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Håndbog for Dansk Cricket-Forbund elitearbejde 
 
 
Denne håndbog beskriver rammerne for elitearbejde i Dansk Cricket-Forbund (DCF) gældende for 2022. 
Håndbogen opdateres en gang årligt i januar måned.  
 
Det er ambitionen at opnå tydelighed og klare rammer for elitearbejdet. Og sigtet er på bedst mulig vis at sikre 
seriøse og professionelle rammer, der efter bedste evne tilpasses den virkelighed, vi befinder os i. 
 
DCF ser det som sin opgave at sikre, at vi fortsat er repræsenteret i ICC’s internationale turneringsstruktur. Både 
T20 og 50 overs.  
 
I denne håndbog har vi valgt at fokusere på herre senior. 
 
 
Indholdet i denne håndbog er: 
 

1. Værdier 

2. Deltagelse i forbundsarbejdet 

3. Udtagelse til turneringer og udtagelse af hold når vi er samlet/på rejse med landsholdet. 

4. Landstrænerens rolle og ansvar 

5. Holdlederens rolle og ansvar 

6. Økonomi 

7. Beklædning 

8. Kommunikation 

9. Etisk kodeks 

10. Match fixing 

11. Anti doping 

12. Code of conduct spillere og ledere 

13. Særlige forpligtelser som landsholdsspiller 

14. Fysisk træner og adgang til skadesbehandling 

15. Personlige informationer og forhold 

16. Spille i udlandet og få penge for at spille 

17. Kalender 2022 

18. Hvem går jeg til 
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1. Værdier 
Forbundet baserer sine aktiviteter på sunde værdier. Disse er bla beskrevet i vores etiske kodex, som der 
refereres til i afsnit ”ETISK KODEKS”. 
 
I forhold til landsholdstruppen er der fokus på: 
 

• Zero excuse: Det handler om at tage ansvar på sig og ikke bruge undskyldninger for manglende indsats 
og performance. 

• Honest self reflection: At have fokus på egen udvikling og evnen til at være ærlig over for sig selv. 

• We put the team first: Hvad tjener fællesskabet og holdet bedst? At det kommer før egne ønsker.  

• Spirit of cricket: Cricket skylder en stor del af dens appel og nydelse til det faktum, at der ikke kun skal 
spilles i henhold til lovene men også inden for ”the Spirit of Cricket”. 

 
Det overordnede ansvar for at sikre fairplay hviler på anførerne, men strækker sig ud til alle spillere, ledere, 
officials og - især i ungdomscricket - lærere, trænere og forældre. 
 
Respekt er central for “Spirit of Cricket” 

 

• Respekter din anfører, holdkammerater, modstandere samt dommernes autoritet. 

• Spil hårdt og spil retfærdigt. 

• Accepter dommernes beslutning. 

• Skab en positiv atmosfære ud fra din opførsel og opfordr andre til at gøre det samme. 

• Udvis selvdisciplin selv når tingene går imod dig. 

• Lykønsk modstanderne med deres succeser, og nyd dem dit eget hold får. 

• Tak officials og dine modstandere når kampen er slut uanset resultatet. 
 

Cricket er et spændende spil, som opfordrer til lederskab, venskab, samarbejde og som bringer folk fra 
forskellige nationaliteter, kulturer og religioner sammen, især når der spilles i overensstemmelse med 
”Spirit of Cricket”. 

 
2. Deltagelse i forbundsarbejdet.  
 Landstræneren inviterer spillere til deltagelse i forbundets elitearbejde.  
 

Først og fremmest inviteres personer, der ønsker at repræsentere Danmark, og disse forventes naturligvis 
at acceptere de rammer, der er givet i denne håndbog. 
 
Det står landstræneren frit at inkludere alle, han mener kan bidrage til kvaliteten af arbejdet, og dette kan 
også inkludere personer, der endnu ikke er kvalificeret til deltagelse i ICC-turneringer. 
  

3. Udtagelse til turneringer og udtagelse af hold når vi er samlet/på rejse med landsholdet. 
Bestyrelsen har givet landstræneren beføjelserne til sammen med den af bestyrelsen udpegede 
eliteansvarlige (Keith Dabengwa og Carsten Pedersen) at udtage vores herrelandshold.  
 
