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Overtrædelse af Ligareglementet i kamp nr. 538099 – 888ligaen – 
Ribe-Esbjerg HH - Skjern Håndbold – spillet 7. september 2017 i Blue 
Water Dokken, Esbjerg 
 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra DHF modtaget en 
sag, hvoraf fremgår, at DHF har konstateret, at Skjern Håndbold har anvendt 
grønne spilletrøjer i ovennævnte kamp, selvom DHF forinden havde besluttet og 
meddelt, at Skjern Håndbold skulle spille kampen i hvide trøjer.  
 
Sagen relaterer sig til Ligareglementets § 76, stk. 4, og Disciplinærinstansen har 
behandlet sagen i medfør af Ligareglementets § 95, jf. DHF’s loves §§ 22 og 23. 
 
Det fremgår af sagen (bilag 1), at Skjern Håndbold ved mail af 4. september 2017 
har anmodet DHF om at måtte spille kampen i grønne trøjer. DHF har svaret 
(også bilag 1), at anmodningen ikke kunne imødekommes. 
 
DHF har senere samme dag fremsendt oversigt (bilag 2) over hvilke farver, der 
skulle anvendes, herunder at Skjern Håndbold skulle spille i hvide trøjer. 
 
Skjern Håndbold har umiddelbart herefter fremsendt mail (bilag 3), hvori anføres, 
at TV2 har udtalt, at TV2 ikke har noget imod de grønne trøjer. DHF har svaret 
(også bilag 3) med en fastholdelse af, at Skjern Håndbold skulle spille i hvide 
trøjer.  
 
På kampdagen har Skjern Håndbold valgt at medbringe de grønne trøjer og har 
forelagt disse for kampens observatør. Observatøren har forelagt spørgsmålet for 
TV2, der intet havde imod de grønne trøjer. 
 
Skjern Håndbold har herefter gennemført kampen i grønne trøjer.  
 
Skjern Håndbold har afgivet følgende høringssvar: 
 
” Af vigtige kommercielle hensyn ønsker vi så ofte som muligt at spille i vore 
grønne trøjer. 
Derfor spurgte vi både observatør og TV2 forud for kampen, om det var et 
problem. 
De sagde ok, hvilket var årsagen til at vi valgte de grønne trøjer.” 
 



 

Disciplinærinstansen kan således konstatere, at der foreligger en erkendt 
overtrædelse af Ligareglementets § 76, stk. 4, hvilket ifølge høringssvaret er sket 
af vigtige kommercielle hensyn.  
 
Ved fastsættelse af sanktionen til Skjern Håndbold har Disciplinærinstansen på 
den ene side noteret sig, at der er tale om en ny regel om DHF’s beslutning om 
valg af kamptrøjer, og at der er tale om en førstegangsforseelse.  
 
På den anden side har Disciplinærinstansen lagt afgørende vægt på, at Skjern 
Håndbold har søgt om og har fået afslag på at spille kampen i de grønne trøjer, 
men alligevel har gennemført kampen i de grønne trøjer, og dette har Skjern 
Håndbold ifølge egne oplysninger gjort ”af vigtige kommercielle hensyn”. 
 
Der foreligger således efter Disciplinærinstansens opfattelse en bevidst 
overtrædelse af Ligareglementet, og dette udgør ifølge Disciplinærinstansen i sig 
selv en skærpende omstændighed. 
 
At Skjern Håndbold tilmed har disponeret i strid med DHF’s afslag på 
anmodningen om brug af de grønne tøjer ud fra egne kommercielle interesser 
udgør ifølge Disciplinærinstansen en yderligere skærpende omstændighed. 
 
Under henvisning hertil fastsætter Disciplinærinstansen i henhold til 
Ligareglementets § 95, jf. § 101, samt DHF’s loves § 23, stk. 1, en 
 

Bøde på 15.000 kr. 
 

Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s loves § 23, stk. 1, 
Skjern Håndbold at betale retsgebyret for behandling af sagen. Retsgebyret 
udgør 3.394 kr.  
 
Bøden (15.000 kr.) og retsgebyret (3.394 kr.) opkræves via faktura af DHF. 
 
En appel til Håndboldens Appelinstans skal ske i medfør af DHF’s loves § 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 
herfor til sekretariatet for den disciplinærinstans, der har truffet afgørelse i sagen 
og ledsages af et gebyr i henhold til den til hver tid gældende gebyrliste. Et sådant 
gebyr tilbagebetales, såfremt appellanten får medhold. 
 
DHF’s administration skal umiddelbart videresende appellen til Håndboldens 
Appelinstans efter DHF’s gældende retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi 
af appellen til den disciplinærinstans, der har truffet afgørelse i sagen. 
 
Er afgørelsen ikke appelleret inden 7 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til 
parten, er afgørelsen endelig. 
 
 

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

Sigurd Slot Jacobsen   /   Carsten Holm 


