Til Dansk Cricket-forbund,

Akademisk Boldklub ønsker at fremsætte tre forslag til behandling på repræsentantskabsmødet 11. marts.

Forslag 1)

Ungdomsspiller er fritaget fra bestemmelserne i §8.1-8.4. Ungdomsspillere kan deltage på hold i forskellige
rækker uden at sidde kampe over og må spille flere kampe i samme weekend.

Formålet med reglen er at ungdomsspillere frit kan spille kampe i alle rækker ( Forudsat de opfylder de
normale krav herfor) uden at være omfattet af de normale restriktioner i forhold til op og nedrykning
mellem hold. For eksempel får ungdomsspillere mulighed for at spille en Elite kamp den ene dag og
umiddelbart efter spille i en lavere række uden at skulle sidde kampe over.

Baggrund: Forslaget har en sportslig og en social dimension. Sportslig giver det dygtige ungdomsspillere
mulighed for at spille flere kampe. Forslaget vil for eksempel havde en gavnlig effekt på unge spillere som
kan få en bærende rolle på hold i de lavere rækker samtidig med at de kan udvikle sig ved at blive prøvet af
på de bedste hold. Socialt vil forslaget gavne de ambitiøse spillere som både vil få mulighed for at spille
blandt de bedste og samtidig vil kunne blive ved med at spille sammen med deres kammerater.

Forslag 2)

I 2019 udvides Eliten til 10 hold. Alle hold møder hinanden i en indledende runde (9 kampe). Efter de
indledende kampe spiller de 4 bedst placerede hold mod hinanden om DM. De 6 resterende hold spiller om
nedrykning. Et hold rykker direkte ned og bliver erstattet af vinderne af 1. division.

Formålet med forslaget er at sikre, at de bedste hold spiller flere gode kampe mod hinanden, og at de
øvrige hold får bedre rammer at udvikle sig I.

Baggrund: Akademisk Boldklub finder det bekymrende at kun tre klubber var repræsenteret da det danske
landshold spillede i USA. Klubben synes det er en uheldig udvikling for dansk cricket. Akademisk Boldklub
oplevede at da antallet af hold i eliten blev reduceret, så tvang det klubberne i Eliten til at fokusere meget
kortsigtet på resultater her og nu, hvilket gav dårligere kampe for alle hold, og satte udviklingen i stå i de
klubber, som måtte kæmpe for overlevelse. Med det nye forslag er tanken at de klubber, som ligger på det

mellemste niveau vil få bedre mulighed for at satse på at udvikle deres niveau, og over tid blive i stand til at
udfordre klubberne i toppen. Den nye struktur vil især gavne klubberne i Vest, som vil blive bedre
repræsenteret i den bedste række. Samtidig giver introduktionen af et slutspil mulighed for at skabe en
mere spændende og seværdig afslutning på sæsonen.

Forslag 3)

Klubberne i Eliten og 1. division skal primo februar indsende en medlemsliste med de spillere som spiller i
disse rækker. Som udgangspunkt vil spillerne på denne liste ikke få tilladelse til klubskifte pågældende år,
medmindre særlige forhold taler herfor.

Formålet med forslaget er at skabe en form for ”transfer” vindue for de cricketspillere, som spiller på det
højeste niveau.

Baggrund: Som reglerne er i dag kan cricketspillere vente helt frem til sæsonstart med at skifte klub. Det
betyder at klubberne kan bruge ressourcer i løbet af vinteren på at udvikle en spiller, som efterfølgende
med få dages varsel forlader klubben. Akademisk Boldklub prøvede dette i 2016 og det var ikke en god
oplevelse. Med forslaget tvinges spillerne til at tage beslutning om, hvor de ønsker at spille før februar. Hvis
spillerne er i tvivl kan de melde sig ud af den klub de spiller i, før februar, og vente til de har besluttet sig
med at melde sig ind i den klub, de ønsker at spille for. På denne måde har den afgivende klub et fornuftigt
varsel til at gøre deres forberedelser. Tanken er at det stadig skal være muligt at skifte klub ved flytning
over længere afstand. Samtidig kan der bevilges klubskifte hvis den afgivende og modtagende klub er enige
herom.

Send venligst en bekræftelse på at I har modtaget denne mail. Hvis der er forslag I gerne vil have uddybet,
så skriv gerne tilbage.

Med venlig hilsen,

Mikkel Hartmann Grøn
Formand for AB Cricket

