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Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i Primo Tours
Ligaen kamp nr. 227133 Nykøbing F. HK – Team Esbjerg spillet 4.
februar 2016 i Scandlines Arena, Nykøbing F.
DHF’s Disciplinærinstans har fra DHF’s administration modtaget oplysning om
at der i ovennævnte kamp, er konstateret følgende mulige overtrædelse af
DHF’s Ligareglement vedr. reklamer:


Spillere og træner havde påført eksponering ”Price Runner” på arme eller
ben.

Disciplinærinstansen har behandlet sagen i medfør af DHF’s love § 22, stk. 2, jf.
Ligareglementet § 133.
Guldborgsund Håndbold har i høringssvar af 9. februar 2016 anført, at
Ligareglementet ikke eksplicit indeholder forbud mod reklame i form at
tatoveringer på arme og ben, hvorfor der ikke kan foreligge en overtrædelse
heraf.
Disciplinærinstansen har haft anledning til at gennemse videooptagelse af
kampen.
Disciplinærinstansen kan herefter konstatere, at de nævnte eksponeringer for
Price Runner har været påført såvel på spilleres arme og ben, som på
trænerens arm.
Disciplinærinstansen bemærker, at det af Ligareglementets §§ 104, 109 og 113
fremgår, hvor der må anbringes eksponering. Instansen finder ikke at der er
hjemmel til at fortolke dette udvidende, således som Guldborgsund Håndbold
lægger til grund.
Der foreligger således overtrædelse af Ligareglementets §§ 104, 109 og 113.

Under henvisning hertil fastsætter Disciplinærinstansen i henhold til
Ligareglementet § 134 stk. 2 litra c) og stk. 3 en bøde til Guldborgsund
Håndbold på
10.000 kr.
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1,
Guldborgsund Håndbold at betale retsgebyret for behandling af denne sag.
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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