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Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i kamp nr. 458359 
KHL Odense Håndbold – Team Esbjerg – spillet 4. januar 2023 i 
Sydbank Arena, Odense 
 
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra DHF’s administration 
modtaget oplysning om, at der i ovennævnte kamp er konstateret en mulig 
overtrædelse af DHF’s Ligareglement vedr. reklamer:  
 

• Der var anbragt en stor eksponering på gulvet mellem midtercirkel og 
sidelinjen modsat masterkameraet. 

 
Odense Håndbold er blevet hørt, men har ikke udtalt sig i sagen. 
    
Disciplinærinstansen har i medfør af Ligareglementet § 97 haft lejlighed til at se 
videooptagelse af kampen. Det fremgår heraf, at eksponeringen var anbragt på 
gulvet mellem midtercirklen og sidelinjen modsat masterkameraet. 
  
Følgelig finder Disciplinærinstansen, at der foreligger en overtrædelse af Liga-
reglementet § 128, stk. 7: 
 

Gulveksponering med fast placering 

§ 128 

Stk. 1. Der må placeres én eksponering på banens midte. Eksponeringen skal være en 

cirkel med diameter på 400 centimeter. 

 

Stk. 2. Der må placeres 8 eksponeringer, 4 på hver sin banehalvdel. Hver eksponering må 

maksimalt være 100 centimeter gange 400 centimeter. Ingen del af banderne må være 

placeret i en nærmere afstand til tremeter linjen end 100 centimeter.   

 

Stk. 3. Der må placeres to eksponeringer i de i stk. 2 nævnte mål i hvert målfelt.  

 

Stk. 4. En eksponering inde i målet må maksimalt være 100 centimeter gange 300 

centimeter. Farven på eksponeringen skal adskille sig fra farven på mållinjen mellem 

målstængerne.  

 

Stk. 5. Der må placeres to eksponeringer bag hver mållinje på hver side af målet. Disse 

gulveksponeringer må være tredimensionelle. Eksponeringerne kan i liga- og 1. 



 

 

divisionskampe alene anvendes af Divisionsforeningen Håndbold og er således ikke til 

brug for klubberne. Ved landskampe har DHF retten til at anvende disse eksponeringer.  

Dog er der i sæsonen 2022-2023 givet en dispensation til at klubberne frit kan anvende 

positionerne bag mållinjen, på samme side som masterkameraet, til at anbringe en 

eksponering. Denne eksponering kan være 3D. 

 

Stk. 6. Der må placeres en eksponering på maksimalt 100 gange 1000 centimeter anbragt 

midt mellem midtercirklen og sidelinjen. Eksponeringen kan alene anvendes af 

Divisionsforeningen Håndbold og er således ikke til brug for klubberne. Ved landskampe 

har DHF retten til at anvende denne eksponering.  

 

Stk. 7. Der må ikke forekomme anden eksponering på gulvet, jf. bilag 1. 

 

Stk. 8. Gulveksponering må ikke være tredimensionel. Dette gælder dog ikke stk. 5.  

 
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen lagt vægt på, at Odense 
Håndbold tidligere har overtrådt Ligareglementets bestemmelser om reklamer. 
 
På denne baggrund sanktionerer Disciplinærinstansen i henhold til Liga-
reglementet § 134, stk. 2, c), jf. DHF’s Love § 20, stk. 2, Odense Håndbold med 
en  

Bøde på 15.000 kr. 
 
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s Love § 20, stk. 16, 
Odense Håndbold at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret 
udgør 3.747 kr., jf. gebyrlisten.  
 
Bøden (15.000 kr.) og retsgebyret (3.747 kr.) opkræves via faktura fra DHF.  
 
Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementet § 136, jf. 
DHF’s love § 20, stk. 17. 

 
 
 

 Martin Lind / Claus Mundus-Pedersen 
 
 

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