Landstræneren rådfører sig altid med holdets anfører, og det står ham ligeledes frit at konsultere med 
andre. Generalsekretæren (Alex Olsen) har ingen formel rolle i udtagelsen af holdet. Hans rolle er alene 
sparring og sikre, at aftalte rammer (denne håndbog) er taget i betragtning. 
 
Det er landstrænerens opgave at sikre, at alle personer, der udtages, samt dem der måtte have en 
forventning om måske at kunne blive udtaget, bliver informeret, og han står til rådighed for besvarelse af 
spørgsmål omkring vores valg. 
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Hvilke kriterier, der indgår i overvejelserne, når der udtages hold, fremgår i appendix A. 
 
Ændringer i holdet efter udtagelse er meddelt 

Det er forbundets ambition at udtage landsholdet til ICC-turneringer i bedst mulig tid. Vi har i punkt 17 
angivet datoer for udtagelse specifikt for ICC-events. Denne ambition skal ses i lyset af: 
 

• At forbundet vil sikre, at vi stiller i stærkeste opstilling, og at det betyder, at de udtagne spillere har 
mulighed for at få fri fra job og andet. 

• At der i særlige tilfælde kan ændres i holdet efter udtagelse, er meddelt, og spilleren har bekræftet 
sin deltagelse. 

  
Nedenstående punkter beskriver de forhold, der kan gøre sig gældende, hvis en ændring skulle komme på 
tale: 
 

• At spilleren bliver skadet og ikke kan nå at blive klar. 

• At spilleren måtte foretage sig handlinger, der anses for graverende, og hvor disciplinære 
repressalier kan følge. 

• At spillerens træningsindsats ikke er tilfredsstillende. 

• At spillerens spillemæssige performance udvikler sig utilfredsstillende. 

• At spillerens attitude og påvirkning af holdet er negativt. 
 

Hvis det skulle blive nødvendigt at ændre i holdet baseret på ovenstående punkter, rådfører landstræneren 
sig med anføreren. Sammen med den elite ansvarlige besluttes disse ændringer. 
 
Landstræneren skal sikre, at spilleren informeres og tydeligt begrunde ændringen. Denne begrundelse kan 
delvist gives i objektive oplevelser og i mere subjektive overvejelser. Men begrundelsen skal leveres 
tydeligt, fair og ærligt. 
 
Landstræneren skal efter udtagelse af holdet løbende orientere spillere, der måtte slække på deres indsats 
og indstilling og ligeledes, hvis deres performance er for nedadgående. Generalsekretæren vil i denne 
periode løbende følge op på landstræneren i denne forbindelse. 
 
Hvis en spiller tages ud af holdet efter udtagelse, vil han fortsat modtage en eventuelt meddelt 
kompensation (se afsnittet vedr. kompensation). Undtagelse herfra kan ske, hvis det bedømmes, at 
spilleren har handlet uansvarligt og uden respekt for fællesskabet. Det vil være bestyrelsen, der godkender 
disse undtagelser og sikrer, at begrundelserne gives. 
 
Udtagelse af hold når vi er samlet/på rejse med landsholdet. 
 
Når en trup er samlet i Danmark eller på rejse i udlandet, skal der udtages 11 mand fra de 14 mand, der skal 
spille den næste kamp. Det er landstrænerens ansvar at konsultere med anføreren og eventuelt andre. Det 
er landstrænerens ansvar, at holdet kommunikeres og særligt, at de spillere, der ikke er med blandt de 11, 
skal have tydelig besked om, hvad der er blevet taget med i overvejelserne, og hvorfor de ikke spiller. 
 
Der er en klar forventning til, at de, der ikke er udtaget blandt de 11, agerer loyalt og er ”verdens bedste 12 
mand” (alle der sidder udenfor) og aktivt bakker positivt op omkring holdet.  
 
Landstræneren vil på tur sikre, at holdet vil blive meddelt om aftenen dagen før kampdagen. 
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4. Landstrænerens rolle og ansvar. 
Det er altid landstræneren, der er ansvarlig for den sportslige udvikling af holdet og de enkelte spillere. 
Landstræneren agerer inden for rammerne af denne håndbog.  
 
Landstræneren refererer til generalsekretæren, samt når det gælder sportslige overvejelser af principiel og 
politisk karakter til forbundets elite ansvarlige i bestyrelsen. 
 
