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Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i kamp nr. 316623 
Bambusa Kvindeligaen Viborg HK – Odense Håndbold spillet 29. maj 
2021 i Vibocold Arena, Viborg 
 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra DHF’s administration 
modtaget indberetning om, at der i ovennævnte kamp er konstateret en mulig 
overtrædelse af DHF’s Ligareglement vedr. reklamer:  
 

• Til højre for masterkameraet var der bag mållinjen anbragt en 
meget stor eksponering for NATURLI’. Eksponeringen skønnes at 
være 3 m i højden målt fra gulvet 

 
Viborg HK har i sit høringssvar udtalt følgende: 
 

”[...] Som sagt er sagen omkring NATURLI´-banneret, at vi ganske 
enkelt ikke var opmærksomme på, at der var regler for placeringen på 
den plads. Det beklager vi selvfølgelig, og eneste undskyldning er, at vi 
stort set er nye alle mand på kontoret og derfor var der ingen 
"alarmklokker", der ringede. Der er tale om en ad hoc-ophængning for 
denne ene kamp, da aftalen med NATURLI´ er helt ny og omfatter 
markedsføring på midtercirklen i den kommende sæson. 
 
Jeg kan oplyse, at bannerets nederste kant er placeret knap 1 meter 
over gulvet. 
 
Vi undskylder vores fejl endnu engang og håber på tilgivelse.” 

 
Disciplinærinstansen har set et billede af eksponeringen. Billedet var vedhæftet 
såvel høring som høringssvar. Det fremgår heraf, at eksponeringen med 
NATURLI’ var placeret bag 1. række LED-banden. 
 
Disciplinærinstansen er enig med DHF’s administration i, at eksponeringen på 
baggrund af billedet er omkring 3 meter høj. 
 
Det er ikke tilladt at have en sådan eksponering på kortsiderne/målenderne, der 
er under 3 meter over gulvet.  
 



 

 

 
Følgelig finder Disciplinærinstansen, at der foreligger en overtrædelse af Liga-
reglementet § 124, litra b): 
 

Bandereklamer på kortsiderne/målenderne 

§ 124 

For bandereklamer på kortsiderne/målenderne gælder:  

a) Første række bander må maksimalt være 80 eller 100 centimeter 

høje. Bandernes øverste kant skal holdes indenfor en maksimal højde 

af 80 eller 100 centimeter fra normal gulvhøjde. 

b) Eventuelle andre bander skal være placeret mindst 3 meter over 

gulvet. Der må ikke være tale om levende billeder.   

 

Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen lagt vægt på, dels at der 
er tale om en erkendt fejl, dels at der er tale om en førstegangsforseelse. 
 
På denne baggrund sanktionerer Disciplinærinstansen i henhold til Liga-
reglementet § 134, stk. 2, a), jf. DHF’s Love § 23, stk.1, Viborg HK med en  
 

Advarsel 
 
Såfremt en lignende forseelse finder sted fremadrettet, vil dette som 
udgangspunkt blive sanktioneret med bødestraf i henhold til sædvanlig praksis. 
 
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s Love § 23, stk. 1, 
Viborg HK at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret udgør 3.566 
kr., jf. gebyrlisten.  
 
Retsgebyret (3.566 kr.) opkræves via faktura fra DHF.  
 
Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementets § 136, jf. 
DHF’s love § 23, stk. 5. 
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