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Hørsholm Hurricanes mod Amager Vikings  
Sag.nr. 1-2017 

 
 
DSoFs Amatør- og Ordensudvalg har modtaget protest fra Hørsholm Hurricanes vedrørende kamp H132 
den 24. august 2017.  
 
Sagens oplysning: 
Den 24. august 2017 spillede Amager Vikings og Hørsholm Hurricanes den afsluttende kamp før 
slutkampen den 7. september 2017. 
  
Ved stillingen 2-1 til Amager Vikings, i bunden af 7. inning, slog Hørsholm Hurricanes’ batter V. 
Terkelsen, med 2 outs og en tælling på 2 og 2 – uden løbere på base - en bold ud til leftfield. Amager 
Vikings’ leftfielder, O. Svendsen greb bolden.  O. Svendsen greb bolden med en 1. basehandske. 
  
Hørsholm Hurricanes gjorde straks spillets dommer opmærksom på, at det i henhold til OFFICIAL 
RULES OF SOFTBALL, af International Softball Federation Playing Rules Committee kun er 1. 
basemand og catchere, der må spille med 1. basehandsker. Hørsholm Hurricanes gjorde tillige 
dommeren opmærksom på, at battet burde battes om med samme tælling, som før pitchet, idet pitchet 
var ugyldigt som følge af O. Svendsens 1. basehandske. På trods af Hørsholm Hurricanes’ protest, 
besluttede dommerne at erklære kampen færdigspillet. Hørsholm Hurricanes indgav en officiel 
(mundtlig) protest, som blev noteret i kamprapporten. 
  
Hørsholm Hurricanes indgav samme dag, den 24. august 2017, en skriftlig protest til DSoF. Amager 
Vikings modtog også en kopi af protesten. Amager Vikings har ikke besvaret denne.  
 
DSoFs Amatør- og Ordensudvalg ("Udvalget"): 
OFFICIAL RULES OF SOFTBALL, af International Softball Federation Playing Rules Committee 
samt DSoFs Love og DSoFs Turneringsreglement finder anvendelse. 
 
Udvalget har kompetence til at behandle klagen, jf. DSoF's Love § 16 stk. 1.  
 
Udvalget har modtaget klagen rettidigt, jf. DSoFs Love § 16 stk. 2.  
 
I henhold til regel 3, sektion 4, i OFFICIAL RULES OF SOFTBALL, af International Softball 
Federation Playing Rules Committee, må kun catchere og førstebasemænd bære 1. basehandsker. Alle 
andre markspillere skal bære almindelige handsker. 
  
I henhold til regel 8, sektion 3 i OFFICIAL RULES OF SOFTBALL, af International Softball 
Federation Playing Rules Committee,  kaldes en batter-løber ikke out, hvis markspilleren spiller bolden 
med en ulovlig handske. Konsekvensen er i stedet, at batterholdet har valget mellem at lade spillet stå 
eller at lade batteren batte om, med den samme tælling, som batteren havde før pitchet. 
 
I henhold til regel 7, sektion 2, i OFFICIAL RULES OF SOFTBALL, af International Softball 
Federation Playing Rules Committee, skal batting rækkefølgen følge line-up kortet.  
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I henhold til § 13, stk. 2 i DSoFs Turneringsreglement må ingen kamp flyttes til et senere tidspunkt end 
otte dage før sidste spilledag før slutspillet. 
 
Herefter har Udvalget i enighed truffet følgende: 
 

AFGØRELSE: 
 

Kamp H132 skal afsluttes den 7. september 2017 kl. 17.30, således, at batter, V. Terkelsen, skal batte 
om med en tælling på 2 og 2, i bunden af 7. inning, uden løbere. Stillingen ved kampens start skal være 
2-1 til Amager Vikings. Holdene skal anvende det samme line-ups og i dette fravær, de dertil hørende 
udskiftere.  
 
 
København den 6. september 2017 
 
DSoFs Amatør- og Ordensudvalg//Birka Wendy Nielsen, Nicholas Symes og Caroline Smith. 
 
Klagevejledning 
 
I henhold til DSoFs Love § 16 stk. 5 kan Amatør- og Ordensudvalgets 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. 
 
 
 
 

 


