DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS
KENDELSE
afsagt den 28. september 2015

(konklusion meddelt parterne den 25. september 2015)
i sag nr. 20/2015

Hørsholm Barracudas Softball Klub mod Amager Vikings Softball Club
Sagen er behandlet af Louise Saul, Eigil Lego Andersen og Claus Juel Hansen.
APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING
Hørsholm Barracudas Softball Klub har ved appelskrivelse af 18. september 2015 indbragt DSoF’s Amatør- og Ordensudvalgs kendelse offentliggjort samme dag for DIF-idrættens Højeste Appelinstans (Appelinstansen). Ved kendelsen taberdømmes Hørsholm Barracudas i semifinalespillet den 12. og 13. september 2015 i damernes DM-slutspil mod Amager Vikings som følge af benyttelsen af to ikke-spilleberettigede spillere.
Flertallets begrundelse i den appellerede kendelse (dissens 2-1) er således:

”Da det er A&O's opgave at afgøre sager vedrørende overtrædelser af reglementer under DsoF, er vi nået til
den konklusion, at de pågældende spillere ikke var i besiddelse af licens på spilledagen og derfor ikke spilleberettigede. Følgende ligger til grund for denne afgørelse:

§ 33
Stk. 1 En spiller må ikke deltage i nogen anmeldelsespligtig kamp for nogen klub, før denne er spilleberettiget
for denne klub.
Stk. 3. Forbundet offentliggør 5 dage før slutspillets start en liste med de spilleberettigede spillere til slutspillet.
Denne indeholder spillere, der er registreret senest klokken 00:00 fem dage før slutspillets startdato i den pågældende række. Det er ikke muligt at efterregistrere spillere efter dette tidspunkt. Listen skal indeholde spillernes navn og nationalitet.
§ 34
Stk. 1 Klubben indsender en liste over spillere i den enkelte række til Forbundet. Listen skal indeholde hver
spillers fulde navn, fødselsdato, nationalitet og telefonnummer/e-mail. Listen skal være underskrevet af klubbens formand eller kasserer. Listen skal være Forbundet i hænde i forbindelse med tilmelding af hold til turneringen - en dato, der offentliggøres fra år til år.
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Stk. 2 Kun spillere med gyldig licens kan deltage i DM. En spiller kan kun spille for een klub indenfor hver række.
Dog er det muligt at deltage på såvel senior-, supersenior-, lilleput- som juniorhold, såfremt aldersreglerne
tillader det. Det er muligt at spille for forskellige klubber i forskellige rækker.
Stk. 3 Efterregistrering af spillere gøres ved at indsende spillerens fulde navn, fødselsdato, nationalitet og telefonnummer / E-mail til Forbundet enten i form af brev eller elektronisk. En spiller er spilleberettiget fra det
tidspunkt et brev er modtaget, det vil sige to dage efter afsendelse eller fra det tidspunkt den elektroniske registrering er foretaget. Den licenssøgende klub er selv ansvarlig for at licensreglerne er overholdt. Forbundet
opkræver et beløb pr. efterregistreret spiller, som betaling for licens.”

Hørsholm Barracudas har afgivet appelskrivelse og supplerende indlæg i sagen samt fremlagt bilag 110.
Amager Vikings har afgivet svarskrivelse.

DSoF’s Amatør- og Ordensudvalg har fremsendt den oprindelig protest (mail) af 14. september 2015 fra
Amager Vikings og samtidig oplyst, at sagens behandling i udvalget herudover alene har baseret sig på
mundtlige indlæg fra parterne og forbundet.

Dansk Softball Forbunds bestyrelse har svaret på en række spørgsmål om licenssystemet m.v. stillet af
Appelinstansen og i den forbindelse fremlagt bilag A-C.
Endelig er klubberne Odense Giants Softballklub og Ballerup Baseball Softball Klub (United), der henholdsvis har deltaget i DM-finalen og bronzekampen, orienteret om sagens indbringelse for Appelinstansen.

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Appelinstansen, idet ingen af parterne har fremsat ønske om
mundtlig behandling, jf. DIF’s Lovregulativ II’s § 5, stk. 1. Henset til sagens tidsperspektiv er Appelinstansens konklusion meddelt parterne den 25. september 2015.
PÅSTANDE

Hørsholm Barracudas påstand må forstås som en påstand om ophævelse af DSoF’s Amatør- og Ordensudvalgs kendelse af 18. september 2015, således at det faktiske resultat af semifinalekampen mellem
Hørsholm Barracudas og Amager Vikings står ved magt.
Amager Vikings har nedlagt påstand om stadfæstelse.
OPLYSNINGER I SAGEN
1.

