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Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i 888ligaen kamp nr.
377235 KIF Kolding København – HC Midtjylland spillet 26. september
2016 i Sydbank Arena, Kolding
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:


Bag mål til venstre for masterkamera var anbragt en meget stor
bold med Select reklame. Bolden var skønsmæssigt minimum 2 m
høj.

Disciplinærinstansen har behandlet sagen i medfør af DHF’s love § 22, stk. 2, jf.
Ligareglementet § 133.
KIF Kolding København har afgivet høringssvar den 30. september 2016 og
medgiver heri ubetinget, at den omtalte bold attrap ikke overholder reglerne, samt
at den ikke er placeret på en lovlig position. Bolden måler 180 cm i såvel højden
som i bredden.
KIF Kolding København anfører videre, at man ikke har været opmærksom på at
boldattrappen var omfattet af Ligareglementets bestemmelser om reklame, idet
der er tale om et ikke kommercielt projekt, der handler om at alle gæstende holds
spillere skal forsyne bolden med en autograf. Ved årsskiftet skal boldens
bortauktioneres. Fortjenesten går ubeskåret til Dansk Folkehjælp.

Disciplinærinstansen har haft anledning til at gennemse videooptagelse af
kampen.

Disciplinærinstansen kan heraf konstatere, at boldattrappen var anbragt som
anført af DHF’s administration, og at den således generelt var synlig i TV-billedet.
Disciplinærinstansen finder herefter, at der foreligger en overtrædelse af
Ligareglementets § 127, hvoraf det fremgår, at reklamer i form af attrapper må
være maksimalt 160 cm høj og 80 cm bred. Attrapper må alene placeres med en i
hvert hjørne af banen.
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen lagt afgørende vægt på,
at KIF Kolding København ikke har foretaget en kommerciel disposition, men at
denne derimod er sket som et led i et humanitært projekt med Dansk Folkehjælp.
Under henvisning hertil sanktionerer Disciplinærinstansen i henhold til
Ligareglementets § 134, stk. 2, litra a) KIF Kolding København med en
advarsel
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, KIF
Kolding København, 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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