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Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i Dameliga kamp 
nr. 227056 København Håndbold – FCM spillet 17. september 2015 i 
Frederiksberg Opvisningshal 

 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. Division har fra DHF’s 
administration modtaget oplysning om, at der i ovennævnte kamp er konstateret 
følgende mulige overtrædelse af DHF’s Ligareglement vedr. reklamer: 
 

 I målenden til venstre for masterkamera var ophængt en meget stor TV-
skærm, der forekom i TV-billedet generelt i kampen, når spillet foregik i 
denne ende. Dette er en overtrædelse af Ligareglementet § 130. 

 
Disciplinærinstansen har behandlet sagen i medfør af DHF’s love § 22, stk. 2, jf. 
Ligareglementet § 133. 
 
København Håndbold anfører bl.a. i sin udtalelse til sagen, at man er lejer i 
Frederiksberg Hallen, hvor storskærmen er installeret af Frederiksberg Idræts 
Union. København Håndbold anvender storskærmen som måltavle og til 
spillerpræsentation og stemningsskabende klip. Det er København Håndbolds 
opfattelse, at storskærmen ikke ses generelt i TV-billedet, samt at den er 
placeret i højde med – og dermed skal betragtes som – 2. række reklame, jf. 
Ligareglementet § 124 litra b). 
 
København Håndbold erkender, at der ikke er sket certificering af storskærmen, 
der efterfølgende er blevet rykket 80 cm højere op mod loftet. 
 
Disciplinærinstansen har haft anledning til at gennemse videooptagelse af 
kampen.  
 
Disciplinærinstansen kan heraf konstatere, at storskærmen fremgår generelt af 
TV-billedet. 
 
Der foreligger således en overtrædelse af Ligareglementet § 130.   
 
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen lagt vægt på, at 
København Håndbold ikke tidligere har overtrådt reklamereglerne, at 



 

 

 

 

København Håndbold ikke har installeret storskærmen, og at eksponeringen på 
storskærmen har været af ikke-kommerciel karakter. 
 
Under henvisning hertil sanktionerer Disciplinærinstansen i henhold til 
Ligareglementet § 134 stk. 2, litra a) København Håndbold med en 
 

Advarsel 
 
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, 
København Håndbold at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret 
udgør 3.231 kr., jf. gebyrlisten. 
 
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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