Semifinalekampen mellem Hørsholm Barracudas og Amager Vikings og protestsagen

Hørsholm Barracudas og Amager Vikings spillede den 12. og 13. september 2015 semifinalespil i damernes DM-slutspil (bedst af 3 kampe). Hørsholm Barracudas vandt den tredje og afgørende kamp og
kvalificerede sig dermed til finalen, der skulle afvikles over tre kampe den 19. og 26. september 2015.

Efter semifinalen indsendte Amager Vikings protest over Hørsholm Barracudas benyttelse af spillerne
Anne-Sofie Otzen og Anna Lund Pedersen med henvisning til, at de ikke var påført den liste over spilleberettigede spillere i DM-slutspillet, som Dansk Softball Forbund havde udsendt den 9. september 2015
og således tre dage forud for slutspillets påbegyndelse.
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Det er uomtvistet i sagen, at Hørsholm Barracudas ikke efter forbundets udsendelse af listen over spilleberettigede spillere påpegede det forhold, at de to spillere ikke var påført listen.

Det er dog omtvistet i sagen, hvorvidt det forhold, at de to spillere ikke fremgik af slutspilslisten, kan
tilskrives klubbens eller forbundets forhold, og hvilken betydning forholdet skal tillægges i relation til
spørgsmålet om spillernes spilleberettigelse.
2.

Licenssystemet under DSoF

Appelinstansen har i forbindelse med sagens behandling stillet nogle uddybende spørgsmål til Dansk
Softball Forbunds bestyrelse om forbundets licenssystem m.v., ligesom systemet er omtalt i parternes
indlæg i sagen. På denne baggrund lægger Appelinstansen følgende til grund:

I forbindelse med holdtilmelding forud for sæsonstart skal der efter forbundets regler indsendes en liste
på mindst 12 spillere til forbundet. Der skal tegnes licens (og ske betaling) for hver enkelt spiller med
navns nævnelse.
Praksis i Dansk Softball Forbund er i denne forbindelse, at forbundet forud for sæsonstart udsender en
liste med de hos forbundet registrerede spillere hos softballklubberne. Klubberne skal herefter gennemgå listen og sikre, at den er retvisende for de hold og spillere, klubben ønsker at deltage med i den
foranstående sæson. Herefter foretager klubberne den fornødne holdtilmelding, betaling af licens m.v.

Forud for 2015-sæsonen udsendte Dansk Softball Forbund en sådan liste over de hos forbundet registrerede spillere. Anne-Sofie Otzen og Anna Lund Pedersen fremgik ikke af listen som spillere for Hørsholm Barracudas. Barracudas foretog efterfølgende holdtilmelding for et damehold til deltagelse i damernes 1. division i 2015-sæsonen. Anne-Sofie Otzen og Anna Lund Pedersen fremgik heller ikke af den
tilmeldingsliste, klubben tilbagesendte til forbundet og afregnede licensbetaling på baggrund af.
Forbundets bestyrelse har hertil oplyst, at Anne-Sofie Otzen og Anna Pedersen ikke var registreret hos
forbundet som havende licens og spilleberettigelse til Danmarksturneringen for Hørsholm Barracudas
forud for slutspillet 2015.

Det er uomtvistet i sagen, at Hørsholm Barracudas dels ikke i forbindelse med modtagelsen af den af
forbundet udsendte liste forud for 2015-sæsonen eller på et senere tidspunkt rettede henvendelse til
forbundet med henblik på at sikre Anne-Sofie Otzen og Anna Lund Pedersens spilleberettigelse og dels
ikke betalte licensgebyr for de to spillere.

Det er dog omtvistet i sagen, hvorvidt det forhold, at de to spillere ikke fremgik af forbundslisten, kan
tilskrives klubbens eller forbundets forhold, og hvilken betydning forholdet skal tillægges i relation til
spørgsmålet om spillernes spilleberettigelse.
3.

Tidligere licensregistreringer og kampdeltagelser

Anna Lund Pedersen har efter det af Hørsholm Barracudas oplyste været en del af klubben siden
2010/2011.
Også forud for 2014-sæsonen fremsendte Dansk Softball Forbund en liste over de hos forbundet registrerede spillere hos de enkelte softballklubber. Anna Lund Pedersen fremgik ikke af denne liste som
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spiller hos Barracudas, og forbundet har på Appelinstansens forespørgsel oplyst, at hun ikke havde licens i 2014-sæson.

