Herning-Ikast Håndbold
Pr. mail

Brøndby den 11. februar 2019

Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i kamp nr. 679398
HTH-Ligaen Herning-Ikast Håndbold mod Viborg HK spillet 6. februar
2019 i Sportscenter Ikast
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra DHF’s administration
modtaget oplysning om, at der i ovennævnte kamp er konstateret en mulig
overtrædelse af DHF’s Ligareglement vedr. reklamer:
•

En kæmpe eksponering for forskellige sponsorer, herunder GF
Forsikring dækkede hele tribunen fra top til gulv bag mållinjen til
venstre for masterkameraet

Herning-Ikast Håndbold har afgivet følgende høringssvar:
” Det er med stor beklagelse, at Herning-Ikast Håndbold i kampen mod Viborg HK d. 6/2
2019 har overtråd ligareglementet.
Vi har efter længere dialog med TV2 forsøgt at lave vores TV produkt fra IBF Arena
markant bedre, da vi har svært ved at fylde vores hal tilfredsstillende. En halvtom hal,
giver dårlig stemning og dårlig TV produktion.
Efter mange snakke internt i klubben er vi på forsøgsordning begyndt at lukke vores store
ende tribune ned, for at få vores gæster til at sidde tættere. Et tiltag der burde gøre
helhedsoplevelsen og TV produktet bedre, da hallen syner mere fyldt.
Udelukkende for at gøre nedlukningen flottere end 500 tomme stole har vi fået GF
forsikring og Farvehuset til at lave et banner der kan ligge fast på tribunen.
Banneret er ikke solgt som TV eksponering men produceret i samarbejde med hallen
udelukkende for at lukke stolene af på flottestevis.
Vi beklager dybt, at vi har overset reglen, men håber på at vi kan nøjes med en påtale. Vi
vil selvfølgelig sørge for at banneret bliver flyttet fremover.
Tiltaget er udelukkende lavet for produktet og uden nogen former for kommerciel gevinst.
Vi beklager situationen dybt.”

Disciplinærinstansen har set videooptagelse af kampen og kan herved
konstatere, at eksponeringen var anbragt som anført af DHF’s administration.
Disciplinærinstansen kan endvidere konstatere, at der er tale om en ulovligt
anbragt eksponering, idet flere eksponeringer ikke overholdt kravet om
anbringelse af 2. række eksponeringer i mindst 3 meters højde.
Disciplinærinstansen finder herefter, at der foreligger en overtrædelse af
Ligareglementets § 124
Bandereklamer på kortsiderne/målenderne
§ 124
For bandereklamer på kortsiderne/målenderne gælder:
a) Første række bander må maksimalt være 80 eller 100 centimeter høje.
Bandernes øverste kant skal holdes indenfor en maksimal højde af 80 eller 100
centimeter fra normal gulvhøjde.
b) Eventuelle andre bander skal være placeret mindst 3 meter over gulvet. Der må
ikke være tale om levende billeder.

Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen lagt vægt på, at
foreligger en overtrædelse af Ligareglementet, ligesom Disciplinærinstansen
lagt vægt på, at Herning-Ikast Håndbold (som FCM Håndbold) tidligere
modtaget en sanktion for overtrædelse af Ligareglementets bestemmelser
reklame.
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Under henvisning hertil sanktionerer Disciplinærinstansen i henhold til Ligareglementets § 134, stk. 2, litra c, Herning-Ikast Håndbold med en
Bøde på 10.000 kr.
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1,
Herning-Ikast Håndbold, at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret
udgør 3.479 kr., jf. gebyrlisten.
Bøden (10.000 kr.) og retsgebyret (3.479 kr.) opkræves via faktura fra DHF.
Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementets § 136, jf.
DHF’s love § 23, stk. 5.
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