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Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i Dameliga kamp
nr. 227042 Nykøbing F. HK – Silkeborg-Voel KFUM spillet 8.
september 2015 i Scandlines Arena, Nykøbing F.
DHF’s Disciplinærinstans har fra DHF’s administration modtaget oplysning om
at der i ovennævnte kamp, er konstateret følgende mulige overtrædelse af
DHF’s Ligareglement vedr. reklamer:




2. række eksponeringer i begge målender (spillerportrætter m.v.) oversteg
de maksimale mål på 80 cm i højden, jf. Ligareglementet § 124 litra b).
Eksponering for Nykøbing Isenkram bag mållinjen til højre for målet og til
højre for masterkamera var anbragt ulovligt, idet klubben ikke må anbringe
eksponering på denne position, jf. Ligareglementet § 128, stk. 5.
2 storskærme placeret på langsiden modsat masterkamera med
eksponeringer, var generelt synlige i hele kampen, hvilket ikke er tilladt, jf.
Ligareglementet § 130.

Disciplinærinstansen har behandlet sagen i medfør af DHF’s love § 22, stk. 2, jf.
Ligareglementet § 133.
Guldborgsund Håndbold har i høringssvar af 11. september 2015 anført, at man
har taget skridt til at fjerne de tidligere eksponeringer nederst på
spillerportrætterne og i stedet anbringe disse øverst på disse portrætter. Derved
har man alene anset spillerportrætterne som udsmykning af hallen.
Guldborgsund Håndbold erkender at have lagt gulvreklamen som anført, men
anfører at årsagen var, at man af Divisionsforeningen blev anmodet at fjerne
Boxer Liga-reklamen, hvorfor man troede, at denne position var fri til
afbenyttelse.
Det erkendes endvidere, at de nævnte TV-skærme har været tændt – og at
specielt den har været tydelig i TV-billedet. Disse skærme slukkes ved
fremtidige TV-transmissioner.
Guldborgsund Håndbold bemærker, at det først er den anden TV-transmission i
den periode, hvor klubben har været i Ligaen.
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.
Disciplinærinstansen bemærker, at de ophængte spillerportrætter også
indeholder eksponeringer på spillernes trøjer, hvorfor portrætterne er at
betragte som eksponeringer, der derved skal overholde bestemmelserne for – i
dette tilfælde – 2. række eksponeringer. Disse eksponeringer må således
maksimalt være 80 cm. I højden, jf. Ligareglementet § 124 litra b).
Endvidere bemærker Disciplinærinstansen, at positionerne bag mållinjen alene
er forbeholdt Divisionsforeningen Håndbold.
Der foreligger således overtrædelse af Ligareglementet § 124, litra b)
(spillerportrætter), af § 128, stk.5 (eksponering bag mållinjen) samt af § 130
(storskærme).
Disciplinærinstansen har ved udmåling af sanktion henset til at Guldborgsund
Håndbold (Nykøbing F. HK) ikke tidligere har overtrådt Ligareglementet (eller
daværende Reklamereglement) på disse punkter; at man ikke har tidligere
erfaring med TV-transmissioner samt endelig at man har taget tiltag til at fjerne
eksponeringerne, der tidligere var anbragt nederst på spillerportrætterne.
Under henvisning hertil fastsætter Disciplinærinstansen i henhold til
Ligareglementet § 134 stk. 2 litra c) og stk. 3 en samlet bøde til Guldborgsund
Håndbold på
15.000 kr.
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1,
Guldborgsund Håndbold at betale retsgebyret for behandling af denne sag.
Retsgebyret udgør 3.231 kr., jf. gebyrlisten.
Bøden og retsgebyret opkræves via faktura fra DHF.
Bøder op til 50.000 kr. er endelige og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementet §
136.
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