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Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i kamp nr. 457628 
Lemvig-Thyborøn Håndbold – Fredericia HK spillet 7. september 2022 
i Lemvig Idræts- og Kulturcenter 
 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra dommerne i oven-
stående kamp modtaget indberetning om uacceptabel adfærd af tre tilskuere: 
 
Dommerne har i indberetningen anført følgende: 
 
”[Vi] oplevede i aften uacceptabel opførsel af 3 tilskuere.  
 
[X] oplevelse er med en mandlig Lemvig tilskuer bag det ene mål, der bl.a. verbalt 
kalder ham “hjernedød” og “kæmpestor idiot”. Hvor han står helt oppe i nettet tæt 
på ham. Hvorefter han bliver smidt ud af hallen.  
 
Min oplevelse er en kvindelig Fredericia tilskuer, der ligeledes kommer helt tæt på 
bagnettet, hvor jeg står og bl.a. kalder mig “store luder” og andre skældsord. Hvor 
hun står med en øl i hånden. Der står officials tæt på, men ingen fjerner hende, 
hvor jeg også må sende hende ud af hallen. 
 
Efter kampen er der endnu en Lemvig tilskuer, der overfuser os med kraftige 
verbale skældsord på vej ud af hallen. 
 
Lemvigs direktør Søren Pedersen er informeret og bekendt med denne 
indberetning, som han også flere gange beklagede.” 
 
Lemvig-Thyborøn har i deres høringssvar anført følgende: 
 
”Som du [dommerne] skriver i din mail, så har jeg været i dialog med [X] efter 
kampen. Det er selvfølgelig beklageligt og uacceptabelt, at vi har et par 
situationer, hvor dommerne føler sig nødsaget til netop, at bortvise to mennesker 
fra Arena Vestjylland Forsikring. 
 
Den ene tilskuer som [X] havde en situation med, er en kendt af klubben. Ikke for 
noget skidt - tværtimod, faktisk så er han en stor hjælp til aktiviteter i hallen, 
såsom opsætning af vægreklamer. Vedkomne har jeg snakket med i bilen 
hjemover, hvor han undskyldte sin opførsel. Han har derudover skrevet personligt 
til [X] og beklaget sin opførsel. 
 



 

 

Den anden tilskuer som blev bortvist, var en tilhænger fra Fredericia HK. Den 
kvindelige tilskuer kom gående fra retningen, hvor LTH tilskuere sad og gik 
bagved målet på vej til deres hjørne af fans. Hun får på vejen givet [X] ord med på 
vejen og lige efter kommer vores ansvarlige løbende og sendt hende ud af hallen. 
Faktisk fører han hende helt ud til fanbussen, hvor hun undskylder til [Y], som er 
en af vores trofaste hjælpere når det kommer til afviklingen af kampene på 
hjemmebane. Jeg har ikke samme opfattelse som [X], da jeg føler der er hurtig 
action på håndteringen – men jeg er også længere væk fra, hvor situationen 
udspiller sig. 
 
Den tredje tilskuer som er impliceret i dette, ringede selv til mig i dag. Han var 
meget ked af situationen. Han beklagede meget og har fået en kraftig reprimande. 
Sker det igen så bliver sanktionen, at vedkomne ikke har mulighed for at komme 
til håndbold for resten af sæsonen! 
 
Hvorom alting er så vil jeg gerne på klubbens vegne undskylde og jeg vil sørge for 
der bliver strammet op omkring situationer som disse. 
 
Jeg skal ikke forsøge at bortforklare hvad der er sket – men kan forsikre jer alle 
om, at der vil blive strammet op overfor opførsler som disse og blive lavet et 
organ som kan være mere proaktive i forhold til at gribe situationer som disse i 
opløbet før de udspiller sig!” 
 
Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende: 
 
Ligareglementet § 72, stk. 1 og 3, har følgende ordlyd: 
 
Stk. 1 
Den arrangerende forening har pligt til at udøve passende kontrol med tilskuernes 
optræden [...] Den arrangerende forening har endvidere ansvaret for dommernes 
[...] sikkerhed. 
 
Stk. 3 
Kampens dommere har ret til at afbryde kampen og forlange tilskuere bortvist ved 
særlig grov optræden. 
 
På baggrund af oplysningerne i sagen – herunder dommernes indberetning om, 
at ”[...] Der står officials tæt på, men ingen fjerner hende [...]” – er det 
Disciplinærinstansens opfattelse, at der ikke er udøvet passende kontrol med 
tilskuernes optræden, og at der dermed foreligger en overtrædelse af Liga-
reglementet § 72, stk. 1, jf. stk. 3. 
 
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen lagt vægt på den 
beskrevne adfærd fra de tre tilskuere og Lemvig-Thyborøn Håndbolds håndtering 
heraf. 
 
Følgelig sanktionerer Disciplinærinstansen i henhold til Ligareglementet § 99, stk. 
1, jf. DHF’s love § 23, stk. 1, Lemvig-Thyborøn Håndbold med en  
 

Irettesættelse 
 



 

 

Hvis 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 § 20, stk. 15, 
Lemvig-Thyborøn Håndbold at betale retsgebyret for sagens behandling. 
Retsgebyret udgør 3.747 kr., jf. gebyrlisten.  
 
Retsgebyret (3.747 kr.) opkræves via faktura fra DHF.  
 
Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementet § 102, stk. 
3, jf. DHF’s love § 20, stk. 17. 

 
 
 

Sigurd Slot Jacobsen (formand) / Frank Smith (sekretær) 
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