Dansk Softball forbund
Odense Giants
Hørsholm Baseball Softball klub

Afgørelse fra Amatør- og Ordensudvalget i Dansk Softball Forbund

Odense Giants har ved E-mail den 24. august indgivet følgende klage til Amatør- og ordensudvalget:

Kære A&O
Jeg har tidligere i år haft en sag, som jeg grundet al min rejse som dommer og træner til ECW først har fået
formuleret en mail over nu.
Tidlige på sæsonen kontaktes jeg af Barracudas, med den hensigt om at flytte vores kampe den 6. august.
Jeg for en masse datoer foreslået og foreslår selv en masse ligeså.
Desværre lykkedes det os ikke at finde en ny dato, da enten jeg ikke er hjemme eller Giants damer ikke kan
de datoer.
Derfor antager vi fra Giants at kampen skal spilles den 6. august.
Den 5. august (!!!!!) altså dagen før kampen, får jeg en mail fra Jens T (på vegne af Turneringsudvalget) at
kampene er flyttet.
Til grunde bruges Turneringsreglementet §13, stk. 1 om "af Forbundet disponerede spillere":
"En klub kan ansøge om at få en kamp i en rækkes øverste division flyttet,
såfremt Forbundet på den ansatte kampdato har disponeret over en eller flere spillere,
som er spilleberettiget for klubbens hold, eller en klubtræner der er ansvarlig for holdet.
Anmodningen om flytning af en kamp skal fremsættes til Forbundet straks efter meddelelsen om udtagelsen. "

Hermed kommer min protest, over at kampene er godkendt flyttede af Jens T.
1.
De spillere der argumenteres med, er ikke spillere på holdet. De hverken
træner eller spiller med Barracudas damehold normalt.

2.
Anmodning om flytning er indgået til turneringsudvalget den 3.
august altså blot 3 dage før kampen. I den paragraf der henvises til, skal
anmodningen finde sted straks efter udtagelsen.
Denne udtagelse fandt sted som senest den 10/7 jf. Forbundets hjemmeside.
3.
Beslutningen er taget af Jens T alene, på vegne af Turneringsudvalget, med
begrundelse i sommerferie og sen anmodning.
4.
Kampen bliver flyttet, ikke fordi de spillere der er henvist til er til EChJW,
men fordi mange af de resterende spillere på holdet, er til Skanderborg Festival og
har planlagt dette lang tid i forvejen.
Jeg syntes denne sag er et meget godt eksempel på, hvordan det desværre udvikler
sig til, at det er EN enkelt person, der kan tage styringen.
Det er uheldigt for Softball, hvis man skal være fra en bestemt klub, for at få noget
igennem.
Jeg syntes Turneringsreglementets paragraf er blevet bøjet for meget i denne sag og
jeg håber i vil tage min protest op snarest.

A&O har følgende bemærkninger:
Ad 1)
De pågældende spillere har licens for Barracudas og må anses som spillere herfor. A&O kan og skal ikke
tage stilling til andet i denne forbindelse.
Ad 2)
A&O finder at anmodning om kampflytning med udgangspunkt i turneringsreglementets § 13 stykke 1 ikke
er fundet sted straks efter udtagelsen, som den skal jf. § 13 stykke 1.
A&O bemærker dog samtidig at udtagelsen er fundet sted i sommerferieperioden hvor det af forskellige
årsager kan være vanskeligt at leve op til kravet om at ansøge om flytning ”straks”.

Ad 3)
A&O finder at turneringsudvalget har handlet hensigtsmæssigt efter omstændighederne.
Begge klubber har til A&O anført at man helst så kampen afviklet frem for at blive aflyst, et formål som
Turneringsudvalgets beslutning understøtter.
Det faktum at beslutningen er taget af et enkelt medlem af turneringsudvalget tillægges ikke betydning for
denne afgørelse.

Ad 4)
A&O tillægger ikke dette betydning i forbindelse med afgørelsen
Andre forhold
A&O kan konstatere at:
-

-

Klagen til A&O er fremsendt ca. 20 dage efter beslutning om flytning af kampen er foretaget,
hvilket er meget senere end den frist for indberetning til A&O som er fastsat i
turneringsreglementets § 42.
Der igennem flere måneder i 2016 har været dialog mellem klubberne med henblik på at flytte den
pågældende kamp, og at der har været et fælles ønske om at få afviklet kampene. Det har dog
trods adskillige forsøg ikke været muligt at få kampene flyttet.

Afgørelse
Eftersom Såvel Giants som Barracudas har udtrykt ønske om at gennemføre de pågældende kampe, og
igennem længere tid har forsøgt at finde et alternativ tidspunkt, er det A&Os vurdering at
turneringsudvalget flytning af kampen var hensigtsmæssig, om end for sen i henhold til
turneringsreglementets § 13 styk. 1.
Odense Giants protest er derfor legitim, om end for sen i henhold til turneringsreglementets § 42.
At det på trods at klubbernes fælles anstrengelser i løbet af året ikke har vist sig muligt at finde en
alternativ kampdag må tillægges uheldige omstændigheder, som ikke kan lægges nogen af klubberne til
last.
Eftersom det ikke er muligt at afvikle kampene inden slutspillet skal kampene anses som værende afviklet
som normalt, med en sejr til hvert hold.
Odense Giants får returneret sit klagegebyr.

Med til afgørelsen var
-

Rune Jon Jensen
Martin Jørgensen
Benjamin Gorlen

