Dansk Softball forbund
Amager Vikings Softball Klub
Hørsholm Baseball Softball klub

Afgørelse fra Amatør og Ordensudvalget i forbindelse en protest fra Amager Vikings vedrørende brugen af
spillere uden licens i tredje semifinalekamp i damerækken mellem Amager Vikings og Baracudas.
Protestens indhold
I 3. semifinalekamp mellem Amager Vikings og Barracudas, har Barracudas benyttet 2 spillere
der ikke figurerer på den offentliggjorte liste over spilleberettigede spillere.
Det drejer sig om
Anne-Sofie Borregaard-Otzen og
Anna Pedersen

Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse
Med stemmerfordelingen to mod en blandt de medlemmer som deltog i afgørelsen er protesten taget til
følge.
Resultatet af kampen skal dermed ændres, og Amager Vikings have refunderet det indbetalte gebyr.
Med i afgørelsen var Rune Jon Jensen (formand), Martin Jørgensen og Anders Kirkebæk
Flertallet blandt medlemmerne lagde i afgørelsen vægt på:
Da det er A&O's opgave at afgøre sager vedrørende overtrædelser af reglementer under DsoF, er vi nået til
den konklusion, at de pågældende spillere ikke var i besiddelse af licens på spilledagen og derfor ikke
spilleberettigede. Følgende ligger til grund for denne afgørelse:
§ 33
Stk. 1 En spiller må ikke deltage i nogen anmeldelsespligtig kamp for nogen klub, før denne er spilleberettiget
for denne klub.
Stk. 3. Forbundet offentliggør 5 dage før slutspillets start en liste med de spilleberettigede spillere til
slutspillet. Denne indeholder spillere, der er registreret senest klokken 00:00 fem dage før slutspillets
startdato i den pågældende række. Det er ikke muligt at efterregistrere spillere efter dette tidspunkt. Listen
skal indeholde spillernes navn og nationalitet.
§ 34
Stk. 1 Klubben indsender en liste over spillere i den enkelte række til Forbundet. Listen skal indeholde hver
spillers fulde navn, fødselsdato, nationalitet og telefonnummer/e-mail. Listen skal være underskrevet af
klubbens formand eller kasserer. Listen skal være Forbundet i hænde i forbindelse med tilmelding af hold til
turneringen - en dato, der offentliggøres fra år til år.

Stk. 2 Kun spillere med gyldig licens kan deltage i DM. En spiller kan kun spille for een klub indenfor hver
række. Dog er det muligt at deltage på såvel senior-, supersenior-, lilleput- som juniorhold, såfremt
aldersreglerne tillader det. Det er muligt at spille for forskellige klubber i forskellige rækker.
Stk. 3 Efterregistrering af spillere gøres ved at indsende spillerens fulde navn, fødselsdato, nationalitet og
telefonnummer / E-mail til Forbundet enten i form af brev eller elektronisk. En spiller er spilleberettiget fra det
tidspunkt et brev er modtaget, det vil sige to dage efter afsendelse eller fra det tidspunkt den elektroniske
registrering er foretaget. Den licenssøgende klub er selv ansvarlig for at licensreglerne er overholdt.
Forbundet opkræver et beløb pr. efterregistreret spiller, som betaling for licens.

Mindretallet blandt medlemmerne lagde vægt på:
Om spilleberettigelse
Det er korrekt at de pågældende spillere formelt set ikke var i besiddelse af licens på spilledagen. Følgende
forhold bør dog også indgå i overvejelserne:
-

Begge spillere har spillet adskillige kampe for Barracudas i løbet af sæsonen og optræder på
kamprapporterne, det var derfor almindelig kendt og accepteret af såvel modspillere som af Softball
forbundet at de pågældende spillere var tilknyttet Barracudas som aktive spillere.

-

Der ville ikke have været nogen problemer for de pågældende spillere at opnå en spillerlicens. Det er
en proces som alene indebærer en mail til forbundet.

På baggrund af ovenstående er det åbenlyst at HBSK var af den overbevisning at de pågældende spillere
havde licens, hvilket understøttes af at barracudas i løbet af sæsonen ikke har fået nogen indikation på det
modsatte. Spillerne havde derfor efter min mening ”de facto” licens.

