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Afgørelse vedr. overtrædelser af reklamereglementet i DHL kamp nr. 
765881 Randers HK – FC Midtjylland spillet 3. januar 2015 i Arena 
Randers 
 
DHF’s disciplinærinstans har fra DHF’s administration modtaget oplysning om 
at der i ovennævnte kamp, er konstateret følgende mulige overtrædelser af 
DHF’s reklamereglement: 
 
 1 eksponering anbragt til venstre for målet (Diner Transportable) og til 

venstre for masterkameraet – Denne position må alene anvendes af 
Divisionsforeningen Håndbold - jf. Reklamereglementet 7.5.2.6 – 
Gulveksponering med fast placering, litra e. 

  1 eksponering anbragt til højre for målet og til højre for masterkameraet 
(Hotel Sabro Kro). Denne position må alene anvendes af 
Divisionsforeningen Håndbold - jf. Reklamereglementet 7.5.2.6 – 
Gulveksponering med fast placering, litra e. 

 
 

Disciplinærinstansen har behandlet sagen i medfør af DHF’s love § 22, stk. 2, jf. 
reklamereglementet afsnit 8.3. 
  
Randers HK har i mails af 5. januar 2015 erkendt, at de pågældende 
eksponeringer har været anbragt bag mållinjerne. Randers HK er imidlertid af 
den opfattelse, at placeringerne alene har været ulovlige f.s.v.a. 1. halvleg, idet 
disse var lagt på modsatte side af målet i forhold til 2. halvleg. 
 
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, hvilket er ubestridt af 
Randers HK.  
Placering af eksponeringer på gulvet umiddelbart bag mållinjen er jf. 
Reklamereglementet 7.5.2.6 – gulveksponering med fast placering, litra e) 
alene forbeholdt Divisionsforeningen Håndbold til kampe i Håndboldligaen, 
hvorfor Randers HK ulovligt har anbragt disse i ovenstående kamp. 
 



 

 

 

 

Under henvisning hertil fastsætter Disciplinærinstansen i henhold til 
reklamereglementets afsnit 8.4 og 8.6, jf. DHF’s love § 23, stk. 1, en bøde til 
Randers HK på 
 

10.000 kr. 
 
 
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, 
Randers HK at betale retsgebyret for behandling af denne sag. Retsgebyret udgør 
3.157 kr., jf. gebyrlisten. 
 
Bøden og retsgebyret opkræves via faktura fra DHF. 
 
Bøder op til 50.000 kr. er endelige og kan ikke appelleres, jf. reklamereglementet 
afsnit 8.5. 
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Jens Bertel Rasmussen (formand) / Frank Smith (sekretær) 


