Dansk Softball Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse i klagesagen:
Sagsnr. 2021-01 Egedal Softball Klub STARS mod Dansk Softball Unions Juniorudvalg –
Ændret puljeinddeling for U12 DM-finalespil

Dansk Softball Unions Amatør- og Ordensudvalg (herefter kaldet Amatør- og Ordensudvalget) har
på et møde den 25. oktober 2021 behandlet og den 3. november 2021 truffet afgørelse vedrørende
Egedal Softball Klub STARS’ klage af 3. september 2021. Egedal Softball Klub STARS har – som
tillæg til klagen – efterfølgende, den 7. september 2021, indsendt en tillægsprotest om samme forhold
efter afviklingen af mesterskaberne.
Klagen fra Egedal Softball Klub STARS er indgivet på vegne af klubben ved formand Niels Kirstein.
Klagen til Amatør- og Ordensudvalget blev indsendt den 3. september 2021. Amatør- og
Ordensudvalget modtog klagen den 6. september 2021 og skal beklage den lange sagsbehandlingstid.
Resumé af afgørelsen og begrundelse:
Dansk Softball Unions Juniorudvalg frifindes for den indbragte klage over Juniorudvalgets beslutning
om at ændre puljeinddelingen og omfordele holdene efter den officielle lodtrækning.
Amatør- og Ordensudvalget bemærker, at den generelle formålsbestemmelse i Dansk Softball
Forbunds Turneringsreglements § 25 ikke udgør et tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag for
Juniorudvalgets beslutning om at omgøre den officielle lodtrækning om puljefordelingen.
Amatør- og Ordensudvalget har konstateret, at der ikke foreligger et hjemmelsgrundlag, der gør det
muligt at omgøre Juniorudvalgets beslutning eller udtale en egentlig kritik af det foregåede.

Sagens omstændigheder:
Den 29. august 2021 blev der trukket lod om puljeinddelingen ved det forestående U12 DMfinalespil, som skulle afvikles den 5. september 2021. Lodtrækningen blev foretaget af
Juniorudvalget, og lodtrækningens udfald blev offentliggjort på forbundets Facebook-side.
I en e-mail af 30. august 2021 informerede formanden for Juniorudvalget, Henriette Gilhøj, på vegne
af Juniorudvalget, de deltagende klubber om resultatet af lodtrækningen og dermed puljeinddelingen.
I en e-mail af 1. september 2021 fremsendte Juniorvalget kampprogrammet for mesterskaberne,
hvoraf det fremgik, at puljeinddelingen var ændret, idet der var byttet om på to hold. Af følgemailen
fra Juniorudvalget fremgik følgende:
”Under mottoet ”Det skal være sjovt at spille U12”, har vi byttet om på Bulls og Giants i de to
puljer.”
Den 2. september 2021 klagede Egedal Softball Klub STARS over den ændrede puljeinddeling til
Juniorudvalget.
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I en e-mail af 2. september 2021 til bestyrelsen skrev Henriette Gilhøj således:
”Indledningsvis vil jeg sige, at jeg talte med Niels i går og endte med at lægge på på grund af
tonen. Derfor har jeg heller ikke læst hans klage.
Dette er mine bevæggrunde for at afvige fra den lodtrækning, der blev foretaget søndag den 29/8.
FYI:
•
•

Jeg har ikke set U12 hele året (bortset fra i søndags) og har ingen idé om de indbyrdes
styrkeforhold.
Hverken Bulls eller Giants er repræsenteret i Juniorudvalget.

