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Kamp nr. 679222 HHL Lemvig-Thyborøn Håndbold mod Mors-Thy 
Håndbold spillet 15. februar 2019 i Arena Vestjylland Forsikring, 
Lemvig 
 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra observatøren i 
ovennævnte kamp modtaget indberetning om, at en tilskuer fra Mors-Thy 
Håndbold umiddelbart efter slutfløjt har kastet øl mod kampens ene dommer, der 
er blevet ramt. Indberetningen var bilagt videoklip af episoden. 
   
Indberetningen og videoklippet har været i høring hos de to klubber og 
dommerparret. 
 
Lemvig-Thyborøn Håndbold har bl.a. udtalt, at det fremgår meget tydeligt af 
billederne, at en person har kastet øl mod den ene dommer. Lemvig-Thyborøn 
Håndbold har haft to vagter placeret i udebaneafsnittet. Klubben mener ikke, at 
man havde en reel chance for at stoppe en persons hurtige og drastiske handling. 
Handlingen kom som afslutning på en meget hektisk kamp.  
 
Mors-Thy Håndbold har bl.a. udtalt, at man er enig i, at en tilhænger fra Mors-Thy 
Håndbold har kastet øl mod den ene dommer, hvilket man tager stor afstand fra. 
Klubben har efterfølgende lokaliseret tilskueren og har draget konsekvensen i 
form af, at vedkommende er tildelt karantæne resten af indeværende sæson og 
hele sæson 2019-2020.  
 
Dommerparret har udtalt samstemmende med klubberne, at en tilskuer har kastet 
øl efter mållinjedommeren efter afslutningen på en fantastisk håndboldkamp. 
Dommerparret oplevede ikke yderligere problemer i forbindelse med kampens 
afslutning.  
 
Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende:  
 
Videoklippet understøtter fuldstændigt observatørens indberetning om tilskuerens 
kast af øl mod den ene dommer, og klubberne og dommerparret har alle 
bekræftet episoden. 
 
Det fremgår af Ligareglementet § 72, stk. 1, at 
 
Den arrangerende forening har pligt til at udøve passende kontrol med tilskuernes 
optræden … 
 
Disciplinærinstansen finder, at der foreligger en overtrædelse af Ligareglementet 
§ 72, stk. 1. 



 

 
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen lagt vægt på, som en 
formildende omstændighed, at episoden ikke påvirkede afviklingen af kampen. 
 
 
Lemvig-Thyborøn Håndbold idømmes i medfør at Ligareglementet §§ 99 og 100, 
jf. DHF’s love § 23, stk. 1, jf. Ligareglementet § 101, stk. 2 og 3, en  
 

bøde på kr. 5.000 kr. 
 
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, 
Lemvig-Thyborøn Håndbold at betale retsgebyret for sagens behandling. 
Retsgebyret udgør kr. 3.479, jf. gebyrlisten.  

 
Bøden og retsgebyret opkræves via faktura fra DHF.  
 
Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementet § 102, jf. 
DHF’s love § 23, stk. 5. 
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