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Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i kamp nr. 377555 
FCM Håndbold – Silkeborg Voel KFUM spillet 16. februar 2017 i IBF 
Arena, Hal 1 
 
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:  
 

 På bander på langsiden på samme side som – til venstre for – 
masterkamera var anbragt 2 eksponeringer, der var synlige for 
masterkameraet.  

 
Disciplinærinstansen har behandlet sagen i medfør af DHF’s love § 22, stk. 2, jf. 
Ligareglementet § 133.  
 
FCM Håndbold har afgivet høringssvar d. 27. februar 2017. Heri anføres bl.a., at 
man beklager fejlen, der skyldes en stor udskiftning af staben, der varetager den 
daglige drift.  
FCM Håndbold har omgående rettet fejlen, ligesom man har italesat 
problemstillingen for de pågældende medarbejdere.  
  
Disciplinærinstansen har haft anledning til at gennemse videooptagelse af 
kampen.  
 
Disciplinærinstansen kan heraf konstatere, at reklamen var anbragt som anført af 
DHF’s administration, og at den generelt var synlig i TV-billedet. 
   
Disciplinærinstansen finder herefter, at der foreligger en overtrædelse af   
Ligareglementets § 124, stk. 3, hvoraf det fremgår, at eksponering på bander på 
langsiden på samme side som masterkameraet, aldrig må kunne ses af dette.  
 
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen lagt afgørende vægt på, 
at FCM Håndbold ikke tidligere har overtrådt Ligareglementets bestemmelser om 
reklame. 
 
Under henvisning hertil sanktionerer Disciplinærinstansen i henhold til 
Ligareglementets § 134, stk. 2, litra a) FCM Håndbold med en  
 

advarsel 
 



 

Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, FCM 
Håndbold, at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret udgør 3.312 
kr., jf. gebyrlisten.  
 
Retsgebyret opkræves via faktura fra DHF.  
 
Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementet § 136. 
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