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Afgørelse vedr. overtrædelser af reklamereglementet i HHL kamp nr. 
765679 GOG Håndbold – Århus Håndbold spillet 18. oktober 2014 i 
GOG 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: 
 
  En meget stor eksponering (Fynske Bank) opsat på nybygget tribune med 

tekst vendt mod langside ved masterkamera. På dette område må der ikke 
forekomme eksponering jf. Reklamereglementet 7.5.2.6 – 
kortsiden/målenderne. 

  Eksponeringer på trappetrin (Fynske Bank) på nybygget tribunde. På dette 
område må der ikke forekomme eksponering jf. Reklamereglementet 7.5.2.6 
– kortsiden/målenderne. 
 

Disciplinærinstansen har behandlet sagen i medfør af DHF’s love § 22, stk. 2, jf. 
reklamereglementet afsnit 8.3. 
 
Det skal bemærkes, at DHF efter fremsendelsen af høringsskrivelse til GOG, 
frafaldt et punkt; nemlig vedr. en Invita eksponering. 
 
GOG har fremsendt udtalelse d. 28. oktober 2014, hvoraf det fremgår, at man 
opfatter reklamereglementet således, at når blot eksponeringen er mere end 3 
m fra jorden, er den tilladt. Dernæst fremgår det, at man opfatter, at det alene er 
teksten på eksponeringen, der skal opfylde kravet om maksimal størrelse på 80 
cm. 
Vedrørende eksponering på trappetrin, har GOG ikke anset dette for værende i 
strid med reklamereglementet. 
 
Disciplinærinstansen har haft anledning til at gennemse videooptagelse af 
kampen.  
 
Det er således Disciplinærinstansens vurdering, at eksponeringen af Fynske Bank 
på den nybyggede tribune utvivlsomt overstiger de maksimale mål (max 80 cm). 
 
Endvidere er eksponering på trappetrin på nybygget tribune (Fynske Bank) jfr. 
videooptagelse af kampen og af eksponeringen efter det gældende 



 

 

 

 

Reklamereglement 7.5.2.6. – kortsiden/målenderne, helt utvivlsom en 
overtrædelse af reglementet, idet disse ikke opfylder kravet om at være placeret 
mindst 3 meter fra guldhøjde 
 
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 
GOG Håndbold på 
 

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