I forbindelse med, at Barracudas forud for 2014-sæsonen foretog tilmelding af et hold til deltagelse i
damernes 1. division, påførte klubben heller ikke Anne Lund Pedersen som spiller på den tilmeldingsliste, klubben tilbagesendte til forbundet og afregnede licensbetaling på baggrund af.

Hørsholm Barracudas anmodede efterfølgende i mail af 19. maj 2014 Dansk Softball Forbund om registrering af Anne-Sofie Otzen som spiller for klubben. Forbundets sekretariat bekræftede registreringen
(licensen) i mail af 22. maj 2014. Efterfølgende deltog Anne-Sofie Otzen og Anna Lund Pedersen i bl.a.
kampene den 21. maj 2014 og den 6. august 2014 mellem Hørsholm Barracudas og Amager Vikings,
hvilket fremgår af de i sagen for Appelinstansen fremlagte, underskrevne kamprapporter.

Den 12. september 2014 udsendte forbundet listen for spilleberettigede spillere i slutspillet 2014. AnneSofie Otzen fremgik ikke af listen, hvilket klubben meddelte forbundet samme dag.
Herudover har Hørsholm Barracudas fremlagt underskrevet kamprapport fra kampen den 10. maj 2015
(2015-sæsonen) mod United, hvoraf fremgår, at Anna Lund Pedersen deltog for Hørsholm Barracudas.
REGELGRUNDLAGET

Reglerne under Dansk Softball Forbund om licenstegning, spilleberettigelse m.v. følger af forbundets
turneringsreglement. Af § 4, stk. 2, om generel økonomi for DM følger bl.a.:
”Stk. 2

Generel økonomi for DM.
a)

Holdtilmeldingsgebyret for seniorrækkerne og U19-rækkerne opkræves af Forbundet og indbetales sammen med holdtilmeldingen.
[…]

c)

Samtidig indbetales et beløb pr. spiller anført på tilmeldingslisterne som betaling for licens.
Beløbet fastsættes af bestyrelsen.”

Reglementets § 10, stk. 2, indeholder regler om holdtilmelding:
”Stk. 2

For at kunne tilmelde sig DM skal en klub fremsende en navneliste på mindst 12 spilleberettigede
spillere for hvert tilmeldt hold samt oplyse hvor de(t) enkelte hold ønskes tilmeldt (række og division).

Ved tilmelding af hold til DM betales det af Repræsentantskabet fastsatte Holdtilmeldingsgebyr per
hold samt licens.
Holdtilmeldingens størrelse er det beløb, der er vedtaget ved det foregående års repræsentantskabsmødet. Licensens størrelse fastlægges af Forbundet og offentliggøres på repræsentantskabsmødet.
Fristen for tilmelding af hold til DM vil blive fastsat af Forbundet fra år til år. Datoen for sidste til
melding offentliggøres senest 4 uger før fristens udløb.”

I kapitel 7 indeholdes de nærmere regler om spillerlicenser m.v. Heraf følger bl.a.:
”§ 33
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Stk. 1

En spiller må ikke deltage i nogen anmeldelsespligtig kamp for nogen klub, før denne er spilleberettiget for denne klub.

[…]
Stk. 3.

Forbundet offentliggør 5 dage før slutspillets start en liste med de spilleberettigede spillere til slutspillet. Denne indeholder spillere, der er registreret senest klokken 00:00 fem dage før slutspillets
startdato i den pågældende række. Det er ikke muligt at efterregistrere spillere efter dette tidspunkt.
Listen skal indeholde spillernes navn og nationalitet.

Stk. 4.

Forbundet fastsætter og opkræver et gebyr pr. tilmeldt spiller, som betaling for licens.

Licensregistrering
§ 34
Stk. 1

Klubben indsender en liste over spillere i den enkelte række til Forbundet. Listen skal indeholde hver
spillers fulde navn, fødselsdato, nationalitet og telefonnummer/e-mail. Listen skal være underskrevet af klubbens formand eller kasserer. Listen skal være Forbundet i hænde i forbindelse med tilmelding af hold til turneringen - en dato, der offentliggøres fra år til år.

Stk. 2

Kun spillere med gyldig licens kan deltage i DM. En spiller kan kun spille for een klub indenfor hver
række. Dog er det muligt at deltage på såvel senior-, supersenior-, lilleput- som juniorhold, såfremt
aldersreglerne tillader det. Det er muligt at spille for forskellige klubber i forskellige rækker.

