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Overtrædelser af reklamereglementet i HHL kamp nr. 573675 Mors-
Thy Håndbold – BSV spillet 17. april 2013 i Thy-Hallen 
 
Disciplinærudvalget har fra DHF modtaget en sag, hvor det af TV-optagelserne 
fremgår, at Mors-Thy Håndbold har overtrådt en række bestemmelser i 
Reklamereglementet (RR): 
 
• 2 storskærme på langsiden modsat masterkamera var generelt i TV-billedet 

(RR 7.5 – Storskærm). 
• Adskillige LED-bander blev afviklet som gennemgående lysavis (mere end 

10 meter), eksempelvis Hanstholm Køkken, JKE Design, Thybo Biler m.fl. 
(RR – Tekniske krav til LED-bander, § 6, stk. 2). 

• Bande i form af attrap (Nordjyske) til venstre for masterkamera og til højre for 
målet, var minimum 3 m høj, hvor maksimalhøjden er 160 cm (RR 7.5 – 
Bande i form af attrapper). 

• 2. række bander på kortsiden til højre for masterkamera (2 stk. Nordjyske) 
var anbragt lavere end de minimale 3 m fra gulv til underkant – og var større 
end de foreskrevne maksimale mål (RR. 7.5 – kortsiderne litra b). 

• 3. række bander på kortsiden til højre for masterkamera (Nordea og 
Sparekassen Thy) var generelt synlige i Tv-billedet. 3. række bander skal 
anbringes uden for TV-kameraets vinkel (RR 7.5 – kortsiderne litra c). 

• 3. række bander til venstre for masterkameraet (Thisted Bryghus og Premier 
IS) var generelt synlige i TV-billedet. 3. række bander skal anbringes uden 
for TV-kameraets vinkel (RR 7.5 – kortsiderne litra c). 

 
Mors-Thy Håndbold har i sit høringssvar med dyb beklagelse anerkendt de 
oplistede overtrædelser med baggrund i en gennemført udskiftning af ledelsen i 
selskabet, samt at man har nogen erfaring med TV-kampe. Endvidere 
bemærkes det, at man ikke har haft ekstra ordinære indtægter som en følge af 
TV-kampen. 
 
Disciplinærudvalget har behandlet sagen i medfør af DHF’s love § 26, stk.2. 
 
Disciplinærudvalget finder, at sagens faktum ikke er bestridt, hvorefter Mors-
Thy Håndbold har overtrådt reklamereglementet på en række punkter.  
 
 



 

 

Ved fastsættelse af sanktionen, har Disciplinærudvalget lagt vægt på at det er 
første gang at Mors-Thy Håndbold har overtrådt reklamereglementet. Ud fra en 
samlet vurdering af sagen, fastsættes sanktionen til en bøde på  
 

20.000 kr. 
 
 

Disciplinærudvalget pålægger i medfør af DHF’s love § 27, stk. 1, Mors-Thy 
Håndbold at betale retsgebyret for behandling af denne sag. Retsgebyret udgør jf. 
gebyrlisten 3.000 kr. 
 
Bøden og retsgebyret opkræves via faktura fra DHF – og skal betales senest d. 5. 
juni 2013.  
 
Bøder op til 50.000 kr. er endelige og kan ikke appelleres, jf. Reklamereglementet 
8.5. 
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