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Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i Boxer Herreliga
kamp nr. 227188 Skanderborg Håndbold – Aalborg Håndbold spillet
14. september 2015 i Morten Børup Hallen
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. Division har fra DHF’s
administration modtaget oplysning om, at der i ovennævnte kamp er konstateret
følgende mulige overtrædelser af DHF’s Ligareglement vedr. reklamer:










Alle eksponeringer i 2. række (målenden til højre for masterkamera) var 120
cm høje. Maksimumhøjden er 80 cm, jf. Ligareglementet § 124, litra b).
Endvidere forekommer disse anbragt mindre end 300 cm fra jorden, hvilket
er kravet, jf. Ligareglementet § 124, litra b).
Umiddelbart ovenover 2. række eksponeringer (målenden til højre for
masterkamera), var anbragt 3. række eksponeringer på 120 cm i højden.
Der må ikke forekomme synlige eksponeringer over 2. række, jf.
Ligareglementet § 124, litra c).
Der var anbragt en meget stor (ca. 150 cm høj) eksponering for
Sparekassen Kronjylland på balkon (målenden til højre for masterkamera).
Denne eksponering opfylder ikke betingelsen om hverken minimumsafstand
fra jorden (300 cm) eller maksimumshøjden på 80 cm, jf. Ligareglementet §
124, litra b).
1. række eksponeringer i målenden til venstre for masterkamera (anbragt op
af væggen) til venstre for masterkamera var 120 cm høje.
Maksimumshøjden på disse eksponeringer er 80 cm, jf. Ligareglementet §
124, litra a).
Der var anbragt 3.,4. og 5. række eksponeringer i målenden synlige for – og
til venstre for masterkamera. Der må ikke forekomme synlige eksponeringer
over 2. række, jf. Ligareglementet § 124, litra c).

Disciplinærinstansen har behandlet sagen i medfør af DHF’s love § 22, stk. 2, jf.
Ligareglementet § 133.
Skanderborg Håndbold oplyser i høringssvar af 21. september 2015, at klubben
siden certificeringen i 2007 har haft to TV-transmitterede kampe; en kamp i
2007 og en kamp den 20. december 2014, hvor man anvendte samme set-up.

Klubben har meget sjældent TV-kampe, hvorfor man ikke sælger eksponering i
relation til dette. Dermed har man ingen ekstra indtægter på eksponering i
forbindelse med TV-kampe.
Skanderborg Håndbold erkender placeringen af de nævnte eksponeringer som
anført af DHF’s administration, men anfører bl.a., at flere af eksponeringerne
var anbragt uden for det normale TV-billede, hvorfor disse generelt ikke fremgår
af billedet.
Disciplinærinstansen har haft anledning til at gennemse videooptagelse af
kampen.
Disciplinærinstansen kan herefter konstatere, at eksponeringerne har været
anbragt som anført af DHF’s administration, og herunder også at 3., 4. og 5.
række eksponeringerne generelt er synlige i TV-billedet.
Eksponeringerne har således været anbragt i strid med Ligareglementet § 124,
litra a-c.
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen på den ene side lagt
vægt på, at der er tale om flere overtrædelser, og herunder flere overtrædelser
(flere eksponeringer) under de fem oplistede punkter. På den anden side har
Disciplinærinstansen også lagt vægt på, at Skanderborg Håndbold ikke tidligere
har overtrådt reklamereglerne.
Under henvisning hertil fastsætter Disciplinærinstansen i henhold til
Ligareglementet § 134, stk. 2, litra c) og stk. 3 en samlet bøde til Skanderborg
Håndbold på
30.000 kr.
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1,
Skanderborg Håndbold at betale retsgebyret for sagens behandling. 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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