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Afgørelse vedr. overtrædelser af reklamereglementet i HHL kamp nr.
208558 KIF Kolding København – Skjern Håndbold spillet d. 4. april
2015 i Brøndby Hallen
DHF’s disciplinærinstans har fra DHF’s administration modtaget oplysning om
at der i ovennævnte kamp, er konstateret følgende mulige overtrædelse af
DHF’s reklamereglement:


Store eksponeringer for KIF (som 3. række eksponeringer) over nederste
tilskuerafsnit, samt 2 meget store logoer for samme – jf.
Reklamereglementet – langsiden modsat masterkamera, litra d).

Disciplinærinstansen har behandlet sagen i medfør af DHF’s love § 22, stk. 2, jf.
reklamereglementet afsnit 8.3.
KIF Kolding København har i mail af 9. april 2015 erkendt forholdet. KIF Kolding
København er af den opfattelse, at eksponeringen af klubnavnet alene er sket
for at fylde nogle huller på TV ved indgangstunneller, hvorved der blev skabt et
bedre helhedsindtryk. Endvidere finder KIF Kolding København, at der er stor
forskel på at reklamere for et firma i modsætning til for klubben selv.
Disciplinærinstansen har haft anledning til at gennemse videooptagelse af
kampen.
Disciplinærinstansen kan herefter konstatere, at ovennævnte eksponeringer har
været anbragt som anført af DHF’s administration, hvilket er ubestridt af KIF
Kolding København.
Disciplinærinstansen kan konstatere, at eksponeringerne generelt var synligt i
TV-billedet under hele kampen.
Der foreligger herved overtrædelse af reklamereglementet 7.5.2.6, Langsiden
modsat masterkamera, litra d).

Under henvisning hertil fastsætter Disciplinærinstansen sanktionen i henhold til
reklamereglementets afsnit 8.4 og 8.6, jf. DHF’s love § 23, stk. 1, til en
Advarsel samt krav om at eksponeringerne fremover
skal fjernes eller overdækkes
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, KIF
Kolding København at betale retsgebyret for behandling af denne sag.
Retsgebyret udgør 3.157 kr., jf. gebyrlisten.
Bøden og retsgebyret opkræves via faktura fra DHF.
Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jf. reklamereglementet afsnit
8.5.
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