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Til 

                
Klubberne Albertslund og Ishøj – og involverede spillere, 
samt kampens dommer til orientering. 
 
 
 
 
 
VEDR. T20 kamp mellem Albertslund og Ishøj i T20 Serie 1 d. 24. april 2022  
 
INDLEDNING 
 
Efter kamp i T20 Serie 1 d. 24. april 2022 mellem Albertslund og Ishøj på 
Albertslunds bane har DCF Turneringsudvalg modtaget indberetning fra dommeren.  
 
Kampen blev afbrudt efter 8.2 overs pga. et hændelsesforløb, der involverede 
spillere fra begge klubber og kampen blev siden ikke genoptaget, da situationen 
udviklede sig voldeligt og efterfølgende skabte en ubehagelig stemning på og 
omkring banen. 
 
DCF Turneringsudvalg har efter kampen modtaget en indberetning fra kampens 
dommer. Da det er Turneringsudvalget vurdering, at hændelsesforløbet har været af 
særlig grov karakter, er DCF´s bestyrelse blevet inddraget i sagsbehandlingen. Dette 
betyder, at Amatør- og Ordensreglementet er taget i anvendelse, og at sanktioner i 
sagen ud over Disciplinærreglementet også kan henføres til Ordensreglementet. 
 
DCF har i denne kendelse udelukkende forholdt sig til forløbet på og omkring banen. 
Efterfølgende hændelser må efter anmeldelser fra de implicerede behandles af 
politiet. 
 
Formand Umair Butt har ikke deltaget i behandlingen pga. inhabilitet i forhold til 
klubtilhørsforhold. 
 
BESLUTNINGSGRUNDLAG 
 
Til grund for sagsbehandling har været følgende: 
 

• Indberetning fra kampens dommer modtaget d. 24. april kl. 18.20 
• Opfølgende spørgsmål til indberetningen fra kampens dommer 
• Kommentarer til indberetningen og sagsforløbet fra de to involverede klubber 

inkl. foto og skadestuerapport 
• Opfølgende spørgsmål til klubbernes kommentarer til indberetningen 
• Albertslunds protest primært over kampens resultat 
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DCF KONSTATERER 
 
Med baggrund i dommerens indberetning, klubbernes kommentarer og efterfølgende 
opfølgning med både dommer og klubber kan DCF konstatere følgende: 
 

1. Hændelsesforløbet begyndte på baggrund af højlydte og gentagende 
provokerende råb og udsagn mod hinanden af spillerne Javid Khan, Ishøj, og 
Mudassar Ali, Albertslund. 
 

2. Der er blevet brugt et uanstændigt, stødende og provokerende kropssprog fra 
Javid Khans side. 
 

3. Mudassar Ali har opsøgt konfrontation og fysisk kontakt med Javid Khan ved 
ydercirklen. 
 

4. Der har været truende adfærd samt fysisk kontakt og skub fra både Mudassar 
Ali og Javid Khan. 
 

5. Der har været en voldsom og ukontrolleret reaktion fra Delawar Khan, Ishøj, 
hvor han i flere omgange angriber modspiller Mudassar Ali, Albertslund, med 
sit bat, og hvor Yasir Ayub, Albertslund, rammes direkte af voldsomt slag med 
battet på armen, så han efterfølgende opsøger skadestue. 
 

6. Spillere fra begge hold inkl. de to holds anførere har forsøgt at skille de 
stridende parter fysisk fra hinanden. 

 
7. Der har været højlydte trusler fra Delawar Khan rettet mod Mudassar Ali, hvor 

han har råbt og truet Mudassar Ali med at ville skyde ham og lavet 
pistolbevægelser med hånden. 
 

8. Mudassar Ali har optrappet konflikten ved i umiddelbar tilknytning til 
urolighederne at foretage et telefonopkald, som har tilkaldt udefrakommende 
personer medbringende slagvåben.  
 

9. Ishøjs anfører Pawan Kumar har undervejs i forløbet bagatelliseret Delawar 
Khans handlinger overfor kampens dommer og forsøgt at bortforklare dem. 
 

10. Ingen af de 2 anførere kunne garantere for deres spilleres reaktioner, hvis 
kampen skulle fortsætte. 

11. En del af hændelsesforløbet ved banen involverede en episode af voldelig 
karakter. Episoden er blevet politianmeldt af Albertslund. Ligeledes er DCF 
bekendt med yderligere mindst en politianmeldelse som en udløber af sagen.  
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DCF UDTALER 
 
Det er uden tvivl, at ovenstående hændelsesforløb er fuldstændigt uacceptabelt og 
uværdigt for afviklingen af cricketkampe i Danmark og at efterfølgende episoder 
udenfor banen ikke på nogen måde kan tolereres.  
 
Fra DCF’s side skal følgende generelle holdningstilkendegivelser derfor 
understreges: 
 

1. Voldshandlinger og trusler om vold hører på ingen måde hjemme i dansk 
cricket. 

 
2. Fornærmende og provokerende sprogbrug og fagter er ikke spillet værdigt og 

strider klart imod spillets ånd og er medvirkende til eskalering af dårlig 
stemning. 
 

3. At opsøge konfrontation både på og udenfor banen er en fuldstændig 
uacceptabel opførsel af spillere, ledere og andre tilstedeværende. 
 

4. At en spiller i en konflikt som denne resolut vælger at hidkalde 
udenforstående personer, som medbringer slagvåben og klart er medvirkende 
til at trusselsniveauet generelt stiger så meget, at kampen ikke kan 
gennemføres, er ganske enkelt ubegribeligt. 
 