Stk. 3

Efterregistrering af spillere gøres ved at indsende spillerens fulde navn, fødselsdato, nationalitet og
telefonnummer / E-mail til Forbundet enten i form af brev eller elektronisk. En spiller er spilleberettiget fra det tidspunkt et brev er modtaget, det vil sige to dage efter afsendelse eller fra det tidspunkt
den elektroniske registrering er foretaget. Den licenssøgende klub er selv ansvarlig for at licensreglerne er overholdt. Forbundet opkræver et beløb pr. efterregistreret spiller, som betaling for licens.

Stk. 4

Som bevis på licensregistrering udsender Forbundet en liste over klubbens licensregistrerede spillere.

Stk. 5

I forbindelse med udstedelse af licens kan Forbundet forlange dokumentation for, at licensreglerne
er opfyldt.”

Endelig følger det af reglementets § 38, stk. 2, at en klub, der overtræder reglementets licensbestemmelser, taberdømmes i den pågældende kamp.
PARTERNES ARGUMENTER

Følgende er alene udtryk for en sammenfatning af de i sagen fremførte argumenter, og Appelinstansen er
således bekendt med de samlede argumenter i sagen.
Hørsholm Barracudas har overordnet gjort gældende, at spillerne Anne-Sofie Otzen og Anna Lund Pedersen begge var spilleberettigede for klubben i den omhandlede semifinalekamp.

Den af Dansk Softball Forbund udsendte liste over spilleberettigede spillere i slutspillet 2015 er først
offentliggjort tre dage før slutspillets påbegyndelse og således ikke fem dage før, som påkrævet efter
turneringsreglementets § 33, stk. 1. Listen er derfor ugyldig, og klubben havde ikke mulighed for at
handle tilstrækkeligt.
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Med henvisning til bl.a. forholdene i forbindelse med den tidligere registrering i 2014 af Anne-Sofie Otzen, hvor hun trods registeringen i maj 2014 ikke fremgik af forbundets slutspilsliste, har klubben påvist, at der sker fejl i licenslisterne, og at disse er mangelfulde.
Dette års licenslister skal suspenderes, og der skal i stedet henholdes til tidligere licensregistreringer.

Endelig har klubben gjort gældende, at der i praksis er sket en løbende accept af de to spillere i forbindelse med kampprocedurerne. Begge spillere optræder på dette års kamprapporter og sidste års kamprapporter fra klubben, herunder rapporter underskrevet af Amager Vikings som modstanderhold. Spillerne er herved blevet stiltiende accepteret som spilleberettigede for Hørsholm Barracudas.

Amager Vikings har overordnet gjort gældende, at det er klubberne selv, der sørger for, at der er registreret de spillere, der vil blive brugt i Danmarksturneringen, og derved er det også klubbernes eget
ansvar at have licens på disse spillere. Hvorvidt Dansk Softball Forbund ikke har overblik over registrerede spillere, kan ikke have betydning for sagen.
Der er efterfølgende foretaget en komplet gennemgang af licensregistreringer for sæsonen 2015 af forbundet, og de to omhandlede spillere fremgår ikke. Konklusionen på dette må derfor være, at Hørsholm
Barracudas ikke har indløst licens på de to spillere, ligesom der ikke er betalt licensgebyr for dem.

APPELINSTANSENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION
Louise Saul og Claus Juel Hansen udtaler:

Det følger af Dansk Softball Forbunds turneringsreglements § 4, stk. 2, § 10, stk. 2, § 33, stk. 1, og § 34,
stk. 1 og 2, at klubberne forud for hver sæson af egen drift skal foretage holdtilmelding og i denne forbindelse forny licensen og betale gebyr for hver spiller, der ønskes benyttet i sæsonen. I medfør af § 34,
stk. 3, 3. pkt., påhviler ansvaret for overholdelse af licensreglerne klubberne.

Som følge af den måde, hvorpå licenssystemet under Dansk Softball Forbund er indrettet, kan den omstændighed, at en spiller har været registreret som spilleberettiget for den pågældende klub i en eller
flere forudgående sæsoner, ikke fritage klubben for aktivt at sikre, at spilleren også i den kommende
sæson har fornøden licens og dermed er spilleberettiget. Såfremt klubben ikke sikrer dette i forbindelse
med en eventuel holdtilmelding i medfør af turneringsreglementets § 34, stk. 1, jf. § 10, stk. 2, må klubben nødvendigvis afdække, om de relevante spillere er påført den liste, forbundet udsender inden sæsonstart, jf. § 34, stk. 4, og hvis dette ikke er tilfældet, må klubben orientere forbundet herom.

