HØJ Elite
Pr. mail

Brøndby den 24. maj 2022

Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i kamp nr. 390758
HTH-Ligaen op HØJ Elite – TTH Holstebro spillet 17. maj 2022 i
Roskilde Hallerne
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:
”[...] der var ophængt en stor eksponering på væggen bag baglinjen til
højre for masterkameraet. Eksponeringen var udformet som en tilbudsavis for SuperBrugsen [Kvickly].
Der kan derved foreligge en overtrædelse af ligareglementets § 124,
litra b), idet det vurderes, at underkanten af denne eksponering var
placeret nærmere gulvet end de påbudte minimum 3 meter.”
HØJ Elite har i sit høringssvar udtalt følgende:
”Vi har modtaget jeres mail om potentiel overtrædelse af Ligareglementets par.
124, litra b.
Vi beklager naturligvis meget, hvis vi uforvarende har overtrådt Ligareglementets
særlige regler for reklame ved TV-kampe. Vi har bestræbt os på at efterleve
regelsættet til punkt og prikke.
Vi har ikke opfattet, at den regel, der henvises til, vedrører andet end bander, og i
denne situation er der tale om et banner. For os at se, er der tale om to forskellige
reklameprodukter, og defor finder vi ordlyden i reglerne noget uklar - særligt for
klubber der ikke tidligere eller kun en enkelt gang har skullet sætte sig ind i de
særlige reklameregler, der gælder under TV-kampe. Havde vi haft rutine og
erfaring med dette, havde vi formentlig kunnet ''læse indenad'' og været klar over,
at reglen også dækker reklamebannere.
På den baggrund tillader vi os at appellere til, at Disciplinærinstansen i denne
situation benytter sig af muligheden for at tildele en advarsel, jfr. par. 134, stk. 2.
Fremadrettet vil vi naturligvis være fuldt opmærksomme på, at også denne regel
efterleves”

Disciplinærinstansen har set et billede af eksponeringen.
Disciplinærinstansen er enig med DHF’s administration i, at eksponeringen er
anbragt på den ene kortside/målende under 3 meter over gulvet.
Der foreligger dermed en overtrædelse af Ligareglementet § 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.
[Disciplinærinstansens understregning]
For så vidt angår HØJ Elites udsagn om en sondring mellem ”bander” og
”bannere” henviser Disciplinærinstansen for god ordens skyld til definitionerne i
Ligareglementet § 107:
Reklame:
Alle former for eksponering (herunder fanbander, halnavn mv.).
Reklame gælder også eksponering, der ikke er påsat en bande.
[...]
Bande:
Selve konstruktionen, hvorpå eksponeringen er fastgjort.
Eksponering:
Budskabet (reklamen), påsat banden.
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.
Følgelig sanktionerer Disciplinærinstansen i henhold til Ligareglementet § 134,
stk. 2, a), jf. DHF’s Love § 23, stk.1, HØJ Elite 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, HØJ
Elite 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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