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Til 

               10. juni 2021 
Klubberne xxxx og xxxx – og involverede spillere, 
samt kampens dommere til orientering 
 

 

Efter kamp xxxx i Elitedivisionen d. xxxx 2021 har DCF Turneringsudvalg modtaget 
indberetning fra dommerne om gentagende overtrædelser af Disciplinærreglementet samt 
øvrige væsentlige forhold i forbindelse med afviklingen. 
 
Begge klubber har efterfølgende efter fremsendelse af indberetningen benyttet sig af 
muligheden for at kommentere på denne. Da der er tale om flere forhold, hvoraf nogle 
udviklede sig til et adfærdsniveau langt over det acceptable, har det ikke været enkelt at 
foretage sagsbehandling. En episode uden for banen mellem tilskuere fra xxxx og xxxx spillere 
udviklede sig uhørt dramatisk med flere involverede og vil formentlig få et yderligere efterspil, 
da hændelsen umiddelbart falder uden for Turneringsudvalgets kompetenceområde.  
 
Med baggrund i dommernes indberetning kan DCF Turneringsudvalg konstatere følgende 
forhold: 

• Gentagende og vedvarende brud på reglementets §2.1, §2,7 og §3.3 af spiller xxxx fra 
xxxx. 

• xxxx anfører xxxx inddrages flere gange i henstillinger og advarsler fra dommerne uden 
at dette har en dæmpende påvirkning på xxxx. 

• Et for cricketsporten uheldigt scenarie fandt sted uden for banen, hvor tilskuere/spillere 
fra begge klubber var involveret. Aggressionsniveauet var langt over det rimelige og 
forsinkede kampens afvikling. 

• Spiller xxxx forbrød sig mod beklædningsreglementet §43.1 ved at benytte DCF udstyr 
(hjelm) i en klubkamp. 

 
Med baggrund i videoreportagen fra kampen kan det yderligere konstateres, at spillerne xxxx 
og xxxx begge overtræder reglementets §2.1. 
 
Turneringsudvalget udtaler: 
 

• Spiller xxxx modtager fra dommer og anfører flere gange under kampen henstilling og 
advarsel vedr. sin adfærd. Til trods for dette har han mindst 3 gange anvendt sprog 
såvel på som uden for banen, som støder, fornærmer og ydmyger andre personer 
inklusiv seksuelle krænkelser jf. beskrivelse i §3.3.  I mindst et tilfælde har udtalelserne 
også været af truende karakter. At en strøm af bandeord og udtalelser foregår på et 
andet sprog end dansk eller engelsk er ikke formildende. En væsentlig del af deltagerne 
samlet omkring kampen har forstået indholdet. Det er skærpende, at det sker i flere 
forskellige faser af kampen og at også tilskuere uden for banen kunne  
opleve hændelserne. Hans samlede adfærd er ikke spillet værdigt og strider klart imod 
spillets ånd og var med til at bringe det i dårligt lys 

• Begge holds anførere gjorde en indsats for at dæmpe gemytterne, da klammeriet uden 
for banen var sat i gang. Hvorvidt xxxx anfører kunne have været sin opgave mere  
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voksen, jf. Cricketlovenes afsnit om Anførerens Rolle, er umuligt for Turneringsudvalget 
at afgøre i den konkrete situations opståen. Dog er det klart, at han som anfører burde 
være mere aktiv i forhold til at styre sine spilleres adfærd – både proaktivt men især 
også når dommere påtaler uhensigtsmæssig adfærd gennem kampen.  

• Begge klubber og deres spillere og tilskuere er medvirkende i den dårlige stemning og 
hændelsen uden for banen. Samlet var episoden på ingen måde cricketsporten værdig! 
TU finder at der på et andet niveau bør ske handling for at undgå lignende opførsel 
fremover. 

• xxxx og xxxx udviser begge alvorlig foragt for dommers afgørelse ved at blive stående 
ved gærdet og fastholde en diskussion efter at være blevet dømt ude. 

 
DCF Turneringsudvalg finder generelt, at kampen – ud over de beskrevne episoder - blev 
afviklet med et uheldigt højt ”spændingsniveau” og med uhensigtsmæssig adfærd over for 
dommerne, som alt for ofte blev sat under urimeligt og usagligt pres. Klubberne bedes tage 
dette til sig og arbejde på, at det ikke sker fremadrettet.  
 
Der afsiges følgende 

K E N D E L S E R 
 
 
xxxx tildeles i alt 4 spilledages samlet karantæne for ovenstående forseelser. Hans 
fastholdelse gennem hele kampen af ikke-acceptabel adfærd på det beskrevne niveau er ikke 
værdigt for dansk cricket. Karantænen afvikles i de førstkommende 4 Elitedivisionskampe, 
som xxxx spiller efter dags dato. Se også §13.3 i Turneringsreglementet som beskriver, at han 
i perioden ej heller må deltage på klubbens øvrige hold i den ordinære turnering. 
 
xxxx anfører xxxx tildeles en alvorlig advarsel for manglende kontrol af spillers opførsel.  
 
Spillerne xxxx og xxxx tildeles en alvorlig advarsel for at overtræde §2.1 ved at blive stående 
ved gærdet efter at være dømt ude. 
 
Spiller xxxx tildeles en advarsel for at forbryde sig mod DCFs tøjreglement. I 
gentagelsestilfælde vil klubben blive idømt en døde. 
 
Såfremt involverede i denne sag på ny overtræder DCF’s Disciplinærreglement indenfor de 
kommende 12 måneder, vil nærværende kendelser komme i betragtning og være skærpende. 
 
I henhold til Amatør- og Ordensreglementet §3.2 og Turneringsreglementets §13.3 kan denne 
afgørelse indbringes for Amatør- og Ordensudvalget inden 14 dage efter afgørelsens udsendelse jvf 
gældende regler i §14.7, som foreskriver samtidig indbetaling af depositum på kr. 1.000. 

 
På turneringsudvalget vegne, 
 

Ole Roland 
(sendt elektronisk som pdf)   


