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Til     18. Aug 2022 
 
Copenhagen CC   
Til orientering: Husum CC, Esbjerg Cricket samt kampenes dommere. 
 
 

Efter kamp i 1. Division den 07. aug 2022 mellem Esbjerg og Copenhagen har DCF 
Turneringsudvalg modtaget lovligt indgivne protester fra Esbjerg omhandlende flere forhold i 
kampen. Under sagsbehandlingen er det yderligere kommet frem, at Copenhagen i begge 
kampe på dobbeltturen i samme weekenden skulle have benyttet en ulovlig spiller (som hidtil i 
denne sæson har spillet adskillige kampe for en anden klub). 
 
Turneringsudvalget har konstateret, at den angivne spiller korrekt har været medlem i en 
anden klub gennem hele sæsonen og at hans profil i CricClubs tydeligt viser, at han har spillet 
siden sæsonstart for denne anden klub. 
 
TU kan ligeledes konstatere, at spillerens profil hos Copenhagen CC er oprettet samme dag, 
som holdet spillede kamp i Husum. Den er mangelfuld mht obligatoriske data på spilleren – og 
den er ikke godkendt af DCF senest 72 timer inden kampstart som foreskrevet for at deltage i 
landsdækkende rækker. 
 
Copenhagen er forelagt alle sagens agter og har kommenteret på dem. 
 
DCF Turneringsudvalg finder det uomtvisteligt, at Copenhagen CC ved at benytte spilleren har 
gennemført de 2 kampe med en ulovlig spiller: 
 

- Dels er det under normale omstændigheder jvf Turneringsreglementet ikke muligt at 
spille for mere end én klub i en sæson 

-  
- Dels har Copenhagen benyttet en spiller, hvis profil i CricClubs ikke er godkendt af DCF 

for klubben senest 72 timer inden kampstart 
 
 
Der afsiges følgende:  

AFGØRELSE 
 
 
Copenhagen CC taberdømmes i kampen mod Esbjerg, hvor man ellers havde vundet. De 2 
matchpoint går til Esbjerg. 
Resultatet af Copenhagens kamp mod Husum fastholdes, da Husum vandt kampen. 
 
Copenhagen tildeles en bøde kr 1.000,- for brug af ikke-lovlig spiller i kampene på 
dobbeltturen. 
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Sagen overdrages desuden til DCF bestyrelses videre foranstaltning, idet Copenhagen 
tidligere denne sæson allerede har haft en kamp i 1. Division, hvor man er udeblevet med 
under et døgns varsel. Således har klubben nu jvf §8.1 i Turneringsreglementet 3 udeblivelser, 
hvorfor spørgsmålet om fortsat deltagelse i rækken jvf §8.6 skal endeligt afklares. 
 
Esbjergs protester bortfalder, da forholdet vedr brug af ulovlig spiller overruler hændelser sket i 
kampen. Esbjergs protestgebyrer tilbagebetales. 
 
 
 
DCF Turneringsudvalg 
 
 