Der er syv hold tilmeldt U12 DM.
De fordeles i to puljer med hhv. 4 (pulje A) og 3 hold (pulje B).
Det betyder, at der i pulje A skal afvikles seks kampe og pulje B blot tre. Det bliver besluttet, at
kampene spilles på tid og, at de er længere i pulje B end i pulje A.
Programmet blev først lagt således at pulje A starter klokken 9.30 og pulje B klokken 10.45. De
sidste kampe spilles så klokken 14.30 (såvidt jeg husker lige nu)
Dette bliver sendt ud sent mandag aften
Der kommer så prompte en mail fra Giants, at de så skal afsted klokken 6.45 og de synes det er
meget tidligt og så vil de hellere over i den anden pulje.
Jeg melder omgående en ændring fra 9.30 til 10.00 ud – ”for en lodtræktræning er en
lodtrækning”. Jeg går i seng og sover på det.
Hvis man starter klokken 10 slutter det hele først klokken 16-ish. Det bliver en for Odense i pulje A
en 11 timers dag (Giants har cirka 3 timers mere transport end de andre hold.).
I hukommende vores ønsker til U12 som skrevet i Turneringsreglementet ” "Intentionen med med
alle u12 reglerne er, at børnene skal have det sjovt, når de spiller softball ...” tænker jeg, at de skal
da bare over i den anden pulje (som består af Bulls, Stars og Oysters).
Det er typisk svært at få fat i Niels (Stars) og nemt at få fat i Mikael (Bulls) og da Bulls skal
alligevel være der hele dagen, spørger jeg Mikael tirsdag morgen, om jeg må flytte dem over i den
anden pulje, hvilket han siger ja til, og jeg bytter om på de to hold.
I bund og grund har intentionen været at vores unge spillere skal have en sjov og god dag, der ikke
er for lang.
Programmet skulle naturligvis have været ud langt tidligere – ingen undskyldninger der.
Kunne situationen være håndteret bedre – helt sikkert. Men det er også min erfaring, at DM stævnet
og de afsluttende kampe for mange hold er to forskellige ting, så jeg overvejede
overhovedet ikke, om der var forskel i styrkeforholdet på Bulls og Giants.
(…)”
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I en e-mail af 2. september 2021 skrev Christine Manddup Poulsen til Juniorudvalget og Daniel Mohr
Essinger fra Dansk Softball Union:
”Hej Daniel og jer andre
Jeg ved ikke hvem det skal besvare mailen fra Niels Kirstein. Men forestiller mig, at I gerne vil have
folks holdninger til klagen fra Stars, håber andre i udvalget vil forholde sig.
Jeg kan af gode grunde ikke vide, hvordan Niels’ telefonsamtale med Henri har foregået og hvad
der er blevet sagt, men det er min klare overbevisning fra vores korrespondance igår, at
beslutningen er truffet udfra en henvendelse fra Giants trænere, for at imødekomme dem. Det har
så resulteret i, at andre er blevet vrede. For mig er u12 stadig for sjov, og jeg har svært ved at
forstå, hvordan sindene kan komme så meget i kog, men måske er det fordi mit konkurrencegen er
anderledes.
Jeg er oprigtigt træt af, at skulle stå på mål for spekulationer fra forskellige formænd i dansk
softball, og må erkende at det bliver mere og mere tydeligt for mig, at sporten er for lille og for
indspist til at jeg orker at lægge mit engagement i den. Vi snakker en sport med max 15 klubber i
hele landet, og jeg er træt af at personfnidder og vendettaer præger diskussionerne og
mailkorrespondancerne. Det er frivilligt arbejde og lige nu fylder den negative del al for meget for
mig, og dræner energien.
Jeg har følgende at sige til hans klage:
Jeg synes det er helt rimeligt, at han stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor man laver lodtrækning, når
det efterfølgende ændres. Det er vi nødt til at forholde os til. Jeg synes ikke man kan lave en direkte
sammmenligning mellem almindelige kampe og en hel dag med med kampe, uden at forholde sig til,
at et dagsprogram med kampe, er en anden beslastning end en enkelt kamp, og at transporten
derfor kan være en faktor. Om det er nok til at ændre en turnering, vil være forskelligt fra person til
person, og i min optik går hensynet fremfor konkurrencen.
Jeg synes det er utilstedeligt at tillægge udvalget motiver for ændringen, baseret på at skulle højne
vinderchancerne for bestemte hold og fratage den for nogle andre. Det er lige præcis her, hvor
kæden springer af for mig, og hvor sporten kommer til at handle om personer istedet for sport. Og i
spekulationernes hellige navn, kan man jo spekulere i, om Niels ville have klaget, hvis ændringen
havde stillet hans hold bedre end ved lodtrækningen? For mig virker det som om det handler
primært om at vinde og meget lidt om principper, værdier osv.
Jeg er enig i at det kunne have været håndteret anderledes, og at juniorudvalget skulle have haft et
møde om det, så vi kunne have stået enigt funderet, men det kan vi jo ikke ændre nu, og må blive
klogere fremadrettet.
Hvis der er så meget mistillid til juniorudvalget, som han udtrykker, så har jeg det oprigtigt helt fint
med at trække mig, så der kan findes nogle der er mere tillid til, jeg må erkende at mit engagement
kan ligge på et forsvindende lille sted pt.
(…)
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Med venlig hilsen Christine”
--Egedal Softball Klub STARS v/ Niels Kirstein har ved brev af 2. september 2021 til Juniorudvalget
klaget over, at Juniorudvalget den 1. september 2021 ændrede på puljeinddelingen ved U12 DMfinalespillet, der skulle afvikles den 5. september 2021, selvom lodtrækningen om puljeinddelingen
allerede var foretaget den 29. august 2021 og offentliggjort den 30. august 2021.
Juniorudvalget har den 7. september til 2021 meddelt, at udvalget ikke har besvaret klagen af 2.
september 2021, da udvalget betragter sig selv som inhabile i sagen, og at udvalget afventer Appelog Ordensudvalgets afgørelse i sagen. Juniorudvalget har henvist til Henriette Gilhøjs og Christine
Manddup Poulsens e-mails af 2. september 2021.
Klagen:
Egedal Softball Klub STARS har nedlagt påstand om, at
• Juniorudvalgets afgørelse om at ændre puljerne omstødes, sådan at puljerne tilbageføres i
overensstemmelse med den oprindelige officielle lodtrækning den 29. august 2021.
•

