Dansk Softball Forbunds Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse i klagesagen:
U12 DM – Giants vs. Oysters den 5. september 2021
Sag.nr. 2021-02/DSoF

Dansk Softball Forbunds Amatør- og Ordensudvalg (”Amatør- og Ordens udvalget”) har i dag
behandlet Odense Giants klage over Oysters i forbindelse med U12 DM den 5. september 2021.
Amatør- og Ordens udvalget skal indledningsvist beklage den lange sagsbehandlingstid.
Sagens oplysninger
Klagen vedrører U12 kampen mellem Odense Giants og Qysters, der blev afviklet den 5. september
2021. Odense Giants indgav efter kampens afvikling følgende protest:
”Giants har mistanke om at en del spillere fra Oysters U12 hold var for gamle til at deltage i
weekendens DM. Vi ved at der ikke er søgt dispensationer på dem, jf. programmet for stævnet …
Spillere der er fyldt 12 år den 1/1 2021 er ikke gyldige U12 spillere.
Giants anmoder om at få undersøgt alderen på følgende spillere:
[…]
Det handler ikke om at vi tabte – men om at det på ingen måde var sjovt. Vores hold er forholdvis
nye (deres første sæson) og de havde slet ikke lyst eller motivation til at gå ind til kampen. De var
enormt frustrerede og bad flere gange om bare at give op og kalde ”game” – de følte enormt
uretfærdighed og snyd. Det er ikke følelser der er nemme at pakke væk og slet ikke for børn der
kører hinanden op. Vi anset det for usportsligt og bestemt ikke som ”fair play”.
Forholdet der klages over
Odense Giants har klaget har over brug af spillere, der på kamptidspunktet var fyldt 12 år.
Odense Giants har ved den oprindelige klage ikke nedlagt påstand om sanktion i forbindelse med
protesten, eller anden påstand, som det er muligt for Amatør- og Ordensudvalget at behandle.
Amatør- og Ordensudvalget har pr. mail af 4. november 2021 forespurgt Odense Giants, hvad
Odense Giants ønskede at opnå med klagen, dvs. hvad klagers påstand var.
Odense Giants oplyste i forbindelse hermed:

”[…] ønsker Giants at forbundet tager alle klager alvorligt og reagerer i overensstemmelse
hermed.
Det betyder at man behandler klagen på stedet, når denne indgives. Som jeg er oplyst, blev klagen
indgivet under stævnet, men der var ingen som tog handling på det.
Hvis vi nu bare holdt os til reglerne ville det hele være så meget lettere. U12 betyder, at spillerne er
under 12 år jf. gældende regler. Ellers skal der søges dispensation på den enkelte spiller, hvilket
ikke var tilfældet i denne sag.”
Amatør- og Ordensudvalget behandling
I overensstemmelse med DIF’s regler kan Amatør- og Ordensudvalget alene træffe afgørelse efter
en parts påstand.
Da klager ikke - trods opfordring hertil - har fremsat et synspunkt, som Amatør- og Ordensudvalget
kan træffe afgørelse om, afvises klagen.
Herefter har Amatør- og Ordensudvalget truffet følgende:

Afgørelse:

Thi bestemmes
Klagen afvises.
Der fastsættes ingen sagsomkostninger.
Den 17. november 2021.

Mette Brinch

Pernille Brinch

Helene Valbjørn

Klagevejledning:
I henhold til Dansk Softball Forbunds loves kan Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse indbringes
for DIF’s Højeste appelinstans. I henhold til DIF Lovregulativ II for DIF-Idrættens Højeste
Appelinstans § 1, stk. 3, jf. DIF’s love § 24, stk. 1 er indbringelsesfristen 4 uger. Appelskrivelsen
skal rettes til Danmarks Idrætsforbund, DIF-Idrættens Højeste Appelinstans, Sekretariatet, Idrættens
hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