Ligeledes er landstræneren ansvarlig for tilknyttede resurse personer såsom fysisk træner, assist trænere 
og andre, der involveres i aktiviteter i forhold til spillerne. Landstræneren skal sikre, at disse personer har 
modtaget denne håndbog, og at de i øvrigt er grundigt informeret omkring alle forhold. 

 
5. Holdlederens rolle og ansvar. 

Når DCF rejser til udlandet, er der altid defineret en ansvarlig holdleder. På nogle ture kan holdlederen 
være træneren og andre gange en person med den rolle alene. 

  
Holdlederen vil altid have det overordnede ansvar for, at alt gennemføres efter gældende protokoller fra 
ICC, DCF og naturligvis lovgivning i det pågældende land. 
 
Eventuelle disciplinære situationer, der er underlagt holdlederens ansvar, er det hans ansvar at disse 
håndteres korrekt. I alvorlige tilfælde skal generalsekretæren og den eliteansvarlige konsulteres. 
 
Holdlederen er ansvarlig for alle økonomiske forhold under rejse, og det er ligeledes holdlederen, der sikrer 
at alle praktiske ting organiseres.   
 

6. Økonomi 
 I dette afsnit beskrives økonomiske forhold, der har relevans for spillerne. 
 
 Transport i forbindelse med træning og andre arrangementer i DK 

DCF dækker omkostninger til transport til og fra træning, kampe ol. De sædvanlige hensyn til samkørsel 
eller offentlig transport aftales løbende. 
 
Der dækkes ikke omkostninger til transport i Københavns området. 
 
Samme rammer gælder i forbindelse med rejse til lufthavn i forbindelse med udlandsrejse. 
 
Alt vedr. økonomi vil naturligvis være underlagt gældende lovgivning. 
 
Overnatning og fortæring 
DCF dækker efter regning efter forudgående aftale. 
 
Madpenge på udenlandsrejser 
DCF udbetaler diæt efter statens takster om skattefri diæter, hvis der ikke er arrangeret fælles spisning. 
 
Kompensation. 
Set i lyset af de øgede ICC-aktiviteter for vores herrelandshold har der i bestyrelsen været en drøftelse 
omkring de følgevirkninger, disse har også i 2022. 
 
I 2022 vil der være betydelig rejseaktivitet, der opstår, fordi vi deltager i både T20 og 2x50overs formatet. 
 
Disse datoer og placeringerne af disse turneringer er nu kendt, og vi henviser her til afsnit 14.  
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En væsentlig udfordring er spilleres mulighed for at få fri fra job, studie og familie. Forbundet kontrollerer 
ikke disse forhold, men vi ser muligheder for at påvirke og skabe bedre rammer for spillerne også i 2022. 
 
Det har hidtil været forbundets politik, at deltagelse på et landshold er en ære, og det at repræsentere sit 
land er noget af det fineste, en idrætsudøver kan opleve. At spillerne er amatører, og at det er lysten der 
driver værket. Det er fortsat forbundets politik. Men samtidig er udvidelsen af ICC’s aktiviteter betydelig, 
hvorfor vi har valgt at justere på denne politik for nærværende. 

 

For at afbøde de værste effekter af den økonomiske side af sagen har forbundet valgt at tildele en 
kompensation i 2022 i lighed med 2019 og 2021. Fremadrettet mulighed for at tilbyde denne ordning er 
naturligvis afhængig af, at der ikke sker en væsentlig forandring i forbundets økonomiske forhold. Ligeledes 
kan persongalleriet i fremtidens bestyrelse ændre sig og dermed samtidigt synet på de økonomiske 
prioriteringer. 
 
Med baggrund i forbundets værdier omkring lighed og transparens har bestyrelsen derfor godkendt en 
model for 2022. Denne model kompenserer for arbejdsdage (hverdage), der er i forbindelse med ICC-
arrangementer og eventuelle direkte forbundne forberedelsesture.  
 
Modellen tager IKKE udgangspunkt i den enkelte spillers økonomiske forhold. Det er også derfor, vi kalder 
ordningen en kompensation og ikke en model for tabt arbejdsfortjeneste. Det vil ikke være muligt for 
forbundet at have en individuel beregningsmodel, der samtidig ligger indenfor de økonomiske muligheders 
rammer. 
 
Spillerne modtager, hvad der svarer til normal dagpengesats per dag (satsen pt. 893kr). Hertil kommer den 
sædvanlige ordning omkring ”madpenge”. 
 
