoverensstemmelse mellem Ligareglement og spilleregler
I tilfælde, hvor spillereglerne ikke måtte stemme overens med nærværende Ligareglement, er
Ligareglementets bestemmelser afgørende.
6.2 Supplerende regler til spillereglerne
§ 89 Team Time Out
1. Reglerne om Team Time Out (TTO) finder anvendelse i kampe omfattet af Ligareglementet.
Hvert hold har ret til 3 Team Time Out i løbet af den ordinære spilletid. Der kan maksimalt
benyttes to Team Time Out i hver halvleg af den ordinære spilletid. Det er ikke muligt at benytte
Team Time Out i en evt. forlænget spilletid. Mellem to Team Time Out fra det samme hold, skal
modstanderholdet mindst en gang have været i boldbesiddelse. Indenfor de sidste 5 minutter af
den ordinære spilletid er kun 1 Team Time Out pr. hold tilladt.
2. Spillereglernes bestemmelse om time out i forbindelse med udvisninger gælder i kampe
omfattet af Ligareglementet.
§ 89 a Antallet af spillere
For kampe i HåndboldLigaen og 1. division er det tilladt at anvende op til 16 spillere.
Dette betyder at der må anbringes op til 16 stole i udskiftningsområdet.
§ 90 Pausens længde
Pausen mellem halvlegene i HåndboldLigaen og 1. division er på 15 minutter.
§ 91 Målvogterens spilledragt
For HåndboldLigaen og 1.division gælder, at alle spillere, der fungerer som målvogtere på et
hold, skal have ens farve på spilledragterne, som adskiller sig fra begge holds markspillere og
modstanderholdets målvogtere.
§ 92 Brug af næse-/knæskinne.
Brug af næseskinne og/eller knæskinne er ikke tilladt i HåndboldLigaen, 1.division eller
op/nedspillet hertil.
§ 92 a Brug af hovedbeklædning
Det er tilladt at spille med hovedbeklædning i form af tørklæde og hjelm (sidstnævnte er dog
kun muligt for målvogtere). Der kræves forudgående tilladelse fra DHF. Såvel hjelm som
tørklæde skal indrettes så de ikke udgør nogen væsentlig risiko for skade på spilleren selv og
modspilleren.
§ 93 Boldstørrelser
I turneringer omfattet af Ligareglementet benyttes følgende boldstørrelser:
Boldnavn Omkreds Vægt Aldersgrupper
Str. 3 58-60 cm 425-475 g Herresenior
Str. 2 54-56 cm 325-375 g Damesenior
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§ 94 Forlænget spilletid
Stk. 1 Hvis en kamp, efter at være endt uafgjort, skal forlænges, for at der kan findes en vinder,
skal der efter en pause trækkes lod om banehalvdel og opgiverkast.
Stk. 2 Ved kampene er pausen 5 min., og omkampens længde er 2x5 min. med 1 min. pause
mellem halvlegene.
Stk. 3 Hvis forlængelsen ender uafgjort, spilles efter en pause af samme længde en ny
forlængelse efter samme retningslinjer.
Stk. 4. Ender denne anden forlængelse uafgjort, fortsættes med straffekast i henhold til § 95.
§ 95 Straffekast
Hvis en kamp, der enten efter normal spilletid, eller efter det i Ligareglementet herfor
foreskrevne antal forlængelser fortsat er uafgjort, skal finde sin endelige afgørelse ved
straffekast, gælder følgende retningslinjer for gennemførelsen af straffekastkonkurrencen:
a) Forud for straffekastkonkurrencen udpeger hvert holds holdansvarlige skriftligt ved angivelse
af rygnumrene fem spillere, der skal være spilleberettigede ved den foranliggende kamps
afslutning. De to holds udpegede spillere udfører på skift mellem holdene hver et straffekast. På
det enkelte hold er kasternes rækkefølge ligegyldig.
b)De anvendte målvogtere kan vælges frit og udskiftes efter behag. Målvogtere kan benyttes
som kastere og kastere kan benyttes som målvogtere.
c) Dommerne afgør på hvilket mål, der skal kastes. Det hold, der skal lægge ud, findes ved
lodtrækning.
d)Hvis der efter fem kast til hvert hold stadig ikke foreligger en afgørelse, fortsættes med nye
straffekast, idet der igen udpeges fem spillere som kastere på hvert hold, enten med de samme
spillere eller med udskiftning af fra en til alle fem spillere i forhold til den første liste. Det
modsatte hold kaster først, og der fortsættes indtil en afgørelse foreligger. En afgørelse er
opnået, når der efter lige mange kast til hvert hold foreligger en målforskel mellem holdene.
