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Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i kamp nr. 791846 
HTH-Ligaen Odense Håndbold – Herning-Ikast Håndbold spillet 27. 
april 2019 i Odense Idrætshal 
 
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:  
 

To eksponeringer for Sparekassen Fyn var anbragt bag mållinjen 
til venstre for masterkamera. Eksponeringerne var anbragt på 
afdækningen af tribunen bag mållinjen. Eksponeringerne var ca. 
5-6 m høje. 

 
Odense Håndbold har afgivet følgende høringssvar: 
 
”Vi beklager naturligvis denne fejl. 
 
Da vi ikke synes, at den store grå flade er særlig pæn på TV, gjorde vi dette mindre 
”tiltag”, og som vi ikke har tjent nogle penge på. 
 
Der er ganske enkelt tale om en ”bommert” fra vores side, og jeg håber, at I vil tage det 
med i jeres betragtning, når I skal vurdere det i Disciplinærinstansen. 
 
På forhånd tak for jeres forståelse.” 

    
Disciplinærinstansen har set billedet af eksponeringerne og kan herved 
konstatere, at eksponeringerne var anbragt som anført af DHF’s administration.  
 
Disciplinærinstansen kan endvidere konstatere, at der er tale om en ulovligt 
anbragt eksponering for så vidt angår den del af disse, der er anbragt i over 1 
meter, men under 3 meters højde.  
 
Disciplinærinstansen finder herefter, at der foreligger en overtrædelse af Liga-
reglementets § 124, litra b): 
 

 

 

 



 

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 på den ene side som en 
skærpende omstændighed lagt vægt på, at Odense Håndbold i oktober 2018 har 
modtaget en sanktion for overtrædelse af Ligareglementets bestemmelser om 
reklame og på den anden side som en formildende omstændighed, at det kun er 
en del af eksponeringerne i spændet fra 1 meter op til 3 meter, der er en 
overtrædelse af Ligareglementet.  
 
Under henvisning hertil sanktionerer Disciplinærinstansen i henhold til Liga-
reglementets § 134, stk. 2, litra c, Odense Håndbold med en  
 

Bøde på 10.000 kr. 
 
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, 
Odense 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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