U19 deltagere på herrelandsholdet vil blive håndteret separat.  
 
Udbetaling af denne kompensation vil blive indberettet som B-indkomst til skat og håndteres af 
administrationen og udbetales umiddelbart efter hjemkomst 
 
Med baggrund i ovenstående og de betydelige omkostninger, denne ordning medfører, er det bestyrelsens 
forventning, at spillerne prioriterer deres cricket og ikke mindst de nødvendige forberedelser.  
 
Sponsor udstyr 
DCF har forhandlet en sponsorpakke med vores tøj leverandør Ihsan. 
 
Der er 3 pakker der indeholder: 2 bat, et par skinner og to par handsker. Disse pakker tildeles spillere, der 
efter landstrænerens opfattelse har den rette indstilling til sporten, og som anses blandt vores bedste 
spillere – eller har et stærkt fremtidigt potentiale. 
 
Tildelingen af dette sponsorat godkendes af bestyrelsens eliteansvarlige. 
 
Udstyret er personligt og må ikke udlånes eller sælges. Ligeledes må logo og andre markeringer ikke 
dækkes eller fjernes.  
 
Spilleren opfordres til, at dette udstyr indgår tydeligt i forbindelse med opslag (foto) på sociale medier.  
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7. Beklædning 
 DCF sørger for beklædning til de faste deltagere i vores setup. 
  
 Hjelme  

Hjelmen opbevares af spilleren, så længe man indgår i forbundets landsholdstrup (den udleveres til lån i 
forbindelse med første landskamp). Hjelmen må kun anvendes i forbindelse med DCF-kampe og træninger i 
forbundets regi. Hjelme må altså ikke anvendes i klubkampe, klubtræning eller andre ikke DCF-
arrangementer. 

 Tøj 
Udover spilletøj til kampe ligeledes cap og eventuel solhat. Korte bukser, t-shirts, rejsepolo, evt hættetrøje, 
træningsdragt m.m. 
 
Alt er til udlån og skal leveres tilbage, når spilleren måtte stoppe i landsholdsregi. 
 
Spillerne anvender egne sko, bat, handsker, skinner og andet beskyttelsesudstyr. Forbundet udlåner røde 
clads til overtræk af de personlige skinner. 
 
Intet udleveret beklædning og udstyr må udlånes, sælges ol.  
 
Forbundet forventer, at spillerne har deres egen cricket taske. I 2022 tilbyder forbundet stadigt, at spillere, 
der skal deltage i ICC-events, kan købe én taske af forbundet til favørpris. Tasken koster ca. 500,-kr. 
Forbundet opkræver kr. 250,- for tasken hos spilleren, der til gengæld kan bruge tasken frit. Forbundet yder 
ingen garanti på tasken. 
 

8. Kommunikation 
Der kommunikeres som udgangspunkt på mail mellem spillere, forbund og ledere. Der oprettes løbende 
Whatsapp grupper i forbindelse med særlige begivenheder. 
 
Forbundet tilstræber at informere og kommunikere rettidigt og præcist. Det forventes helt naturligt, at 
spillerne læser, reagerer og besvarer, hvor dette forventes. 
 
Forbundet vil holde landsholdsspillernes klubber informeret, når deres spillere udtages til ICC-events. 

  
9. Etisk kodex 
 DCF har udarbejdet sit etiske kodeks som vores grundlæggende værdikompas. 

 
Alle politikker og procedurer skal altid være i overensstemmelse med disse værdier. Forbundet anser det 
som helt naturligt, at vi agerer i henhold til sunde værdier, og vi opfordrer alle i vores sport til at gøre det 
samme. Vi opfordrer ligeledes alle til at udfordre os på disse værdier og hjælpe os med at sikre, at disse 
værdier leves. 

 
 Det etiske kodeks kan læses og downloades her: Etisk kodeks 
 
10. Match fixing 

DCF accepterer på ingen måde, at match-fixing er en del af vores sport. Det er ødelæggende, og 
modstridende alt hvad vi og cricketsporten indeholder. Derfor har vi et tæt samarbejde med Anti-Doping 
Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) om at bekæmpe match-fixing. Desværre er fænomenet 
derude - måske også i Danmark - eller i hvert fald tæt på os. 