Hvis der efter de fem kast stadig ikke foreligger en afgørelse, fortsættes på samme måde, indtil
en afgørelse foreligger. For hver fem kast kan kasterne efter anmeldelse herom udbyttes.
e)Udviste og diskvalificerede spillere må ikke deltage i straffekastkonkurrencen.
f) Ved en diskvalifikation eller hvis en spiller skades, skal der udpeges en anden, spilleberettiget
spiller i stedet.
g)Under udførelsen af det enkelte straffekast må kun kasteren, den til kastet udpegede
målvogter og de to dommere opholde sig på den banehalvdel, hvor straffekastene udføres.
§ 96 Brug af afsmittelige klæbemidler
Stk. 1 Anvendelse af afsmittelige klæbemidler på fingre og bold er tilladt. Deponering af
klæbemidler på sko er tilladt.
Afsnit 7. Tvister
§ 97 Kompetence
Stk. 1 DHF’s administration træffer afgørelse i alle turneringsmæssige spørgsmål i henhold til
dette reglement.
Stk. 2 Afgørelser om straf eller øvrige sanktioner i anledning af overtrædelse af
Ligareglementets bestemmelser træffes af Disciplinærinstansen for HåndboldLiga og 1 division
Jf. DHF’s love § 22 og 23.
§ 97a Gebyr
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Der pålægges gebyr i henhold til gebyrlisten for sager omfattet af nærværende reglement, der
indbringes for Disciplinærinstansen for HåndboldLiga og 1. division samt Håndboldens
Appelinstans.
§ 98 Video
Disciplinærinstansen og Håndboldens Appelinstans kan af egen drift indhente videooptagelser
til brug for sagsbehandlingen. Video kan anvendes ved behandling af samtlige sager.
§ 99 Protester
A. Protester mod en dommers/officials afgørelse
Stk.1. Mener en holdofficial for et hold, at dommeren eller en official under en kamp har anvendt
spillereglerne forkert eller gjort sig skyldig i en handlings- eller betjeningsfejl og ønsker at
protestere herimod, skal dette ske umiddelbart efter, at den pågældende fejlagtige anvendelse
af spillereglerne er konstateret, eller den eventuelle fejl er begået, og sekretæren skal på dette
tidspunkt anføre protesten i kamprapporten.
Stk. 2. Procedure
Protester forårsaget af hændelser, forkert eller manglende indgriben under kampens afvikling,
nedlægges af en holdofficial over for sekretær/tidtager i direkte tilslutning til hændelsen med
angivelse af protesten i kamprapporten. Er spillet genoptaget efter hændelsen, har parterne
accepteret det passerede. Sekretær/tidtager giver umiddelbart efterfølgende oplysning til
dommerne om protestens nedlæggelse, når bolden for første gang er ude af spil. Mener en
holdofficial, at protesten skal forfølges, skal han gøre indstilling herom til sin forenings ledelse.
Hvis denne også ønsker at forfølge protesten, skal det ske skriftligt og så betids, at protesten er
DHF’s administration i hænde senest tre dage efter kampen, ledsaget af et protestgebyr iht.
gebyrlisten, der tilbagebetales, dersom protesten tages til følge. Behandling af protesten
iværksættes, når depositum er indgået.
Protesten skal være underskrevet eller medunderskrevet af et medlem af foreningens
bestyrelse. Der bør anvendes et DHF-protestskema.
Protester kan fremsendes pr. fax eller e-mail, når det af protesten fremgår, i hvilken form
protestgebyret afsendes, og afsendelsen sker inden for de nærmest følgende 24 timer. En
protest vil kun blive behandlet, når det af teksten fremgår, på hvilket tidspunkt og til hvem
protesten blev nedlagt.
B. Protester mod benyttelse af en spiller, der ikke er berettiget til at deltage. (Ulovlig spiller)
Stk. 1. Erfarer en forenings ledelse efter en kamps afholdelse, at en spiller har været anvendt
ulovligt i den pågældende kamp, kan en protest mod en sådan ulovlig anvendelse af en spiller
nedlægges indtil ti dage efter kampens afholdelse.
Stk. 2. Sådanne protester bør fremsendes på protestskema til DHF’s administration.
Protestgebyret tilbagebetales, hvis protesten tages til følge.
Stk. 3. Behandling af protesten iværksættes, når protestgebyret er indgået.
Stk. 4. Protester indgivet senere end ti dage efter, at kampen er spillet, fritager ikke foreningen
for bøde for benyttelse af ulovlig spiller, men protesten kan ikke få følger for kampens resultat.