Klagen bør føre til en øget respekt for fairness og lighed mellem foreningerne i forbundet,
når der fremadrettet planlægges junior DM-slutspilsprogrammer.

Egedal Softball Klub STARS har gjort gældende, at
• Juniorudvalget har omgået resultatet af den officielle lodtrækning til puljeinddelingen ved
U12 DM-finalespillet og ændret puljerne på en måde, som stillede Egedal Softball Klub
ringere ved mesterskaberne.
• At Juniorudvalget har ændret puljeinddelingen på et usagligt grundlag, og at Juniorudvalget
ikke er kommet med en saglig begrundelse for at tilsidesætte den officielle lodtrækning
• At juniorudvalget beslutning om at tilsidesætte den officielle puljelodtrækning er truffet
uden afsæt i regelbrud på forbundets love og turneringsreglementer.
• At juniorudvalget har manipuleret med de valgte puljer fra officiel lodtrækning og dermed
har skabt mistillid til udvalgets egen sportslige integritet.
• At Juniorudvalget med sin beslutning om at omgå den officielle lodtrækning har bidraget til
spekulationer om Matchfixing for at fremme egne klubbers eller andre klubbers interesser –
på bekostning af Egedal Softball Klub STARS´ ret til at blive behandlet ligeligt med andre
foreninger.
Egedal Softball Klub STARS bad om, at der blev truffet afgørelse i sagen inden den 5. september
2021, hvor U12 DM-finalespillet blev afviklet.

Regelgrundlaget:
Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse er truffet med udgangspunkt i Dansk Softball Forbunds
Turneringsreglement, som senest er opdateret efter Repræsentantskabsmødet den 26. april 2020, samt
Adfærdskodeks om matchfixing for Dansk Softball Forbund, som blev vedtaget af DSoF´s bestyrelse
den 7. april 2015.
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Amatør- og Ordensudvalgets behandling af sagen:
I Amatør- og Ordensudvalget har klagen været behandlet af Morten Bro, Nicholas Symes, Helene
Valbjørn, Pernille Brinch og Mette Brinch.
Amatør- og Ordensudvalget har indledningsvist konstateret, at klagen er indgivet af klageberettiget,
idet klager (Egedal Softball Klub STARS) er part i sagen og har en interesse i sagens udfald. Endelig
er det konstateret, at klagen er indgivet rettidigt.
Amatør- og Ordensudvalget har vurderet, at sagens faktiske omstændigheder var tilstrækkeligt belyst
ved den fremlagte korrespondance fra begge parter. Udvalget har derfor ikke fundet anledning til at
foretage yderligere partshøring i sagen, men har truffet afgørelsen på det foreliggende grundlag.
Amatør- og Ordensudvalget har konstateret, at en del af klagen omhandler spørgsmålet om
matchfixing og har derfor indledningsvist behandlet denne del af klagen.
Der er tale om matchfixing, når resultatet af en idrætskonkurrence eller idrætskonkurrencens
begivenheder i øvrigt er aftalt på forhånd eller er påvirket af andre interesser end rent sportslige.
Dansk Softball Forbunds adfærdskodeks om matchfixing supplerer Dansk Idrætsforbunds
lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende
uetisk adfærd (matchfixing-lovregulativet).
Danmarks Idrætsforbund (DIF) fremhæver følgende eksempler på matchfixing:
•
•
•
•

Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence
Forsætlig underpræstation
Forsætligt nederlag i en konkurrence
Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en idrætskonkurrence i en
bestemt retning

Alle sager om overtrædelse af reglerne om matchfixing behandles centralt af DIF's Matchfixingsekretariat og afgøres af DIF's Matchfixingnævn med mulighed for appel til DIF-idrættens Højeste
Appelinstans.
Dette fremgår ligeledes af punkt 6 i Dansk Softball Forbunds Adfærdskodeks om matchfixing
Forbund.
Amatør- og Ordensudvalget mener ikke, at det kan lægges til grund, at Juniorudvalget ved ændringen
af puljeinddelingen ved U12 DM-finalespillet forsætligt har forsøgt at manipulere kampresultaterne.
Ordensudvalget finder derfor ikke, at der foreligger et spørgsmål om matchfixing, som skal behandles
af DIF´s Matchfixingsekretariat og afgøres af Matchfixingnævnet.
Amatør- og Ordensudvalget har derfor set sig beføjet til at træffe afgørelse i sagen, samt at det
beskrevne forhold i øvrigt er et anliggende, der kan tages under klagebehandling.
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Det bemærkes, at Amatør- og Ordensudvalget ikke har haft mulighed for at træffe afgørelse i sagen
inden den 5. september 2021, hvor mesterskaberne blev afviklet. Udvalget finder det dog relevant at
behandle sagen, sådan at retningslinjer og praksis er gennemsigtige for alle i Dansk Softball Forbund.
Amatør- og Ordensudvalget har herefter forholdt sig til de nedlagte påstande, og således Egedal
Softball Klub STARS påstand om, at Juniorudvalgets afgørelse om at ændre puljerne omstødes, sådan
at puljerne tilbageføres i overensstemmelse med den oprindelige officielle lodtrækning den 29. august
2021.
Amatør- og Ordensudvalget har taget udgangspunkt i Dansk Softball Forbunds Turneringsreglement.
Det fremgår af reglementets § 25:
”Intentionen med alle u12 reglerne er, at børnene skal have det sjovt, når de spiller softball. Coaches,
dommere og andre voksne er til for at hjælpe børnene på begge hold. Fair Play bør være i højsædet
ved alle u 12 kampe.”
Det er ikke nærmere beskrevet i reglementet, hvorledes puljeinddelingen forud for et stævne skal
foretages, herunder muligheden for at få ændret en allerede fastsat puljeinddeling.
I mangel af konkrete bestemmelser om, hvorledes lodtrækninger skal foretages, kan Amatør- og
Ordensudvalget ikke foretage en egentlig vurdering af, hvad der må anses som en korrekt hhv.
fejlagtig lodtrækning. En afgørelse heraf må således i høj grad være båret af et subjektivt skøn af
fairness. Puljeinddelingen kunne således være sket på baggrund af lodtrækning, kvalifikation, sidste
års resultater og/eller et udpeget udvalgs beslutning efter nogle andre kriterier.
Amatør- og Ordensudvalget har fundet, at den endelige puljeinddeling er sket efter lodtrækning samt
under hensyntagen til andre konkrete forhold, og at den per se ikke er regelstridig.
Amatør- og Ordensudvalget finder dog at kunne lægge til grund, at Dansk Softball Forbund har en
praksis om, at puljeinddelingen til U12-finalespillet sker på baggrund af en officiel lodtrækning.
Betydningen og gyldigheden af den officielle lodtrækning er også i denne sammenhæng blevet
understreget af, at lodtrækningen om puljeinddelingen ved U12-finalespillet den 5. september 2021
både blev dokumenteret på Dansk Softball Forbunds Facebook-side og efterfølgende blev
kommunikeret til de klubber, der skulle deltage i mesterskaberne.
Med hensyn til Egedal Softball Klub STARS påstand om, at klagen bør føre til en øget respekt for
fairness og lighed mellem foreningerne i forbundet, når der fremadrettet planlægges junior DMslutspilsprogrammer, finder Amatør- og Ordensudvalget, at dette klagepunkt ikke er en
