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Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i Boxer Herreliga 
kamp nr. 227202 Aalborg Håndbold – Bjerringbro-Silkeborg spillet 26. 
september 2015 i Gigantium Isarena. 
 
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:  
 

 Som 3. række eksponering – og generelt synlig i TV-billedet – var anbragt en 
eksponering for Ib Andersen (under kuben), hvilket ikke er tilladt, jf. 
Ligareglementet § 124 litra c). 

 
Disciplinærinstansen har behandlet sagen i medfør af DHF’s love § 22, stk. 2, jf. 
Ligareglementet § 133.  
 
Aalborg Håndbold har afgivet høringssvar den 29. september 2015 og bestrider 
heri at have overtrådt Ligareglementet. Samtidig præciseres, at kampen blev 
spillet i Gigantium Isarena og ikke i den hal, der hentydes til i indberetningen fra 
DHF’s administration.  
 
Aalborg Håndbold erkender i høringssvaret, at klubben i forbindelse med 
recertificering af den nye hal, Jutlander Bank Arena, blev gjort opmærksom på, at 
den pågældende eksponering (Ib Andersen – under kuben) var ulovlig ifølge 
DHF’s administration.  
 
Aalborg Håndbold var imidlertid uenig, idet eksponeringen – efter klubbens 
opfattelse – ikke generelt var en del af TV-billedet. Ifølge klubbens advokat er 
ordet ”generelt” defineret ved noget, der foregår hele tiden. Klubben erkender, at 
eksponeringen kan ses i TV-billedet, men kun i ca. 4 minutter ud af en samlet TV-
tid på ca. 80 minutter. På den baggrund bestrider klubben, at eksponeringen er 
ulovlig. 
 



 

 

 

 

Disciplinærinstansen har haft anledning til at gennemse videooptagelse af 
kampen.  
 
Disciplinærinstansen kan heraf konstatere, at eksponeringen var anbragt som 
anført af DHF’s administration, og at eksponeringen således generelt er synlig i 
TV-billedet. 
 
Ordet ”generelt” i relation til Ligareglementets reklameregler, herunder § 124, litra 
c), skal ifølge Disciplinærinstansen forstås i sammenhæng med det normale TV-
billede, set fra masterkameraet, der følger spillet på banen i en bevægelse fra side 
til side. I denne bevægelse fra side til side vil en eksponering ikke være synlig hele 
tiden, men noget af tiden som en del af det normale TV-billede. 
 
I overensstemmelse hermed er den pågældende eksponering – som var placeret i 
midten og øverst (under kuben) – en del af det normale TV-billede, og 
eksponeringen fremgår således generelt af TV-billedet, jf. Disciplinærinstansens 
faste praksis. 
 
For så vidt angår recertificeringen skal Disciplinærinstansen for fuldstændighedens 
skyld henvise til Ligareglementet § 117, stk. 3, hvoraf følgende fremgår:  
 
”Benytter den arrangerende forening en anden hal, behøves ingen ny certificering 
af denne hal, men det er en betingelse, at det certificerede reklamekoncept 
benyttes.” 
 
Det er således uden betydning for sagen, at kampen blev spillet i en anden hal end 
den recertificerede hal, idet Aalborg Håndbold i alle tilfælde var forpligtet til at følge 
det recertificerede reklamekoncept.  
 
Sammenfattende er det Disciplinærinstansens vurdering, at eksponeringen var 
anbragt i strid med Ligareglementets § 124, litra c).  
 
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen lagt vægt på, at Aalborg 
Håndbold fra DHF’s administration – og det er også erkendt af klubben – blev gjort 
opmærksom på, at eksponeringen ikke kunne godkendes, og alligevel valgte 
klubben at fastholde eksponeringen.  
 
Under henvisning hertil fastsætter Disciplinærinstansen i henhold til 
Ligareglementets § 134, stk. 2, litra c) og stk. 3, en samlet bøde til Aalborg 
Håndbold på 
 

15.000 kr. 
 
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, 
Aalborg Håndbold, at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret udgør 
3.231 kr., jf. gebyrlisten.  
 
Bøden og retsgebyret opkræves via faktura fra DHF.  
 
Bøder op til 50.000 kr. er endelige og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementet § 
136. 
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