Om listen over spilleberettigede til slutspilet
Af turneringsreglementets §33 stykke 3 fremgår det at listen over spilleberettigede skal foreligge kl. 00:00
fem dage før slutspillet.
Listen blev først offentliggjort tre dage før slutspillet, på hvilket tidspunkt Barracudas kontaktperson var
udenlands. Dette havde ikke været tilfældet hvis listen var blevet udsendt rettidigt fra forbundet. Barracudas
har derfor haft begrænset mulighed for at kontrollere listen over spilleberettigede.
Den offentliggjorte liste over spilleberettigede skal foreligge fem dage før – antageligvis netop for at give
klubberne mulighed for at kommen med indsigelser i tilfælde af fejl. Eftersom listen ikke forelå til tiden har
klubberne ikke haft den nødvendige tid til at foretage kontrol, hvorfor listen må anses for ugyldig.
Eftersom listen er ugyldig kan den heller ikke meningsfyldt finde anvendelse som referencepunkt i en protest.

Om sportens interesse
Det er grundlæggende i sportens interesse at få afviklet kampene – i særdeleshed slutspilskampe. Det er ikke
i sportens interesse at der foretages skrivebordsafgørelser på baggrund af teknikaliteter.
Som udøvere af amatørsport må DIF overordnede ambitioner om fair play taget i betragtning - opsummeret i
DIF’s etiske regler:
Fra DIF’s etiske regler:
Konkurrenceidrætten er baseret på vedtagne objektive regler, således at alle deltagere kender rammerne og
reglerne for konkurrencen. Det er konkurrenceidrættens ambition at være åben og gennemsigtig, og det er
konkurrenceidrættens væsentligste attraktionsværdi, at der er tale om en gennemskuelig konkurrence, hvor intet er
givet på forhånd. Dermed skabes der et deltager- og tilskuerengagement, som er væsentligt for
konkurrenceidrættens fortsatte udbredelse og popularitet.
Konkurrenceidrætten i Danmark bygger også på en række sportslige principper, der sikrer, at konkurrenceidrætten
er et åbent system, hvor alle i princippet har en chance for at arbejde sig op på højeste niveau og gøre sig
gældende.
Endelig er konkurrenceidrætten i Danmark bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler,
der er meget væsentlige at holde fast i: Fair play, respekt for modstanderne, ordentlig opførsel på og uden for
banen mv. Det er TD og DIFs ønske, at disse skrevne og uskrevne etiske spilleregler bliver eksponeret i
konkurrenceidrætten, så der sendes de rigtige signaler til børn og unge. Dette indebærer, at voksne
konkurrenceudøvere, trænere, ledere og forældre skal være deres ansvar bevidst som rollemodeller.
Kommunikationsdirektøren om DIF’s etiske kodeks (udtalelse fra 2010):
[...] Hvad der derimod er i modstrid med fair play-begrebet er ikke at vise den fornødne respekt over for et
modstanderhold. Det er ikke kun min private holdning. Respekt for modstanderhold og konkurrenter udgør en
central del af det etiske kodeks om dansk konkurrenceidræt, som DIF og Team Danmark vedtog for fire år siden –
i øvrigt med fuld opbakning fra vores specialforbund. Det er et etisk kodeks, som et bredt flertal i Folketinget i
forbindelse med eliteidrætslovens vedtagelse i 2004 bad DIF og Team Danmark om at udarbejde – af den simple
grund, at både Folketing, DIF og Team Danmark finder, at eliteidræt i Danmark ikke kun er et spørgsmål om at
vinde for enhver pris. Eliteidræt skal også være funderet i en række grundlæggende værdier, eliteidrættens aktører
skal være rollemodeller for børn og unge. [...]

Protesten er udtryk for opportunisme, og er ikke er i overensstemmelse med DIF’s etiske kodeks og er udtryk
for manglede respekt for modstanderne, manglende respekt for sporten og meget langt fra det ønske om fair
play som skal fremmes i forbundet.
Ankemulighed
Udvalgets kendelse kan af sagens parter appelleres til DIF-IDRÆTTENS
HØJESTE APPELINSTANS. Appelfristen er 4 uger fra afgørelsens dato, hvilket
Skal tilkendegives den/de pågældende samtidig med kalenderens forkyndelse

Indsigelser mod A&O’s afgørelser skal indgives til DIF, Sekretariatet, Idrættens Hus, 2605 Brøndby.
Kopi skal sendes til A&O. Iværksat appel har ikke opsættende virkning for den afsagte kendelse.