regelovertrædelse, der kan gøres til genstand til prøvelse i Amatør- og Ordensudvalget, og punktet
afvises derfor fra behandling. Uagtet denne afvisning finder Amatør- og Ordensudvalget dog
anledning til at bemærke, at det er af væsentlig betydning for ”sportens ånd”, at afvikling af
turneringer og kampe sker under fair og lige vilkår. ”Sportens ånd” kan ikke i sig selv anvendes som
hjemmel til pådømmelse af konkrete sager, men er dog et pejlemærke. Amatør- og Ordensudvalget
finder på den baggrund grundlag for at udtale, at Juniorudvalget burde havde undersøgt mulighederne
for at løse Odense Giants´ udfordringer på en måde, som var mindre indgribende for de øvrige
klubber, fx en ændring af kamptidspunkterne, således at den overordnede puljefordeling kunne
fastholdes.
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Amatør- og Ordensudvalget finder ligeledes, at Juniorudvalget burde have taget kontakt til de
klubhold, som blev påvirket af programændringen, med henblik på at opnå en mindelig løsning af
sagen i stedet for at omgøre den officielle lodtrækning uden forudgående dialog eller varsling.
Amatør- og Ordensudvalget bemærker, at turneringsreglementets § 25 ikke generelt kan anvendes
som hjemmelsgrundlag for enhver konkret beslutning. Bestemmelsen i § 25 er således efter Amatørog Ordensudvalgets vurdering en fortolkningsregel, der har til formål at forklare formålet med
reglementets øvrige bestemmelser fremfor at være en selvstændig retsskabende bestemmelse, der i
sig selv kan danne hjemmel for alle slags beslutninger. Således er det Amatør- og Ordensudvalgets
vurdering, at § 25 kun bør tages i anvendelse som supplement til fortolkning af reglementets øvrige
bestemmelser, og dermed, at begreber som ”skal være sjovt” og ”fair play” først kan tillægges
betydning, når der er tvivl om en forståelse af en given regel andetsteds i reglementet.
Uagtet, at Amatør- og Ordensudvalget har vurderet, at reglementets § 25 er blevet overfortolket af
Juniorudvalget, samt at Juniorudvalget ikke har undersøgt mulighederne for at løse Odense Giants´
udfordringer på en måde, som var mindre indgribende for de øvrige klubber, eller har taget kontakt
til de klubhold, som blev påvirket af programændringerne, kan Amatør- og Ordensudvalget ikke
omgøre Juniorudvalgets beslutning om at ændre puljefordelingen.
Dette skyldes, at reglementet ikke indeholder konkrete bestemmelser, der giver hjemmel til, at
Amatør- og Ordensudvalget udtaler kritik eller foretager andre indgribende foranstaltninger i sin
afgørelse. Dette beror bl.a. på, at der ikke er fastsat præcise bestemmelser om, hvordan lodtrækninger
og puljeinddelinger skal foregå. Den af Juniorudvalget foretagne omfordeling af holdene, efter
lodtrækningen var blevet gennemført, er derfor nok subjektiv kritisabel, da den har været egnet til at
skabt tvivl om, hvorvidt puljeinddelingen var retfærdig, men den har ikke været i strid med det
formelle turneringsreglement.
Amatør- og Ordensudvalget har som følge heraf truffet følgende

Afgørelse

Dansk Softball Unions Juniorudvalg frifindes for den indbragte klage over Juniorudvalgets beslutning
om at ændre puljeinddelingen og omfordele holdene efter den officielle lodtrækning.

Ingen af parterne pålægges til den anden part at betale de ved klagesagen værende omkostninger.

Den 3. november 2021.

Helene Valbjørn

Mette Brinch

Pernille Brinch
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Morten Bro

Nicholas Symes

Klagevejledning
I henhold til Dansk Softball Forbunds love kan Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse appelleres til
DIF-idrættens højeste appelinstans. Appelfristen er 4 uger fra afgørelsens dato.
Appelskrivelsen skal rettes til DIF, Sekretariatet, Idrættens Hus,
2605 Brøndby.
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