C Høring
DHF’s administration fremsender en kopi af en modtagen protest til parterne. Udtalelser skal
være DHF i hænde inden 4 dage efter modtagelsen af høringsskrivelsen
D Pådømmelse af protester
Disciplinærinstansen pådømmer protester i første instans.

§ 100 Særligt om forseelser før, under eller efter kampen (indberetninger)
1. Sanktion
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En spiller eller en på kamprapporten opført holdofficial, der er blevet indberettet for en forseelse
før, under eller efter kampen, kan idømmes karantæne. Foreningen kan endvidere idømmes en
bøde.
Dommerne skal indberette diskvalifikationer givet i medfør af spillereglernes § 8.6 og § 8.10.
Dommerne skal i forbindelse med en diskvalifikation straks gøre den diskvalificerede spiller eller
holdofficial opmærksom på, hvorvidt der er tale om en diskvalifikation, der medfører
indberetning.
Proceduren for indberetninger skal følges, jf. nedenfor.
Idømmes en spiller/holdofficial følgestraf – en sanktion der tildeles som følge af den forseelse
der fører til indberetningen - pålægges foreningen et administrationsgebyr i henhold til
gebyrlisten
2. Procedure ved indberetninger
a. I de tilfælde, hvor dommerne skal afgive indberetning i henhold til ovenstående, skal
dommerne, såfremt det er muligt at skaffe adgang til video af kampen, have adgang til og i
enrum at gennemse video af den episode, hvorom der skal afgives indberetning, førend
indberetning formuleres. Dommerne skal i indberetningen oplyse, hvorvidt det har været muligt
at opnå adgang til video af episoden og hvorledes det har påvirket den bedømmelse af
episoden, som blev truffet under kampen.
b. Dommernes indberetning afleveres i kopi til begge hold samt eventuelt indberettede senest 1
time efter kampen er afviklet. Holdene samt eventuelt indberettede kvitterer for modtagelsen
ved påtegning på den dommerne tilhørende kopi af indberetningen, som senest 1 time efter
kampen sendes til DHF. Det enkelte holds officielle repræsentant skal sørge for at aflevere
holdets og/eller den indberettedes kvitterede kopi af indberetningen til dommerne.
c. Kommentarer eller bemærkninger fra den indberettede skal være DHF i hænde senest 24
timer efter kampens afslutning. Kommentarer eller bemærkninger skal være skriftlige og kan
fremsendes pr. brev, telefax eller e-mail. Såfremt den indberettede ønsker at dokumentere sine
bemærkninger gennem påberåbelse af videooptagelser, skal disse optagelser gøres
tilgængelige for DHF senest 24 timer efter kampens afvikling.
3. Disciplinærinstansen træffer afgørelse om en evt. følgestraf så vidt muligt inden næste
spillerunde, jf. DHF’s love § 23.
Afsnit 7.2 Afvikling af karantæner
§ 101 Karantænens ikrafttræden
stk. 1 En afgørelse om karantæne træder i kraft, når afgørelsen er blevet meddelt foreningen,
medmindre en appel af afgørelsen tillægges opsættende virkning.
Stk. 2 Når afgørelsen er trådt i kraft, skal karantænen afvikles i overensstemmelse med
nedenstående regler.
§ 102 Afvikling af karantæne - Spillere
Stk.1 Karantæne skal afvikles i de(n) nærmest følgende kamp(e) for det hold, hvor den
karantæneudløsende forseelse blev begået og hvori spilleren er spilleberettiget.
Skifter spilleren forening i karantænetiden (tiden fra karantæne afgørelsen er trådt i kraft, indtil
karantænen er afviklet), skal karantænen afvikles på den nye forenings øverst rangerende hold.
Stk. 2 Karantæne afvikles i turneringskampe og/eller kampe i Landspokalturneringens
landsdækkende runder.
Stk. 3 Spilleren må ikke deltage på andre hold i karantænetiden, bortset fra repræsentative
hold.
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Stk. 4. Spilleren må i karantænetiden ikke virke som holdofficial for det pågældende hold,
ligesom denne heller ikke på anden måde må have kontakt med holdet fra kampens
igangsætningsfløjt til kampens slutsignal.
Stk. 5 En spiller, der er idømt en karantæne på tre eller flere spilledage, må i karantænetiden
ikke anvendes som spiller, holdofficial, dommerbordsofficial eller dommer i nogen kamp, uanset
for hvilken forseelse og i hvilken funktion karantænen er erhvervet.
Stk. 6 Overtrædelse af nr. 3 og 5 skal medføre mindst 1 spilledags karantæne.
Stk. 7 En karantæne kan aldrig benyttes til frigørende oversidning for deltagelse på lavere
rangerende hold.