 
I Danmark har ADD og DIF udarbejdet en stærk platform til at håndtere mistanke om match-fixing og 
konkrete henvendelser om match-fixing. 
 

https://cricket.dk/wp-content/uploads/DCF-Ethics-and-values-in-Danish-cricket-2020-final.pdf
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Danmark tilsluttede sig i 2014 Europarådets konvention vedrørende manipulation af idrætskonkurrencer, 
der har til formål at bekæmpe snyd i idrætten i form af manipulation af idrætskonkurrencer, og som 
forpligter de tilsluttede lande til at identificere en national platform. 
 
Den nationale platform for koordinering af bekæmpelsen af manipulation af idrætskonkurrencer - i daglig 
tale Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing - blev etableret i 2016 med deltagelse af en 
række forskellige nationale organisationer, der repræsenterer myndigheder, idrætten og spillemarkedet. 
 
Anti Doping Danmark (ADD) har siden 2016 varetaget funktionen som sekretariat for Den nationale 
platform til bekæmpelse af matchfixing i henhold til Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten. 
For at sikre den bedst mulige håndtering af potentielle sager henvises alle henvendelser til Anti-Doping 
Danmarks Hotline, der kan kontakte via forskellige indgange, som kan findes her under. 
 

Ved du noget – så sig noget! 
 
Indberetning online 
ADD varetager som en del af sekretariatsfunktionen for Den nationale platform til bekæmpelse af 
matchfixing den nationale hotline, hvor alle kan indberette viden eller mistanke om matchfixing og anden 
uetisk adfærd. 
 
Det er muligt at indberette via: 
 
En online indberetningsformular tryk her 
En app (hent til Android i Google Play eller iOS i App Store) 
En telefonlinje med telefonnummer +45 70 70 70 94 
Alle indberetningskanaler er underlagt et højt sikkerhedsniveau, og det er muligt at være anonym, hvis man 
ønsker det. 
 
ADD håndterer alle indberetninger ved at validere oplysningerne, hvorefter de bliver vurderet. På baggrund 
af bl.a. informationer fra indberetninger videregiver ADD sager og information til de relevante myndigheder 
eller organisationer i Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing. 
 
ADD modtager også indberetninger fra andre organisationer, samarbejder internationalt og har formelle 
samarbejdsaftaler, der bl.a. inkluderer udveksling af relevante informationer. Primo 2018 har ADD formelle 
samarbejdsaftaler med Rigspolitiet, Spillemyndigheden, SKAT samt et privat spilleselskab. 
 
Indberetning direkte til DCF. 
Ønsker du at indberette en sag til DCF frem for direkte til ADD, er du også velkommen til det. Det gøres på 
mail: dcf@cricket.dk 
 
Hvorfor direkte til DCF 
Det kan for nogen være mere trygt at have personlig kontakt fremfor en online indberetning. Det vil vi 
naturligvis gerne hjælpe med i DCF, så du er altid velkommen til at tage personlig kontakt til os, så vil vi 
rådgive dig bedst muligt i forhold til fortsat færd. 
 
Uden for Danmarks grænser - hvad gør du så? 
Deltager du i events uden for Danmarks grænser, er du underlagt de nationale regler, der gælder i det 
pågældende land. Det betyder, at oplever du mistænksom adfærd eller bliver bekendt med mulig 
matchfixing, skal du kontakt de nationale myndigheder i det pågældende land. Det er ikke alle lande, der 
har et så veludviklet system som i Danmark, derfor anbefaler vi også at du benytter ICCs Integrity app til at 
indberette alle former for mistænksom adfærd i forbindelse med cricketkampe. 

https://antidoping.whistleblowernetwork.net/frontpage
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Appen kan downloades, hvor du downloader dine apps. Det er også muligt at komme i kontakt med ICC 
online eller pr. telefon – alt denne information kan findes her 
 
Holdlederen vil altid være til rådighed for rådgivning. 
 

11. Anti doping 
DCF tager afstand fra enhver brug af doping. 

 
Som medlem af Danmarks Idrætsforbund er DCF omfattet af Danmarks Idrætsforbunds og Anti Doping 
Danmarks Nationale Antidopingregler. 
 
DCF´s spillere er som følge heraf forpligtet til at deltage i de dopingkontroller, som måtte blive foranstaltet 
af Anti Doping Danmark eller ICC. 
 
