Odense Håndbold
Pr. mail

Brøndby den 23. september 2019

Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i kamp nr. 143132
HTH Ligaen – Odense Håndbold mod Viborg HK – spillet 17.
september 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:
•

En eksponering var anbragt på gulvet bag mållinjen til venstre for
masterkameraet og til venstre for målet

Odense Håndbold har afgivet følgende høringssvar, hvori man er enig i fejlen og
beklager denne.
Odense Håndbold har efterfølgende fremsendt en tegning (bilag 1 til
Ligareglementet). Odense Håndbold finder det lidt misvisende, at reklamerne
figurer på oversigten, når klubben ikke har råderet over placeringen.
Disciplinærinstansen har set billedet af eksponeringen og kan herved konstatere,
at eksponeringen var anbragt som anført af DHF’s administration.
Disciplinærinstansen kan desuden konstatere, at der er tale om en ulovligt
anbragt eksponering
Disciplinærinstansen finder herefter, at der foreligger en overtrædelse af
Ligareglementets § 128, stk. 5:
Gulveksponering med fast placering
§ 128
Stk. 1. Der må placeres én eksponering på banens midte. Eksponeringen må have alle
former, men skal holdes indenfor en cirkel med radius på 250 centimeter.
Stk. 2. Der må placeres 8 eksponeringer, 4 på hver sin banehalvdel. Hver eksponering må
maksimalt være 100 centimeter gange 400 centimeter. Ingen del af banderne må være
placeret i en nærmere afstand til tremeter linjen end 100 centimeter.
Stk. 3. Der må placeres to eksponeringer i de i stk. 2 nævnte mål i hvert målfelt.

Stk. 4. En eksponering inde i målet må maksimalt være 100 centimeter gange 300
centimeter. Farven på eksponeringen skal adskille sig fra farven på mållinjen mellem
målstængerne.
Stk. 5. Der må placeres to eksponeringer bag hver mållinje på hver side af målet. Disse
gulveksponeringer må være tredimensionelle. Eksponeringerne kan i liga- og 1.
divisionskampe alene anvendes af Divisionsforeningen Håndbold og er således ikke til
brug for klubberne. Ved landskampe har DHF retten til at anvende disse eksponeringer.
Stk. 6. Der må placeres en eksponering på maksimalt 100 gange 1000 centimeter anbragt
midt mellem midtercirklen og sidelinjen. Eksponeringen kan alene anvendes af
Divisionsforeningen Håndbold og er således ikke til brug for klubberne. Ved landskampe
har DHF retten til at anvende denne eksponering.
Stk. 7. Der må ikke forekomme anden eksponering på gulvet.
Stk. 8. Gulveksponering må ikke være tredimensionel. Dette gælder dog ikke stk. 6.

Disciplinærinstansen bemærker, at tegningen (bilag 1 til Ligareglementet) anses
for værende en generel vejledning i placering af eksponeringer, der gælder for
både klubber, Divisionsforeningen og DHF.
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen lagt vægt på at Odense
Håndbold i november måned 2018 har modtaget en sanktion for netop
overtrædelse af Ligareglementets § 128.
Under henvisning hertil sanktionerer Disciplinærinstansen i henhold til Ligareglementets § 134, stk. 2, litra c, samt § 135, stk. 2 jf. DHF’s love § 23, stk.1,
Odense Håndbold med en
Bøde på 15.000 kr.
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1,
Odense Håndbold, at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret
udgør 3.566 kr., jf. gebyrlisten.
Bøden (15.000 kr.) og retsgebyret (3.566 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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