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Kamp nr. 125608 HHL Lemvig-Thyborøn Håndbold mod Bjerringbro-
Silkeborg spillet 13. september 2019 i Arena Vestjylland Forsikring, 
Lemvig 
 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra observatøren i 
ovennævnte kamp modtaget indberetning om, at spillet to gange i kampen er 
blevet afbrudt pga. en fløjte fra tilskuerpladserne. Begge gange blev det 
annonceret i højttalerne, at dette skulle stoppe øjeblikkeligt.  
   
Indberetningen   har været i høring hos Lemvig-Thyborøn Håndbold (herefter 
LTH) og dommerparret. 
 
LTH har bl.a. udtalt, at man ved hjemmekampe har 10 frivillige placeret ved 
indgange og bag målene. Der placeres ved nogle kampe yderligere vagter ved 
udebaneafsnittet. I den pågældende kamp var der ca. 10 medrejsende tilskuere 
fra Bjerringbro-Silkeborg.  
LTH har anført udtalelser fra flere af de frivillige hjælpere. Af disse udtalelser 
fremgår det, at der har været en del piften, men ingen fløjte. Dog har Jette 
(sekretær ved dommerbordet hørt en piften, der lyder meget som en fløjte.  
 
Det er LTH’s opfattelse, at dommerne må have forvekslet piften og horn med en 
fløjte.  
 
Kampens dommerpar og observatør har været forelagt LTH’s udtalelse. 
 
De fastholder samstemmende, at spillet i to tilfælde er blevet afbrudt som en følge 
af fløjt fra tilskuerpladserne 
 
LTH har været forelagt dommernes og observatørens udtalelse. På den baggrund 
fastholder LTH, at ingen kan genkende en tilskuers brug af fløjte i hallen. Klubben 
fastholder, at lyden må have stammet fra en piften eller et horn. 
Klubben har vedhæftet et videoklip fra de to episoder.   
 
 
Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende:  
 
Videoklippet anses ikke fyldestgørende at dokumentere det passerede.  
 
Det fremgår af Ligareglementet § 72, stk. 1, at 
 
Den arrangerende forening har pligt til at udøve passende kontrol med tilskuernes 
optræden … 



 

 
Disciplinærinstansen finder, at der foreligger en overtrædelse af Ligareglementet 
§ 72, stk. 1. 
 
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen lagt vægt på, at 
dommerne og observatøren samstemmende fastholder, at der er sket afbrydelse 
af spillet som en følge af brug af en fløjte.  
 
 
Lemvig-Thyborøn Håndbold idømmes i medfør at Ligareglementet §§ 99 og 100, 
jf. DHF’s love § 23, stk. 1, jf. Ligareglementet § 101, stk. 2 og 3, en  
 

bøde på kr. 1.500 kr. 
 
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, 
Lemvig-Thyborøn Håndbold at betale retsgebyret for sagens behandling. 
Retsgebyret udgør kr. 3.566, jf. gebyrlisten.  

 
Bøden og retsgebyret opkræves via faktura fra DHF.  
 
Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementet § 102, jf. 
DHF’s love § 23, stk. 5. 
 
 
 

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