Dansk Cricket-Forbunds spillere er endvidere forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som 
måtte blive givet af Danmarks Idrætsforbund og Anti Doping Danmark i henhold til de Nationale 
myndigheder. 
 
Antidopingregler. 
DCF arbejder aktivt for at informere spillerne om risikoen ved brug af doping og deltager i de 
oplysningskampagner mod brug af doping, som bliver iværksat af Anti Doping Danmark og/eller 
Sundhedsstyrelsen, f.eks. ved udlevering af materialer til spillerne. 
Alle opfordres til at kontakte DCF eller Anti-Doping Danmark med spørgsmål angående doping. 
 
På Antidoping Danmarks hjemmeside kan svar på de fleste spørgsmål findes: https://www.antidoping.dk/ 

 
12. Code of conduct spillere og ledere. 
 

DCF er fuldt ud forpligtiget til at beskytte og fremme trivsel for alle sine spillere, frivillige og ansatte. DCF 
mener, at det er vigtigt, at spillere, trænere og ledere i samarbejde med forbundet til enhver tid bør vise 
respekt, opmuntre og være inkluderende. 

  
 Spillerne 

DCF forventer, at du som spiller følger nedenstående regler. Husk - du repræsenterer Danmark, din klub og 
dig selv, når du deltager i landsholdsarbejde. 

 

• Sociale medier skal anvendes med omtanke, ligesom du bør respektere, hvis kammerater ikke ønsker 
deres foto offentliggjort eller tagget.  

• Som deltager på udvalgte hold i DCF er du indforstået med, at eventuel kritik fremføres i et fortroligt 
rum og ikke på sociale medier.  

• Fotografering i omklædningsrum er ikke tilladt. Upassende foto, hvor nogen optræder delvist i nøgen 
tilstand eller andre uhensigtsmæssige situationer, må ikke deles.  

• Du skal spille inden for gældende love og regler, og du skal ubetinget respektere dommerne og deres 
afgørelser.  

• Du skal sikre, at dit udstyr og spilletøj altid er klart.  

• Under kampe afleveres alle mobile enheder til holdlederen. Under træning kan mobile enheder leveres 
til holdleder/træner. 

• Du skal respektere medspillere og modstanderne og anvende et passende sprogbrug. 

• Vi forventer, at du kommunikerer på Dansk eller Engelsk, når du er i det fælles rum med holdet.  

https://www.icc-cricket.com/about/integrity/anti-corruption/contact-us
https://www.antidoping.dk/
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• Vi forventer gensidig accept af personlige værdier, og at disse værdier kan udøves under gensidig 
respekt og inden for holdets og kampens rammer.  

• Du skal overholde aftalte tider til træning, møder og konkurrence. Alternativt informere din træner eller 
holdleder hvis du ikke kan overholde aftaler.  

• Vi forventer, at du får den nødvendige søvn og overholder eventuelle sengetider samt hvile på 
hviledage. 

• Vi forventer, at du er iført udleveret tøj på rejser, under træning, ved kampe samt ved ceremonier. Og at 
du følger anvisninger fra holdleder/træner.  

• Det er ikke tilladt for spillere at indtage euforiserende stoffer af nogen art.  

• Vi forventer, at du altid opretholder god hygiejne og dermed sikrer velvære, sundhed, hindrer 
smittespredning af bakterier m.m.  

 

• Rygning er ikke tilladt under træning, møder, kampe eller lignende. Du respekterer ikke-rygerområder, 
ligesom vandpiber ikke er tilladt at medbringe på rejse. E-cigaretter er underlagt samme regler som 
rygning. Bemærk, at der i visse lande kan være særskilte/skærpede regler for E-cigaretter og indførelse i 
landet. I visse lande betragtes E-cigaretter som et euforiserende stof.  

• Vi forventer, at du til enhver tid indtager de fornødne måltider og den fornødne væske.  

• Alkohol er ikke en naturlig del af vores elitearbejde og må kun indtages i begrænsede mængder.  

• Du er ansvarlig for at erstatte skade på anlæg, faciliteter og andet, som du bevidst eller ved uforsvarlig 
adfærd har forårsaget. 

   
Det er til enhver tid DCF´s ansvarlige holdleder i samarbejde med træner som suverænt vurderer, hvis 
ovenstående regler er overtrådt.  
 
Omkostninger, der måtte belaste forbundet, i forbindelse med brud på code of conduct, kan opkræves hos 
involverede personer. Herunder extraordinære rejseomkostninger.  
 