§ 103 Afvikling af karantæne - Holdofficials
Stk. 1 Karantæne skal afvikles i de(n) nærmest følgende kamp(e) på det hold, hvor den
karantæneudløsende forseelse er begået.
Stk. 2 Karantæne afvikles i turneringskampe eller LP kampe i de landsdækkende runder
Stk. 3 En karantæneramt holdofficial må i karantænetiden ikke virke som spiller for det
pågældende hold, ligesom denne heller ikke på anden måde må have kontakt med holdet fra
kampens igangsætningsfløjt til kampens slutsignal
Stk. 4 En holdofficial, der er idømt en karantæne på tre eller flere spilledage, må i
karantænetiden hverken anvendes som spiller, holdofficial, dommerbordsofficial eller dommer,
uanset for hvilken forseelse og i hvilken funktion karantænen er erhvervet.
Stk. 5 Anvendelse af ulovlig holdofficial på samme hold under samme turnering kan i
gentagelsestilfælde medføre udelukkelse af turneringen.
Stk. 6 Hvis en karantæne er kombineret med en bøde, kan karantænen blive forlænget indtil
bøden er betalt.
§ 104 Appel.
Stk. 1 Afgørelser truffet af DHF’s administration i henhold til dette reglement kan påklages til
Håndboldens Appelinstans i overensstemmelse med DHF’s love § 24. Afgørelser truffet i
medfør af § 59, stk. 2, er inappellable.
Stk. 2 Disciplinærinstansens afgørelser kan påklages til Håndboldens Appelinstans i
overensstemmelse med DHF’s love § 23.
Disciplinærinstansens afgørelser er således endelige for så vidt den samlede sanktion er
begrænset til bøder på til og med 10.000 kr. og/eller karantæne på til og med 2 dage.
§ 105 Kommunikation af afgørelser
Afgørelser i henhold til dette reglement kan fremsendes pr. e-mail.

Afsnit 8 Straffe og andre sanktioner
§ 106 Sanktioner
Overtrædelse af Ligareglementets bestemmelser kan medføre bøde og evt. andre sanktioner
som oplistet i DHF’s Love § 23.
§ 107 Forældelse
Kun i særlige tilfælde kan der idømmes straf eller andre reaktioner for handlinger, der er begået
mere end 2 sæsoner tilbage.
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§ 108 Almindelige principper for straf
Ved fastsættelsen af straf og andre sanktioner gælder de almindelige retsprincipper, herunder
om ligelighed og proportionalitet, under behørigt hensyn til idrætslige principper.
§ 109 Bøder
Stk. 1 Straf af bøde kan idømmes foreninger. Foreninger kan endvidere pålægges bøde for
forseelser, begået af enkeltpersoner som nævnt i Ligareglementet § 1, stk. 2.
Stk. 2 Bøder skal fastsættes i en størrelse, der afspejler, at Ligareglementet gælder for
professionel håndbold.
Vejledende bødetakster fremgår af bøderegulativet. Disse kan fraviges, hvis
omstændighederne tilsiger det.
Stk. 3 Bøder tilfalder DHF og forfalder til betaling 8 dage efter, at afgørelsen er endelig. Bøden
skal indbetales i overensstemmelse med DHF’s anvisninger. Indbetales en bøde ikke i rette tid,
kan DHF give påkrav med en ny betalingsfrist. Overholdes denne ikke, kan
Disciplinærinstansen ikende en tillægsbøde.
DHF kan endvidere vælge at foretage modregning i overensstemmelse med DHF’s love.
§ 110 Skærpelse - Vanry
Ved idømmelse af straf for adfærd, der må antages at bringe håndboldsporten i vanry, kan det
betragtes som en skærpende omstændighed:
a. Hvis handlingen er begået af en træner, leder eller official, eller
b. Hvis handlingen har fundet sted i TV eller i andet offentligt medium, eller
c. Hvis det er DHF, en DHF official eller en af DHF’s dømmende myndigheder, der antages
bragt i miskredit.
Afsnit 9 Afslutning
§ 111 Ændring af Ligareglementet
Der kan ikke ændres i Ligareglementet under en løbende turnering med virkning for denne.
§ 112 Offentliggørelse
Stk. 1 Ligareglementet offentliggøres hvert år på DHF’s hjemmeside.
Stk. 2 DHF offentliggør afgørelser i henhold til Ligareglementet, der findes af principiel
betydning for forståelsen af dette.
§ 113 Katalog over praksis
DHF fører en fortegnelse over praksis med hensyn til straffe og andre sanktioner for
overtrædelser af Ligareglementet. Kataloget er tilgængeligt på dhf.dk.
Vedtaget i Udvalget for Professionel Håndbold 26. maj 2014
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