Kim Møller og Thomas Nielsen mod Hørsholm/Kokkedal
Vedr.: DM-slutspillet Slowpitch kamp den 7. september 2019
Hørsholm/Kokkedal og Weathercooks
Sag.nr. 2-2020

Dansk Softball Forbunds Amatør- og Ordensudvalg har den 14. april 2020 modtaget klage fra Kim
Møller og Thomas Nielsen efter DIF’s Appelinstans´ kendelse i sag 18/2020 af 31. marts 2020 om
hjemvisning til fornyet behandling af klage indgået hhv. 9. og 11. september 2019.
Sagens oplysning og forholdet der klages over:
Sagen angår en DM-slutspil-slowpitch kamp den 7. september 2019 hos Amager Viking, mellem
Hørsholm/Kokkedal og Weathercooks.
I klage af 9. september 2019 indbragte Kim Møller og Thomas Nielsen følgende klage:
Vi nedlægger hermed protest i forbindelse med afvikling af slowpitch finalen den 7.
september på Vikings Amagers baner. I korte træk omhandler det snyd med
kampbolde og brud på Dansk softball forbunds adfærdskodeks mht. opførsel omkring
kampafvikling.
Klagen blev uddybet ved skrivelse af 11. september 2019:
Vi indgiver hermed en officiel protest over Kokkedal/Hørsholm. I forbindelse med
afviklingen af super senior softball DM påvirkede Kokkedal/Hørsholm kampen ved at
skifte bold mellem hver inning. Dette gjorde de for at bruge en mere “svampet” bold
når vi var til bat og en hårdere bold, når de selv var til bat.
Det blev bemærket at kampbolden manglede hver gang vi tog fielden. Anden gang vi
tog fielden måtte vi bede om bolden, dommeren nåede ikke at hente en kampbold
inden en Kokkedal/Hørsholm spiller havde smidt en bold ud til vores pitcher.
Ved tredje skift hørte en af vores spillere, der forlod anden base efter tredje out, en
kort samtale mellem to Kokkedal/Hørsholm spillere, der lød “huske at tage bolden
med ud”.
Vi gjorde dommeren opmærksom på hvad der foregik og vores pitcher gik ligeledes
over og bad Kokkedal/Hørsholm stoppe med at tage bolden med ud. Til dette svarede
Jens Terkelsen: at det skulle de nok. Vores batting blev betydelig bedre efter vi også
fik lov til at bruge den kampbold, som Kokkedal/Hørsholm foretrak at slå til.
At snyde og bryde reglerne på den måde, samt fuldstændig ignorer Dansk Softball
forbundets moralske kodex for opførelse på og omkring en kampafvikling som et DM,
er utilgiveligt. Det er ikke bare to spillere der her var indforstået med handlingen,
men hele holdet. Med en af forbundets egne udvalgsmedlemmer, nemlig Jens
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Terkelsen og en international topdommer, Jens Jakobsen som en del af sådan en
opførsel, gør det ganske enkelt utilgiveligt. Der var ingen jubelscener efter kampen
hos Kokkedal/Hørsholm, og heller ingen protester, da de bliver konfronteret med at
snyde.
Hoveddommeren var uden nogen særlig erfaring og havde ikke kampboldene under
opsyn. Bolden hang i et rør, hvor Kokkedal/Hørsholm gik til og fra dugout.
Tilskuerne der sad lige bag dette sted, havde ligeledes bemærket boldombytningen.
Betydningen af at slå til en blød eller lidt hårdere bold er stor, det ved alle
boldspillere. At ældre HERRER i deres bedste alder kan finde på at snyde og ikke
bare nyde spillet sammen med de andre 7 hold, der var inviteret til DM, er os ganske
ubegribeligt. Når man i den alder kan finde på at snyde, kan vi kun gisne om deres
tidligere bedrag i softball sporten.
I semifinalen mellem Kokkedal/Hørsholm og GSK tyder det på at det samme foregik.
Her kan refereres til Jytte Overgaard, der spillede catcher. I er velkommen til at
kontakte Jytte Overgaard for yderlig information John Eiler Lorentsen der spiller for
Vikings, kan bevidne boldbytte. I er ligeledes velkomne til at kontakte John Eiler
Lorentsen for en udtalelse.
Vi spørger os selv om det ligeledes foregik ved super senior DM 2018, da bolden også
her forsvandt ud i Kokkedal / Hørsholms dugout. Vores coach på den dag blev under
kampen gjort opmærksom på, at der foregik noget med bold bytte, men slog det den
gang hen som en misopfattelse. I 2018 stod DM finalen mellem samme to hold. I dag
er vi blevet klogere.
Det viser sig tilsyneladende at det ikke bare er snyd, men SYSTEMATISK SNYD i de
kampe, der ikke kunne vindes på fair play.
Regelgrundlaget:
• World Baseball Softball Confederation Slow Pitch Softball Playing Rules 2018-21 (WBSC)
• Dansk Softball Forbund Turneringsreglement
• Særlige regler gældende for DM Slowpitch
• Dansk Softball Forbund Love.
Af WBSC reglerne fremgår følgende:
2.4.3 [THE] OFFICIAL SOFTBALL
a) Only an official softball that meets the standards of the WBSC Equipment
Standards Commission and is stamped with the WBSC or ISF Equipment Standards
Commission adopted and approved marking must be used in a WBSC Competition.
See Appendix 3 (for approved ball standards).
b) In Co-ed play, male batters will be pitched to with the 12” ball and female batters
with the 11” ball.
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EFFECT Rule 2.3.3 b Effect If the incorrect ball is used, the offense shall have the