Holdleder og træner er ansvarlige på DCF´s vegne. Holdlederen og træners beslutninger og anvisninger skal 
ubetinget følges. 
  
Ledere og træner. 
DCF forventer, at du som holdleder/træner o.l. følger nedenstående regler og etisk kodeks. Husk - du 
repræsenterer Danmark og Dansk Cricket-Forbund. 

 
I nedenstående er listet forhold som vi forventer at du efterlever, håndhæver og respektere. 

 

• Du er i din rolle som holdleder/træner o.l. ansvarlig for, at DCF´s code of conduct for spillere efterleves. 

• Sociale medier skal anvendes med omtanke, ligesom du skal gøre en indsats for, at spillere har fokus på 
dette. 

• Som leder/træner i DCF er du indforstået med, at eventuel kritik fremføres i et fortroligt rum og ikke på 
sociale medier. 

• Fotografering i omklædningsrum er ikke tilladt. Upassende foto, hvor nogen optræder delvist i nøgen 
tilstand eller andre uhensigtsmæssige situationer, må ikke deles. 

• Du skal agere inden for gældende love og regler og sikre, at spillerne gør det samme. 

• Vi forventer, at du kommunikerer på Dansk eller Engelsk når du er i det fælles rum med holdet. 

• Vi forventer gensidig accept af personlige værdier, og at disse værdier kan udøves under gensidig 
respekt og inden for holdets og kampens rammer. 

• Du er det gode eksempel og overholder aftalte tider til træning, møder og konkurrence m.v. 

• Vi forventer, at du er iført udleveret tøj på rejser, under træning, ved kampe m.v. 

• Det er ikke tilladt for ledere at indtage euforiserende stoffer af nogen art. 
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• Rygning er ikke tilladt under træning, møder, kampe eller lignende. Du respekterer ikke-rygerområder, 
ligesom vandpiber ikke er tilladt at medbringe på rejse. E-cigaretter er underlagt samme regler som 
rygning. Bemærk, at der i visse lande kan være særskilte/skærpede regler for E-cigaretter og indførelse i 
landet. I visse lande betragtes E-cigaretter som et euforiserende stof. 

• Alkohol er ikke en naturlig del af vores elitearbejde og må kun indtages i begrænsede mængder. Ledere i 
forbindelse med U-hold indtager ikke alkohol i forbindelse med samvær med de unge. Ligeledes er du 
forpligtet til altid at være nøgtern og klar til at agere, hvis der opstår behov. 

• Du er ansvarlig for at erstatte skade på anlæg, faciliteter og andet, du måtte være årsagen til. 
 
Du skal altid være et godt eksempel og anvende et passende sprogbrug. 

 
13. Særlige forpligtelser som landsholdsspiller. 

Når du er udtaget til at repræsentere Danmark, påhviler der dig et særligt ansvar. Her vil vi derfor henvise 
til elementer i vores turneringsreglement, der regulerer turneringen i Danmark. 

  
I tilfælde af indberetninger af disciplinær karakter vil du blive bedømt ud fra den særlige forpligtelse, der 
følger med at repræsentere dit land, så det vil være skærpende, at du er landsholdsspiller. 

 
14. Fysisk træner og adgang til skadesbehandling. 

Forbundet har en aftale med en fysisk træner, der har til opgave at levere individuelle programmer og lave 
nødvendig testning som en del af pakken. Han deltager også i eventuelle programmer omkring 
skadebehandling i samarbejde med involverede fysioterapeut. 
 
Det er forbundets ambition at have en fysioterapeut med i forbindelse med ICC-events.  
 
Ligeledes har forbundet aftaler med fysioterapeut, der kan anvendes ved skadesbehandling. I tilfælde af 
dette behov opstår, kontaktes landstræneren, der sørger for det videre forløb. Der vil her være tale om en 
individuel stillingtagen og forløb. Og vi opfordrer til, at man anvender det offentlige sundhedssystem, hvis 
det er muligt. 

 
15. Personlige informationer. 

Forbundet behandler involverede spilleres og lederes personlige oplysninger fortroligt og i henhold til 
forbundets privatlivspolitik.  
 
Forbundet forventer, at alle involverede spillere altid har styr på udløb af pas og eventuelle 
opholdstilladelser. Dette er helt centralt for at sikre deltagelse i ICC-events og at rejse med forbundet. 
 
