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Dansk Softball Forbunds Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse i klagesagen: 

 

 

Sagsnr. 2021-03 Odense Giants Softball Klub mod Hørsholm – Protest vedr. slowpitch DM 

 

 

Dansk Softball Forbunds Amatør- og Ordensudvalg (herefter kaldet Amatør- og Ordensudvalget) har 

på et møde den 25. oktober 2021 behandlet og den 17. november 2021 truffet afgørelse vedrørende 

Odense Giants Softball Klubs klage af 6. september 2021. Amatør- og Ordensudvalget skal beklage 

den lange sagsbehandlingstid.    

 

Indbragt afgørelse, der påklages: 

Der er ikke forelagt Amatør- og Ordensudvalget en afgørelse, der kan påklages. 

 

Sagens omstændigheder:  

Den 4. september 2021 blev der afviklet bronzekamp mellem Odense Giants Softball Klub og 

Hørsholm ved DM i Slowpitch.  

 

Ved e-mail af 6. september 2021 klagede Odense Giants Softball Klub over, at Hørsholm bevidst 

havde sprunget en nyere spiller over i 3. inning.  

 

I et bilag til e-mailen af 6. september 2021 fremgår følgende:  

 

”Protest vedr. bronzekampen til Slowpitch DM – Giants vs. Hørsholm lørdag den 4. september 

2021 klokken 14.45 i Stenløse. 

 

Dommeren er bekendt med vores protest – ligeledes blev Jens Therkelsen gjort opmærksom op 

vores utilfredshed. 

 

Dommer: Morten, Vandals  

 

Protest:  

Der blev desværre snydt med Hørsholms lineup – en nyere spiller blev bevidst sprunget over i 3. 

inning. 

 

I bunden af 4. inning, da Hørsholm er op vej tilbage til deres dugout siger Jens Terkelsen ”Nu 

spiller vi med fuld lineup” – Den bemærkning hører dommeren også, erkemder han efter kampen.  

 

Da den ”nye” spiller skal batte gør Giants, som holder Scoresheet, opmærksom på at batteren ikke 

tidligere har fremgået i lineuppen. Det afvises af Hørshol., og dommeren er i tvivl om hvordan han 

skal agere i protesten og kampen fortsætter.  

 

Efter kampen beder Giants om at se Hørsholms lineup, hvilket vi ikke får lov til. Kunne dog høre at 

spillerne blev instrueret i at ”sætte et kryds for hvert run de lavede” – så der må være en form for 

dokumentation der burde stemme overens med vores scoresheet.  

 

Alle trøjenumre stemmer med en rækkefølge Hørsholm battede i – navnene er opsnappet og vi 

nåede ikke at høre navnet på spiller nr. 21.  
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Det er ærgerligt for sporten at sådanne episoder opstår – når alles indstilling er at ”vi bare skal 

have det sjovt” – snyd er ikke sjovt! Det havde en afgørende betydning for udfaldet på kampen.” 

 

Der er vedlagt et scoresheet som bilag.  

 

Amatør- og Ordensudvalget har den 25. oktober 2021 anmodet Odense Giants Softball Klub om at 

præcisere deres påstand. Amatør- og Ordensudvalget har tillige den 25. oktober 2021 anmodet 

kampens dommer Morten Rehr om en udtalelse i sagen.  

 

Konstitueret formand for Odense Giants har den 9. november 2021 anført følgende påstands: 

 

”Protesten skal i sidste ende udmynte sig i, at forbundet forpligter sig til at der er styr på de mest 

basale ting omkring afviklingen af et DM. De være sig et senior Dame/herre eller U12DM.  

 

Der skal være styr på de officials og regelsæt, som bør være til de enkelte kampe. Dommer 

scorekeeper m.m. 

 

Så vil man indgå alle disse forsøg på snyd og ikke skabe splid i omkring denne fantastisk sport. 

Stram nu op!”   

 

Der er på afgørelsestidspunktet ikke modtaget en udtalelse fra kampens dommer, hvilket ikke ses at 

have betydning for sagens udfald, hvorfor der træffes afgørelse på det foreliggende grundlag.   

 

Klagen:  

Odense Giants Softball Klub har nedlagt påstand om, at  

 

• Forbundet forpligter sig til, at der er styr på de mest basale ting omkring afviklingen af et 

DM 

 

• Der skal være styr på de officials og regelsæt, som bør være til de enkelte kampe.  

 

Odense Giants Softball Klub har gjort gældende, at  

 

• Hørsholm med vilje har ændret rækkefølgen i deres lineup, for at stille sig stærkere. 

  

 

Amatør- og Ordensudvalget bemærker, at indberetninger og protester fra kampe ifølge 

turneringsreglementets § 44 kan indgives til Amatør- og Ordensudvalget. Amatør og Ordensudvalget 

kan tage stilling til, om der er et hold, der i forbindelse med kampen, har overtrådt regler i 

turneringsreglementet.  

 

Odense Giants Softball Klub har indgivet protest over, at Hørsholm med vilje har ændret rækkefølgen 

i deres lineup for at stille sig stærkere under kampen og har nedlagt påstand om, at det skal medføre 

en forpligtelse for forbundet til at sørge for, at der er styr på afviklingen af kampene ved et DM.  

 

Amatør- og Ordensudvalget finder ikke, at det ligger inden for rammerne af udvalgets kompetence at 

afsige kendelse om, hvordan forbundet generelt skal agere forud for og under afviklingen af DM, og 

at den nedlagte påstand ikke vedrører et forhold, der er egnet til pådømmelse i udvalget.      
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Amatør- og Ordensudvalget har som følge heraf truffet følgende 

 

 

Afgørelse 

 

 

 

Klagen afvises 

 

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

 

 

 

   

 

Den 17. november 2021. 

 

 

Helene Valbjørn  Mette Brinch  Pernille Brinch 

 

 

 
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. 

 


