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Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i kamp nr. 316595 
Bambusa Kvindeligaen Nykøbing F. Håndbold – Viborg HK spillet 25. 
marts 2021 i Lånlet Arena, Nykøbing F. 
 
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 2. række eksponeringer var anbragt nogle meget store 
eksponeringer for Lånlet. Eksponeringerne var en del af et stort 
banner, der dækkede hele tribunen modsat masterkameraet. 

 
Nykøbing F. Håndbold har i sit høringssvar udtalt følgende: 
 

”Vi bliver gjort opmærksom på, at der er opsat 2. række bander i Lånlet 
Arena. Vi har opsat LED-bander i første række og har ikke nogen 2. 
række bander opsat. 
 
Det skal dog bekræftes, at vores Supportere har en stor banner 
hængende, som dækker langsiden modsat udskiftningen. Det er et 
banner, som normalt bliver rullet ved hver hjemmekamp ud over tilskuerne 
for at vise Supporternes støtte til håndbolden, sporten og Nykøbing F. 
Håndbold. I denne svære Covid-19 tid, er denne banner blevet hængt op 
permanent i hallen og bliver ikke nedtaget mellem kampene. Det er hængt 
op for at skabe lidt liv og stemning i LÅNLET Arena og for at vise 
supporternes tilstedeværelse og støtte. 
 
[Et billede af banneret, hvor Lånlet eksponeringen løber i en lige linje er 
indsat i høringssvaret. Billedet er ikke fra kampen den 25. marts 2021.]  
 
Som det ses af banner er budskabet ”DANMARKS BEDSTE PUBLIKUM” 
- ”NFH SUPPORTERS” og for neden er nogle mindre loger for ”LÅNLET”. 
 
Kommentarer til DHF’s sagsfremstilling: 
 
1. Der er ikke tale om LÅNLET Eksponering 



 

 

2. Banner hænger i samme højde, dog bliver den hævet ved udgang når 
spillerne går ud, men sat på plads igen 

3. Som det ses, er det et budskab fra vores supportere og ikke Lånlet. 
4. Det lille LÅNLET logo er placeret på en lige linje i anden række 
 
Vi skal på tro og love gøre opmærksom på, at Nykøbing F. Håndbold ikke 
har fået noget økonomisk af denne foranstaltning og i øvrigt mener vi ikke 
logoet har en størrelse som overstiger det lovlige. Der er ikke tale om 
eksponering af LÅNLET - budskabet i dette banner er udelukkende at 
udtrykke vores Supporteres støtte og dette er det primære. Nykøbing F. 
Håndbold har nogle af landet mest aktive og initiativrige supporterer som 
udelukkende har tænkt håndbold. 
 
Skulle der være anden sagsfremstilling en den forelagte mail ønsker vi 
gerne en kopi af denne. 
 
Med baggrund i ovenstående redegørelse mener vi ikke at have overtrådt 
ligareglementets § 123 og håber på disciplinærinstansens forståelse.” 

    
Disciplinærinstansen har i medfør af Ligareglementet § 97 haft lejlighed til at se 
videooptagelse af kampen. Det fremgår heraf, at eksponeringen med Lånlet var 
placeret som 2. række bande (fastgjort), og eksponeringen var under hele 
kampen hævet med formentlig et par meter ved udgangen til omklædnings-
rummene. 
 
Dette indebærer, at i hvert fald den del af eksponeringen, der var hævet, var 
anbragt højere end 160 cm fra gulvet, jf. Ligareglementet § 123, stk. 1, c). 
 
Disciplinærinstansen kan således konstatere, at eksponeringen ikke var anbragt 
som anført af Nykøbing F. Håndbold i høringssvaret. 
 
Disciplinærinstansen finder, at der er tale om en eksponering af Lånlet. 
 
Hvis banneret, som hævdet af Nykøbing F. Håndbold, alene var anbragt for at 
udtrykke supporternes støtte kunne eksponeringen af Lånlet enten være anbragt i 
overensstemmelse med Ligareglementet § 123, stk. 1, eller være rullet op under 
banneret, således at eksponeringen ikke var synlig. 
 
Følgelig finder Disciplinærinstansen, at der foreligger en overtrædelse af Liga-
reglementet § 123, stk. 1, c): 
 

Bandereklamer på langsiderne 

§ 123 

Stk. 1. For bandereklamer på langsiden modsat masterkameraet gælder:  

a) Første række bander må maksimalt være 80 eller 100 centimeter høje. 

Bandernes øverste kant skal holdes inden for en maksimal højde af 80 eller 

100 centimeter fra normal gulvhøjde, jfr. c). 

b) Anden række bander må maksimalt være 40 eller 60 centimeter høje. Denne 

rækkes underste kant skal være placeret mindst 80 eller 100 centimeter over 



 

 

normal gulvhøjde. De to rækker skal fremstå som adskilt, set fra 

masterkameraet, jfr. c).  

c) Anden række banders øverste kant skal holdes inden for en maksimal højde 

af 160 centimeter fra normal gulvhøjde, jfr. § 122, stk. 5. 

d) Eventuelle andre bander skal være placeret mindst 3 meter over gulvet. Der 

må ikke være tale om levende billeder.    

 

Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen lagt vægt på, at denne 
sag er den første af sin art, idet denne form for bannere og eksponeringer alene 
har fundet sted som konsekvens af, at der ikke har været publikum i hallen.  
 
På denne baggrund sanktionerer Disciplinærinstansen i henhold til Liga-
reglementet § 134, stk. 2, a), jf. DHF’s Love § 23, stk.1, Nykøbing F. Håndbold 
med en  

Advarsel 
 
Såfremt 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 § 23, stk. 1, 
Nykøbing F. Håndbold at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret 
udgør 3.566 kr., jf. gebyrlisten.  
 
Retsgebyret (3.566 kr.) opkræves via faktura fra DHF.  
 
Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementets § 136, jf. 
DHF’s love § 23, stk. 5. 

 
 
 

 Martin Lind / Claus Mundus-Pedersen 
 
 

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