Det forventes, at når en spiller accepterer at stille sig til rådighed for landsholdet, er han ligeledes 
indforstået med at være tilstrækkeligt vaccineret. Det har været normalt som minimum at være vaccineret 
mod Hepatitis og stivkrampe. Senest er vaccination mod covid-19 tilføjet.  
 
Spillerne informerer holdlederen i forhold til allergier og andre relevante helbreds informationer. 
 

16. Spille i udlandet og få penge for at spille. 
Hvis du deltager i den danske turnering og samme år tillige ønsker at deltage i kampe i udlandet, er det 
vigtigt, at du kontakter forbundet. Delvist skal du i henhold til ICC-regler sikre, at der udstedes en NOC 
(tilladelse) til den specifikke turnering. Ligeledes skal den pågældende turnering være ICC godkendt. Viser 
det sig, at du deltager i en ikke-godkendt turnering, er DCF forpligtiget til at sanktionere dig og uddele 
karantæne. 
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Bliver du tilbudt betaling for at spille i udlandet, skal du - inden du accepterer - tage kontakt til forbundet 
ved generalsekretæren og informere om vilkår og søge vejledning. Brud på denne forpligtigelse vil være et 
brud på forbundets Amatør- og Ordensreglement og vil medføre sanktioner mod dig og din klub i Danmark. 
 

17. Kalender 2022 
 Kalenderoversigt over kampe m.m. i 2022 
 
 Dato Hvad og hvor  
 24-27 marts Træningstur Spain 
 5-8 maj T20 Nordic cup i Danmark  
 26-maj DCF T20 kampe i Danmark  
 26 juni-5 juli ICC-T20 qualifier i Belgien  
 16-17 juli DCF's 2 hold 50overs på græs på Svanholm Park 
 20-juli -7 august ICC WCCL Canada via Holland, afrejse dag kan være nogle dage tidligere, hvis kampe i Holland lykkes

 19 – 23 sep. Indledende pulje i ECC (Udviklingshold) 
 10 – 14 okt. Finale uge i ECC (hvis vi kvalificerer os fra ovenstående) 
 26-nov. /14-dec. ICC WCL Malaysia via Perth/Dubai  
 

Vi opfordrer spillerne til allerede nu at planlægge med arbejdsgiver, uddannelse og familien. 
 

18. Hvem går jeg til. 

• Har du spørgsmål til denne håndbog, henvender du dig til forbundets Generalsekretær. Ligeledes 
henvender du dig til Generalsekretæren, hvis du oplever, at nogen i organisationen ikke overholder 
gældende protokoller ol. 

• Har du spørgsmål vedr. rejse eller andre praktiske forhold, henvender du dig til holdlederen. 

• Har du spørgsmål, der vedrører sportslige forhold, henvender du dig til landstræneren. 
 
Forbundets eliteansvarlige i bestyrelsen, har det overordnede strategiske og politiske ansvar, og han kan 
ligeledes kontaktes i alle tilfælde. 
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Appendix A 
 
Selection considerations. 
 

• Available for 80% of all international matches. 
 

• Available for 80% of all practices (players to arrange one-0ne sessions with the coach to meet  
this criteria). 
 

• Individual performances in matches/conditions that relation to the format we are selecting for,  
with consideration of performances in other formats, inclusive of past National team performances if 
need be. 
 

• Meeting minimum team fitness levels set up by the strength and conditioning coach and delivered 
through individually designed programs. 

o GROUP 1-18-24 
o GROUP 2 25-31 
o GROUP 3 32-35 
o GROUP 3 36+. 

 
Each age group to have a minimum fitness requirement set by the strength and conditioning coach. 
 

• Elite division participation. 
 

• At the discretion of the Head coach, players from lower divisions may be considered for selection 
through extraordinary performances and participation in the Danish development side/A side. 
 

• Adherence and integration of Danish cricket code of conduct and ethics led by the head coach and 
captain. 
 

• Not behaving in any conduct on the field, and off the field that will bring Danish cricket into disrepute 
including and not limited to social media activities. 
 

• Basis for national team announcement date of 27 May 2022. 
o Each national team prospect to have a minimum of T20 matches to boost selection credentials. 
o Give the national team coach opportunity to see, work with and develop national team 

prospects. 
 


