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Gældende fra 2019. 

Deltagelse i elitedivisionen  i 2019 forudsætter, at klubben i 2018 har deltaget i mindst een ungdomsrække. 

I 2019 er det dog tilstrækkeligt, at klubben i 2018 har deltaget i miniputstævner og tilmeldt mindst et hold i 

indberetningspligtige ungdomsrækker i 2019. 

 

Begrundelse: Det er indiskutabelt, at deltagerantallet i ungdomsrækkerne gennem de senere år er faldet 

katastrofalt. Der spilles ikke turneringer med ungdomscricket - bortset fra miniputcricket – i Jylland og i 

København står det ej heller godt til 

 Dansk cricket har ingen fremtid uden ungdom og vi bør følge nationer, vi sammenligner os med og kræve, 

at klubberne mindst i den bedste række bidrager til spillets fremtid. Klubberne har i en række år kunnet 

leve af tilrejsende, der er kommet fortrinsvis fra Asien. Med de strammere regler for udlændinge, vil denne 

forsyningsåre om kort tid tørre ud. 

Uden denne foreslåede regel vil det være de klubber, der arbejder med ungdommen, som kommer til at 

forsyne de klubber, der ikke gør det, med spillere. Det er indlysende urimeligt og vil medføre, al 

ungdomscricket efter kort tid ophører, da de afgivende klubber ikke i længden vil lægge ryg til det og 

fortsætte med ungdomsarbejdet. 

Krav om ungdom er stort set det eneste, der ikke er prøvet, for at standse affolkningen af 

ungdomsrækkerne. Det forsøgtes en gang, men forbundet fastholdt ikke reglen, da den skulle anvendes. 

 

2.  

Gældende fra 2018. 

Spillere, der året forud har deltaget i mere end 3 kampe for en klub i de tre øverste divisioner, kan ikke 

uden den afgivende klubs samtykke, skifte til en anden klub efter 1. marts. Turneringsreglements regler om 

skifte på grund af bopælsforandring, gælder dog fortsat. 

Begrundelse: Det er urimeligt, at spillere kan skifte klub umiddelbart før sæsonstart  efter de har deltaget i 

en klubs forberedelser og klubben har indrettet sig  (tilmeldt hold) efter at have haft de pågældende  til 

rådighed. 

 

   


