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Afgørelse vedr. overtrædelse af Ligareglementet i kampe i Bygma
Cup spillet i perioden 5.-8. januar 2017 i Skjern, Aalborg og Århus
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra DHF’s Kommercielle
afdeling modtaget mail af 10. januar 2017. Det fremgår heraf, at DHF har anvendt
10 gulvreklamer med størrelsen 1 x 5 m. Det fremgår endvidere, at den anvendte
midtercirkel havde en diameter på 4 m.
Disciplinærinstansen har behandlet sagen i medfør af DHF’s love § 22, stk. 2, jf.
Ligareglementet § 133.
Disciplinærinstansens medlemmer har haft anledning til at se nogle af de
omhandlede kampe, der blev transmitteret på TV.
Disciplinærinstansen kan heraf konstatere, at reklamerne var anbragt som anført
af DHF’s Kommercielle afdeling, og at de hele tiden var synlige i TV-billedet.
Disciplinærinstansen finder herefter, at der foreligger en overtrædelse af
Ligareglementet § 128, stk. 2, hvoraf fremgår, at eksponeringer på gulvet
maksimalt må være 100 x 400 cm, samt overtrædelse af § 128, stk. 4, hvoraf
fremgår, at eksponeringer i målfeltet maksimalt må være 100 x 300 cm.
Derimod finder Disciplinærinstansen ikke, at der foreligger nogen overtrædelse
vedr. den anvendte midtercirkel, idet denne, jf. § 128, stk. 1, maksimalt må have
en radius på 250 cm, svarende til en diameter på 500 cm.
Overtrædelserne har fundet sted i i alt 6 kampe, hvoraf Danmark har deltaget i 3
kampe.
Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærinstansen på den ene side lagt
vægt på, at overtrædelsen omfatter 6 kampe og på den anden side, at
overtrædelsen er selvanmeldt. Efter en samlet vurdering sanktionerer
Disciplinærinstansen i henhold til Ligareglementet § 134, stk. 2, litra a, DHF med
en
Bøde på 25.000 kr.
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, DHF,
at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret udgør 3.312 kr., jf.
gebyrlisten.

Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementet § 136.
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