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Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i kamp nr. 377509   i 
Primo Tours Ligaen Viborg HK – Nykøbing F. HK spillet 7. november 
2016 i Viborg Stadionhal. 
 
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:  
 

 Til højre for masterkamera var anbragt en meget stor eksponering 
for Tinghallen. Eksponeringen var anbragt i forlængelse af 
mållinjen på væggen ved trappen.  

 
 
Disciplinærinstansen har behandlet sagen i medfør af DHF’s love § 22, stk. 2, jf. 
Ligareglementet § 133.  
 
Viborg HK har afgivet høringssvar d. 16. november 2016, hvoraf det fremgår, at 
der er tale om en forglemmelse, idet de pågældende frivillige officials var gjort 
opmærksomme på, at eksponeringen delvis skal tildækkes.  
  
Disciplinærinstansen har haft anledning til at gennemse videooptagelse af 
kampen.  
 
Disciplinærinstansen kan heraf konstatere, at reklamen var anbragt som anført af 
DHF’s administration, og at den generelt var synlig i TV-billedet. 
   
Disciplinærinstansen finder herefter, at der foreligger en overtrædelse af   
Ligareglementets § 124, hvoraf det fremgår, at bandereklamer på 
kortsiderne/målenderne maksimalt må være hhv. 80/100 cm (i 1. række) 40/60 
cm (i 2. række), samt at alle øvrige reklamer skal placeres mindst 3 m over gulvet.  
 
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen lagt afgørende vægt på, 
at Viborg HK ikke tidligere har overtrådt Ligareglementets bestemmelser om 
reklame, samt endvidere at med delvis tildækning af reklamen, kunne den have 
været anbragt lovligt.  
 
Under henvisning hertil sanktionerer Disciplinærinstansen i henhold til 
Ligareglementets § 134, stk. 2, litra a) Viborg HK med en  
 

advarsel 
 



 

Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, 
Viborg HK, at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret udgør 3.312 
kr., jf. gebyrlisten.  
 
Retsgebyret opkræves via faktura fra DHF.  
 
Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementet § 136. 
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