option to accept the result of the play or request a re-pitch using the correct ball at
the same ball and strike count.
APPENDIX III A) - AN OFFICIAL SOFTBALL
4. The completed ball shall have a compression standard as shall be determined
and set by the WBSC Equipment Standards Commission. The load force
required to compress the ball 0.64cm (0.25 inches) must not exceed such
standard when such balls are measured in accordance with the ASTM test
method for measuring compression-displacement of softballs, which is
endorsed by the WBSC Equipment Standards Commission.
5. Balls shall be used in WBSC championship play as follows: …
A&O-udvalget har indhentet sagkyndig udtalelse om standardprocedurer (praksis) i forbindelse med
afvikling af kampe for så vidt angår boldbytte.
Procedure ved skift:
Normal procedure ved skift mellem offensivt og defensivt hold, vil det hold der har
været i marken (defensiv) efterlade kampbolden på banen eller overlevere den til en
spiller fra det offensive hold.
Kampbolde må normalt ikke forholde sig i dog-outen (det område holdene befinder
sig i) og vil hver gang de kommer tilbage til banen derfra, blive tjekket af en dommer.
Det er altså dommerens ansvar at sørge for at boldene der bruges, er i ordentlig
stand.
Videre
Det er klart at hvis bolde bliver spillet med i løbet af en lang dag vil der være bolde
der bliver brugt mere eller mindre. Normalvis er det dommeren der vurderer om en
bold er for medtaget til at blive brugt mere eller den skal tages ud af spil. Det er dog
kotume at en pitcher altid kan bede om en ny bold, såfremt denne er utilfreds på den
ene eller anden måde med den bold der er stillet til rådighed. Et sådant boldskifte skal
godkendes af dommeren, men bliver som regel godkendt.
A&O udvalget i forbindelse med sagens behandling sendt sagen i høring og der er afgivet svar fra
Jens Therkelsen fra indklagede klub, fra kampens dommer Jan Weichardt, fra A&O-udvalgets
sportssagkyndige Martin Jørgensen og Jonas Kristensen, samt fra Umpire in Chief (UIC) Jens
Jakobsen.
Kampdommerens bemærkning var følgende:
Jeg bemærkede ikke, at bolden blev skiftet mellem innings, da jeg ikke holdt øje med
hvor bolden opholdt sig, da jeg ikke kunne forestille mig at nogle ville skifte den ud
for at få en fordel.
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Amatør- og Ordensudvalgs behandling:
A&O-udvalget har den 3. juni 2020 behandlet klagen. Klagen har været behandlet af følgende
A&O-udvalgsmedlemmer: Mette Brinch, Helen Valbjørn, Pernille Brinch og Nicholas Symes.
Sagen har alene været behandlet på det skriftlige grundlag.
A&O-udvalget har ved gennemgang af regelsættet ikke fundet bestemmelser, der forbyder boldbytte, men alene regler om boldens størrelse og hårdhed. Det af klagerne anførte moralske kodex
findes ikke som en sportsretlig norm og må således henføres til klagernes subjektive opfattelse. Der
er dermed ikke sket et regelbrud.
A&O-udvalget finder derudover anledning til at bemærke, at hvis der måtte være tale om et
regelbrud, så er det klagerne, der har den egentlige bevisbyrde for, at påklagede forhold har fundet
sted. Dette bevis foreligger ikke, og navnlig har kampens dommer udtalt, at han intet havde
observeret. Videre lægger A&O-udvalget til grund, at man under kampen kunne have bedt om
udskiftning af bolden. Der foreligger ikke klarlagt under sagen, om klagerne eller fsv. de
involverede spillere, havde rettet en henvendelse til kampens dommer med anmodning om
boldbytte grundet utilfredshed med bolden.
Der foreligger heller ikke bolde til afprøvning af deres hårdhed, og som sådan med naturlige
afvigelser i hårdhed, som slid måtte medføre, foreligger der ingen anden udlægning af boldenes
hårdhed end den, der er anført i klage af 11. september 2019. Det foreligger således hverken bevist,
at der blev anvendt bolde af forskellig hårdhed, eller at der blev foretaget uregelmæssige boldskift.
Derfor kan A&O-udvalget heller ikke konstatere, om der skulle foreligge en adfærd, der strider mod
sportens ånd.
Herefter har et enigt A&O-udvalg truffet følgende:

AFGØRELSE:
Indklagede klub frifindes.
Det indbetalte depositum tilfalder Dansk Softball Forbund og tilbagebetales ikke.
København den 3. juni 2020
Amatør- og Ordensudvalget
Mette Brinch

Helen Valbjørn

Pernille Brinch
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Nicholas Symes

Rådgivere med softball idrætslig indsigt, jf. Dansk Softball Forbunds love § 15, stk. 2,
Martin Jørgensen og Jonas Kristensen

Klagevejledning:
I henhold til Dansk Softball Forbunds love § 16, stk. 6, kan A&O-udvalgets afgørelse indbringes for
DIF’s Appelinstans. I henhold til DIF’s love § 24 er indbringelsesfristen 4 uger. Appelskrivelsen
skal rettes til Danmarks Idrætsforbund, DIF-Idrættens Højeste Appelinstans, Sekretariatet, Idrættens
hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Der skal samtidig sendes en kopi til A&O-udvalget.
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