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København den 12. november 2004 
 
Klage over reklameafbrydelse i OL sendt på TV 2 
 
I e-mail af 17. august 2004 har Svenning Bak Madsen klaget over, at TV 2 
i en direkte udsendelse fra OL i Athen afbrød anden og tredje sæt i en her-
redouble badmintonkamp med en reklameblok for derefter at genoptage 
transmissionen af samme kamp stadig direkte transmitteret. 
 
Klager henviser til reklamebekendtgørelsens § 4, stk. 2, hvorefter rekla-
meblokke må afbryde sportsprogrammer, hvor der forekommer pauser, 
eller programmer som er en direkte eller forskudt transmission af en fore-
stilling eller begivenhed med pauser for publikum. Placering af sådanne 
reklameblokke skal ske under hensyn til programmets naturlige pauser, 
varighed og karakter og på en sådan måde, at hverken programmets inte-
gritet og værdi eller indehaverens rettigheder krænkes. 
 

 Klager er af den opfattelse, at en pause mellem to sæt i en badminton-
kamp ikke er en naturlig pause. 
 
TV 2/Danmark A/S har med brev af 10. september 2004 tilsendt Nævnet 
en kopi af den direkte badmintonkamp i herredouble fra OL i Athen den 17. 
august 2004. Heraf fremgår det, at der udsendes en reklameblok mellem 
2. og 3. sæt. Den direkte transmission er kun afbrudt, mens spillet er af-
brudt. 
 
Høring 
 
TV 2 Danmark A/S oplyser i sit høringssvar af 10. september 2004, at det 
er korrekt, at TV 2 udsendte en reklameblok mellem 2. og 3. sæt i en di-
rekte transmitteret badmintonkamp i herredouble. 
 
Stationen understreger, at den direkte transmission kun var afbrudt, mens 
spillet var afbrudt og henviser til, at Kommissionens fortolkningsmeddelel-
se om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om ”fjernsyn uden 
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grænser” i forbindelse med tv-reklamer af 23. april 2004 pkt. 23 indehol-
der en nærmere redegørelse for, hvad der skal forstås ved ”sportsudsen-
delser med pauser”. Der skal være tale om, at afbrydelsen i spillet skal væ-
re naturlig og konstant og direkte forbundet med strukturen i begivenhe-
den. Videre nævnes det, at naturlige pauser eller objektive afbrydelser i 
spillet står i modsætning til tilfældige afbrydelser, som ikke medfører en 
spilafbrydelse. TV 2/Danmark A/S finder således at en badmintonkamp er 
en sportsgren, hvor der forekommer naturlige pauser, og placeringen af 
reklameblokke mellem 2. og 3. sæt på et tidspunkt, hvor spillet var af-
brudt, strider efter TV 2’s opfattelse ikke mod § 4 i reklamebekendtgørel-
sen.  
 
TV 2 oplyser endvidere, at der omkring OL-transmissionen blev sendt en 
reklameblok kl. 14.25, reklameblokken mellem 2. og 3. sæt kl. 15.14 og 
dernæst en reklameblok kl. ca. 15.36 inden håndboldtransmissionen.   
 
Nævnets vurdering 
 
Radio- og tv-nævnet har jf. § 44, stk. 1, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 506 
af 10. juni 2004 om radio- og fjernsynsvirksomhed behandlet sagen på sit 
møde den 10. november og skal herefter udtale:  
 
I henhold til radio- og fjernsynslovens § 73, stk. 1, 1. pkt., må reklamer i 
fjernsyn kun sendes i blokke, som skal placeres mellem programmerne jf. 
tillige reklamebekendtgørelsens § 4.  
 
Denne hovedregel modificeres dog af bestemmelsens stk. 2, hvorefter rek-
lameblokke kan afbryde sportsprogrammer, hvor der forekommer pauser, 
eller programmer som er en direkte eller forskudt transmission af en fore-
stilling eller begivenhed med pauser for publikum. Placering af sådanne 
reklameblokke skal ske under hensyn til programmets naturlige pauser, 
varighed og karakter og på en sådan måde, at hverken programmets inte-
gritet og værdi eller indehaverens rettigheder krænkes. 
 
Som også oplyst af TV 2 anfører Kommissionen i pkt. 23 i sin fortolknings-
meddelelse om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om ”fjern-
syn uden grænser” i forbindelse med tv-reklamer af 28. april 2004, at af-
brydelsen skal være naturlig og konstant og direkte forbundet med struk-
turen i udsendelsen eller begivenheden. Endvidere anses en tilfældig af-
brydelse ikke for at være en naturlig pause eller objektiv afbrydelse af den 
pågældende sport. I forbindelse med fodboldkampe betyder denne fortolk-
ning eksempelvis, at et hjørnespark, frispark eller en udskiftning og lignen-
de, som ikke medfører en spilafbrydelse, ikke udgør en pause.  
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En badmintonkamp består af 3 sæt, og efter hvert sæt afbrydes spillet med 
en pause. Det er derfor Radio- og tv-nævnets opfattelse, at den omhandle-
de reklameblok blev indsat i en naturlig pause i kampen, og henset til at 
den direkte transmission blev genoptaget inden påbegyndelsen af 3. sæt, 
finder Nævnet, at udsendelsen af en reklameblok i pausen mellem 2. og 3. 
sæt i kampen er i overensstemmelse med radio- og fjernsynslovens § 73, 
stk. 2 og reklamebekendtgørelsens § 4, stk.2.   
 
På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
TV 2/Danmark A/S har ikke overtrådt § 73 i lov om radio- og fjernsynsvirk-
somhed i forbindelse med transmissionen af OL den 17. august 2004. 
 
 
 

Christian Scherfig 
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