Ligeledes må klubberne forud for slutspillet sikre, at de relevante spillere er påført den slutspilsliste,
forbundet offentliggør i medfør af turneringsreglementets § 33, stk. 3. Den omstændighed, at forbundet
ikke offentliggør listen rettidigt, kan ikke i sig selv fritage klubberne for, når listen faktisk foreligger, at
afdække, om listen er retvisende, og i modsatte fald at orientere forbundet herom.

Appelinstansen lægger på baggrund af det i sagen oplyste til grund, at Hørsholm Barracudas ikke forud
for sæsonstarten 2015 eller på et senere tidspunkt foretog fornyet licensregistrering for Anne-Sofie Otzen og Anna Lund Pedersen med henblik på at gøre dem spilleberettigede i denne sæson, herunder i
slutspillet. Således påførte klubben ikke de to spillere den tilmeldingsliste, klubben tilbagesendte til forbundet i forbindelse med holdtilmeldingen forud for sæsonen, og som klubben afregnede licensbetalinger på baggrund af. Allerede derfor opfyldte spillerne ikke de formelle betingelser for spilleberettigelse
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i semifinalespillet mod Amager Vikings den 12. og 13. september 2015, jf. turneringsreglementets § 34,
stk. 2, jf. § 33, stk. 1.

Hertil kommer, at spillerne ikke var påført den liste over licensregistrerede spillere, som forbundet udsendte inden sæsonstarten, eller den liste over spilleberettigede spillere i slutspillet, som forbundet offentligjorde tre dage forinden, og som klubben ikke gjorde indvendinger imod i forbindelse med semifinalespillets afvikling eller umiddelbart derefter.

Under disse omstændigheder er det uden betydning for Anne-Sofie Otzen og Anna Lund Pedersens spilleberettigelse i semifinalespillet, om de to spillere var spilleberettigede for Hørsholm Barracudas i forudgående sæsoner, eller om det, som det er gjort gældende af klubben, må tilskrives forhold hos Dansk
Softball Forbund, at spillerne ikke var påført den liste, forbundet udsendte forud for dette års sæsonstart. Tilsvarende kan den omstændighed, at Anne-Sofie Otzen og Anna Lund Pedersen allerede forud
for semifinalespillet havde deltaget i kampe for Hørsholm Barracudas i 2015-sæsonen – trods den
manglende licensregistrering – ikke medføre, at spillerne skulle betragtes som spilleberettigede i slutspillet, og klubben har ikke i øvrigt haft grundlag for at indrette sig i tillid hertil.
Eigil Lego Andersen udtaler:

Anne-Sofie Otzen og Anna Lund Pedersen kunne deltage i Hørsholm Barracudas kampe i 2015 blot ved
at klubben rettidigt anmodede om licens for dem. Denne sag adskiller sig derved fra mange sager om
"ulovlige" spillere, hvor den manglende spilleberettigelse ikke kan afhjælpes ved en simpel administrativ handling. Derfor opstår spørgsmålet, om Appelinstansen kan se bort fra de skrevne regler ud fra
betragtninger om proportionalitet og hensynet til det ønskværdige i, at resultater fremkommer på banen og ikke skrivebordet. Denne mulighed bør dog reserveres til særlige tilfælde, hvor det må anses for
klart undskyldeligt, at spilleren eller klubben ikke har iagttaget regler af formel karakter. Hørsholm Barracudas havde tidligere konstateret, at Anne-Sofie Otzen manglede på forbundets liste over klubbens
licensspillere. Antallet at licensspillere i klubben er ret begrænset, og det er derfor ret nemt for klubben
at konstatere, om der mangler spillere på den før sæsonstart udsendte liste fra forbundet. Jeg finder
derfor ikke, at der foreligger så undskyldelige fejl, at der er tilstrækkelig anledning til at se bort fra den
manglende tilmelding af de to spillere. Jeg stemmer derfor som flertallet for at stadfæste afgørelsen.
Den appellerede afgørelse stadfæstes herefter.

Thi bestemmes:
Dansk Softball Forbunds Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse offentliggjort den 18. september 2015
stadfæstes.
Louise Saul
Stedfortrædende formand

