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Afgørelse vedr. overtrædelser af reklamereglementet i HHL kamp nr. 
765769 Århus Håndbold – KIF Kolding København spillet 18. februar 
2015 i NRGI Arena 

 
DHF’s disciplinærinstans har fra DHF’s administration modtaget oplysning om 
at der i ovennævnte kamp, er konstateret følgende mulige overtrædelser af 
DHF’s reklamereglement: 
 

 1 meget stor eksponering i form af et banner anbragt over udgang til 
spilleromklædning (til højre for masterkamera pålydende BYGMA, 
Sparekassen Kronjylland og JYTAS   
 

  1 eksponering anbragt på stole i udskiftningsområdet til højre for 
masterkameraet (ALPI) i 1. halvleg.   

  
Disciplinærinstansen har behandlet sagen i medfør af DHF’s love § 22, stk. 2, jf. 
reklamereglementet afsnit 8.3. 
  
Århus Håndbold har i mails af 20. februar 2015 erkendt forholdene. Århus 
Håndbold anfører, at man ikke var klar over at bannerets placering var at 
betragte som 2. række bander. 
 
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 Århus 
Håndbold. 
  
Placering af eksponeringer på langsiden modsat masterkamera, der er synlige i 
TV-vinklen, må som 2. række bander maksimalt være 60 cm høje – og skal 
holdes inden for en højde, der ikke overstiger 160 cm fra gulvhøjden. Øvrige 
bander skal placeres over en linje, der udgøres af overkanten af det normale 
TV-billede set fra masterkameraet, således at de generelt ikke fremgår af TV-
billedet. 
 
Disciplinærinstansen kan konstatere, at banneret var i TV-billedet hver gang 
spillet foregik i den side af hallen, hvor dette var anbragt. Endvidere kan 



 

 

 

 

disciplinærinstansen konstatere, at banneret væsentligt oversteg de maksimale 
målangivelser.   
 
Disciplinærinstansen kan ligeledes konstatere, at håndklædet med synligt logo 
for ALPI var i TV-billedet i 1. halvleg af kampen. Dette forhold var rettet til 2. 
halvleg. 
Der må ikke forekomme eksponeringer på samme side som masterkameraet, 
der er synlige i TV-billedet. 
 
Der foreligger herved overtrædelse af reklamereglementet 7.5.2.6, såvel 
Langsiden modsat masterkamera, litra b) -d) som Langsiden på samme side 
som masterkamera. 
 
Under henvisning hertil fastsætter Disciplinærinstansen i henhold til 
reklamereglementets afsnit 8.4 og 8.6, jf. DHF’s love § 23, stk. 1, en bøde til 
Århus Håndbold på 
 

10.000 kr. 
 
 
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, Århus 
Håndbold at betale retsgebyret for behandling af denne sag. Retsgebyret udgør 
3.157 kr., jf. gebyrlisten. 
 
Bøden og retsgebyret opkræves via faktura fra DHF. 
 
Bøder op til 50.000 kr. er endelige og kan ikke appelleres, jf. reklamereglementet 
afsnit 8.5. 
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