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Kamp nr. 537935 HTH GO Ligaen Odense HC – TTH Holstebro spillet 
27. januar 2018 i Odense Idrætshal 
 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra TV2 via DHF 
modtaget en indberetning om, at Odense HC (OHC) ikke havde pålagt et TV-gulv 
til ovennævnte kamp, der blev transmitteret på TV2.  
 
Ifølge indberetningen var OHC i god tid inden kampen blevet orienteret om, at der 
skulle pålægges TV-gulv.  
 
Denne sag relaterer sig til Samarbejdsaftalen for deltagerne i Håndboldligaen pkt. 
9 f), jf. pkt. 12, jf. DHF’s love §§ 22 og 23.  
 
Indberetningen har været forelagt OHC, der har udtalt følgende: 
 
”… Blot for at bekræfte at der ikke var TV Gulv og at fejlen alene er vores. 
 
Da tidsslottet for afviklingen af kampen var begrænset foretog mine kollegaer den 
(fejl) vurdering at det ikke kunne nås at montere/afmontere. 
 
Vi beklager!” 
 

Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende: 
 
Samarbejdsaftalen for deltagerne i Håndboldligaen tiltrædes årligt af klubberne, 
hvor det – jf. pkt. 1 b) – er en forudsætning for deltagelse, at indholdet bekræftes 
ved underskrift af klubbens tegningsberettigede personer. 
 
OHC har den 15. september 2017 underskrevet Samarbejdsaftalen ved 
henholdsvis direktør Mark Jespersen og formand Jørn Bonnesen. 
 
Samarbejdsaftalens pkt. 9 omhandler ligaforeningens forpligtelse, hvor litra f) er 
sålydende: 
 
At spille kampe, der transmitteres på TV2, på gulve udelukkende med 
håndboldopstregning. Såfremt det faste gulv har andre streger end 
håndboldopstregning, er man forpligtet til at pålægge et gulv, der enten kan være 
det grønne gulv, det blå CL-gulv eller lyst parketgulv. 
 
Samarbejdsaftalens pkt. 12 – Sanktioner er sålydende: 
 



 

Ved overtrædelse af punkt 5,6,7,9 eller 11 behandles sagerne af 
Disciplinærinstansen som første instans, der kan idømme sanktioner i henhold til 
DHF’s love. 
 
Disciplinærinstansen har haft lejlighed til at se videooptagelse af kampen. Heraf 
fremgår, at kampen er afviklet på et lyst parketgulv med andre streger end 
håndboldopstregning. OHC har i sit høringssvar også erkendt dette forhold.  
 
Der foreligger således en erkendt overtrædelse af Samarbejdsaftalens pkt. 9, litra 
f). 
 
Disciplinærinstansen lægger til grund, at kravet om ren håndboldopstregning på 
gulvet ved kampe på TV2 skal understøtte Samarbejdsaftalens formål om bl.a. at 
sikre den kommercielle kvalitet i Håndboldligaerne, herunder også at udvikle det 
brand som Håndboldligaerne og Ligaforeningerne repræsenterer, jf. 
Samarbejdsaftalens pkt. 2. 
 
Samarbejdsaftalens parter, herunder Ligaforeningerne, er forpligtede til at arbejde 
aktivt for at sikre, bl.a. at alle kampe i Håndboldligaerne tilrettelægges og 
gennemføres professionelt, jf. pkt. 5, litra a). 
 
Kravet om ren håndboldopstregning på gulvet ved TV-kampe er ifølge 
Disciplinærinstansen et væsentligt element i sikringen af den kommercielle 
kvalitet, udviklingen af håndboldsportens brand samt den professionelle 
tilrettelæggelse og gennemførelse af kampene, hvorfor tilsidesættelse heraf 
udgør en alvorlig overtrædelse. 
 
Ved sanktioneringen har Disciplinærinstansen også lagt vægt på, at OHC er en 
professionel klub (Ligaforening), hvor det må forudsættes og forventes, at der er 
ressourcer til at tilrettelægge og sørge for pålægning af det reglementerede gulv, 
og at der i øvrigt er tale om en klar regel, som har været gældende over flere 
sæsoner. 
 
Under henvisning hertil sanktionerer Disciplinærinstansen i henhold til DHF’s love 
§ 23, stk. 1, OHC med en 
 

Bøde på 35.000 kr. 
 
 
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, OHC 
at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret udgør 3.394 kr.  
 
Bøden (35.000 kr.) og retsgebyret (3.394 kr.) opkræves via faktura af DHF. 
 
En appel til Håndboldens Appelinstans skal ske i medfør af DHF’s love § 23, stk. 
6, og skal meddeles skriftligt og med en begrundet påstand inden 7 dage efter, at 
afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist 
herfor til sekretariatet for den disciplinærinstans, der har truffet afgørelse i sagen 
og ledsages af et gebyr i henhold til den til hver tid gældende gebyrliste. Et sådant 
gebyr tilbagebetales, såfremt appellanten får medhold. 
 



 

DHF’s administration skal umiddelbart videresende appellen til Håndboldens 
Appelinstans efter DHF’s gældende retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi 
af appellen til den disciplinærinstans, der har truffet afgørelse i sagen. 
 
Er afgørelsen ikke appelleret inden 7 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til 
parten, er afgørelsen endelig. 
 
 

Jens Bertel Rasmussen (formand)   /   Frank Smith (sekretær) 
 
 

Sigurd Slot Jacobsen   /   Claus Mundus Petersen 

 
 