5. Klubber og i særdeleshed anførerne på banen er ansvarlige for en forsvarlig 
afvikling af kampe under Dansk Cricket. De bærer derfor et særligt ansvar for 
at sikre, at situationer med provokation, konfrontation og fysisk kontakt 
undgås og ikke eskaleres yderligere. 
 

6. Ligeledes bærer klubber og anførere et særligt ansvar i at give dommere og 
DCF’s turneringsudvalg de bedste vilkår for at håndtere brud på reglementet 
ved loyalt og objektivt at rapportere og kommentere hændelsesforløb og ikke 
forsøge at bagatellisere episoder.  
 

7. Cricketkampe i Danmark skal kunne gennemføres uden at spillere, dommere, 
klubledere, tilskuere og andre føler sig provokeret, intimideret, nedgjort eller 
på anden måde forulempet. 
 

8. Såfremt situationer under kampe i dansk cricket eskaleres så meget, at 
deltagere eller tilskuere føler deres egen sikkerhed truet, så bakker DCF til 
enhver tid op om dommernes beslutning om at afbryde kampe indtil 
sikkerheden kan garanteres af klubber og anførere.  
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Der afsiges følgende 
 

K E N D E L S E R 
 
Javid Khan, Ishøj CC, tildeles i alt 10 spilledages samlet karantæne for 
ovenstående forseelser. Det vurderes, at Javid Khan har udvist en uacceptabel 
adfærd, der har været med til at starte og optrappe situationen på banen, hvilket 
vurderes til en niveau 3 forseelse jf. Disciplinærreglementet §51.1 stk. 3.3. 
Derudover har han deltaget i og eskaleret situationen med skub ved konfrontationen 
med Mudassar Ali, hvilket vurderes til en niveau 4 forseelse. Sanktionen skærpes af 
en lignende kendelse til Javid Khan i 2021 sæsonen. Da forseelserne er relateret til 
upassende og voldelig adfærd, idømmes og afvikles karantænen i alle turneringer 
som Ishøjs 1. hold deltager i fra dags dato, jf. §2.3 i Ordensbestemmelserne. I 
perioden kan Javid Khan ikke deltage på klubbens øvrige hold jf. §13.3 i 
Turneringsreglementet. 
 
Delawar Khan, Ishøj CC, udelukkes for al aktivitet i dansk cricket i et år fra 
dags dato. Det vurderes, at Delawar Khan har udøvet voldelig adfærd på banen og 
fremsagt trusler om vold, hvilket vurderes til at være en overtrædelse af 
Disciplinærreglementets §51.1 stk. 4.1, 4.2 og 4.3 - altså en niveau 4 forseelse. 
Sanktionen skærpes jf. Disciplinærreglementets §51.4 af, at Delawar Khan er 
landsholdsspiller. Adfærden vurderes derudover så grænseoverskridende jf. 
Ordensbestemmelsernes §2.3 om upassende adfærd, at Delawar Khan således 
udelukkes fra al aktivitet i dansk cricket et år frem.  
 
Ishøj anfører Pawan Kumar tildeles en spilledags karantæne for uværdigt forsøg 
på at omskrive hændelsesforløb og manipulere dommeren i forbindelse med 
Delawar Khans overfald med battet samt fremsættelse af trussel. Det er en 
overtrædelse af §52.2a. Karantænen afvikles jvf. §13.3 i den førstkommende T20 
Serie 1 kamp for Ishøj. 
 
Mudassar Ali, Albertslund CC, tildeles i alt 7 spilledages samlet karantæne for 
ovenstående forseelser. Det vurderes, at Mudassar Ali har udvist en uacceptabel 
adfærd på niveau 4 i hans konfrontation med Javid Khan, hvilket er en overtrædelse 
af Disciplinærreglementet §51.1 stk. 4.2. Desuden har han sat spillet i ualmindeligt 
dårligt lys ved upassende adfærd i forbindelse med tilkaldelse af personer udefra. 
Karantænen skal også ses i lyset af hans kendelse et par år tilbage, hvor han også 
optrådte med et uacceptabelt højt trusselsniveau. Den afvikles i de førstkommende 7 
turneringskampe i Elitedivisionen og T20 Serie 1 sammenlagt, jf. §2.3 i 
Ordensbestemmelserne, som Albertslunds 1. hold måtte spille efter dags dato. I 
perioden kan Mudassar Ali ikke deltage på klubbens øvrige hold jf. §13.3 i 
Turneringsreglementet. 
 
Såfremt involverede i denne sag på ny overtræder DCF’s Love og Reglementer 
indenfor de kommende 12 måneder, vil nærværende kendelser komme i betragtning 
og være skærpende.  
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Ligeledes forbeholder DCF sig retten til at genåbne sagen, hvis politiets 
efterforskning skulle udmønte i domsafsigelser, som er uforenelig med deltagelse i 
Dansk Cricket, jvf. §2 i Ordensbestemmelserne. 
 
Kampens resultat fastsættes som No Result. Ovenstående samlede beskrivelser 
godtgør, hvorfor kampen ikke med rimelighed kunne genoptages. 
Albertslunds påstand i protesten vedr. resultatet tilbagevises. 
 
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. 
 
AFSLUTNING 
 
De involverede klubbers ansvarlige ledelser indkaldes til samtale med forbundets 
ledelse, hvor det forventes, at klubberne fremlægger initiativer til, hvordan klubben vil 
undgå lignende situationer i fremtiden og sikre, at man lever op til generelt 
medansvar for afvikling af aktiviteter i dansk cricket. DCF´s administration vil tage 
initiativ til dette. 
 
 
Brøndby, d. 5. maj 2022 
 
Bestyrelsen, Dansk Cricket-Forbund 
(sendt elektronisk som pdf)  
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