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Dialogmøde 2022 
 
Deltagere: 
Klubber:   
Aalborg, Ikast-Brande, Aarhus, Herning, Albertslund, Ishøj, KB, Svanholm, Glostrup, Soranerne, Hvidovre og AB 
Forbundet: 
Umair Butt, Lene Slebsager, Mikkel Grøn, Carsten Pedersen, Carsten Martensen, Frederik Klokker, Injam 
Khokhar, Peter Power, Ole Roland og Alex Olsen 
 
Forbundets Generalsekretær indledte mødet med at byde velkommen og forklare den praktiske afvikling af 
mødet. 
 
Dagsorden var som udsendt inden mødet: 
 
1. Opfølgning på turneringen, herunder Elitedivisionen med de 2 slutspil. 
2. T20 serie 1, landsdækkende m.m. 
3. Regnskabsførere. 
4. Cricclubs, læring og hvad der kommer i 2023 
 
Opfølgning på turneringen, herunder Elitedivisionen med de 2 slutspil. 
 

På vegne af turneringsudvalget (TU) fremlagde Ole Roland (OR) forslag til, hvorledes man kan tænke sig at 
justere i de to slutspil – Mesterskabsspillet og Nedrykningsspillet. 

 

 
 
Efter denne fremlæggelse var der en debat omkring fordele og ulemper. Svanholm fremførte, at banestørrelser 
favoriserede klubber med små baner, da det giver dem en bedre NRR og dermed en fordel i tilfælde af point 
lighed i den indledende runde. 
 
Der blev stillet spørgsmål ved, om denne model vil sikre, at flere kampe ville få betydning og om det antal 
placeringspoint, der tildeles, er fair. 
 
 Svanholm ytrede, at anvendelsen af 2 ”Grays Test” bolde per inning favoricerer pacebowlerne. 
 
Forbundet noterede sig de forskellige synspunkter og vil overveje mulighederne for 2023.  
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T20 serie 1, landsdækkende m.m. 
 
På vegne af turneringsudvalget (TU) fremlagde Ole Roland (OR) hvorledes T20 serie 1 gennemføres i 2023. 
 
Oplægget er en afvikling præcist som i 2022. 
 

 
 
Svanholm foreslog, at man i stedet for lodtrækning inddelte grupperne således, at man skiftedes til, at Øst 
klubberne skulle til Vest.  
 
OR oplyste, at også i T20 serie 1 deles omkostningerne i en beregning (Udligningspulje), der kompenserer for de 
ulige rejseomkostninger. 
 
Punktet afstedkom ellers ikke yderlige synspunkter. 
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Regnskabsførere. 
 
Årsagen til, at dette punkt var på dagsordenen, var med baggrund i en række situationer i årets løb. 
 

1. En stor mængde af fejlretning efter klubberne havde afsluttet kampen. Kontoret har brugt mange dage 
på at fejlrette stort og småt i årets løb. 

2. Uenighed om kampens resultat, hvilket efterfølgende har afstedkommet involvering af forbundet, og 
protester har også været indsendt. 

3. Efter turneringen har forbundet brugt mere end en uge på oprydning og fejlretning, således man kan få 
korrekt statistik. 

 
Det er forbundets opfattelse, at en stor mængde af ovenstående kunne undgås, hvis der - som §28.2 i 
turneringsreglementet angiver - havde været to regnskabsførere. 
 
Vi ser en fortsat kutyme, hvor der kun sidder en regnskabsfører alene om opgaven. 
 
Forbundet ønsker at vende denne udvikling og præsenterede derfor udfordringen for klubberne.  
 
Efter en længere debat om udfordringen, hvor nogle klubber anførte forskellige årsager til, hvorfor de ikke 
lykkes med at løse opgaven. Der blev drøftet forskellige ”værktøjer”, som bør overvejes. 
 

1. Anvendelse af walkie-talkie mellem regnskabsfører og dommer. Dette kan minimere fejl og undgå at 
spillet fortsætter, før regnskabsfører er klar. 

2. At der indbydes til regnskabsfører kursus for at forbedre deres kompetencer. 
3. At regnskabsfører også får et holdkort i lighed med dommerne – inkl. korrekt rygnummer.  

 

 
 
TU havde som afslutning på debatten i sin slide fremført eksempler på forskellige konsekvenser, hvis man ikke 
formår at levere skriver til egne kampe og § 28.2 skulle håndhæves. (3 punkter i nederste højre hjørne af slide) 
 
Disse punkter førte til en reaktion fra enkelte klubber, da der tidligere i debatten var blevet italesat, at 
klubberne have svært ved at ”lokke” spillere til kun at sidde og assistere en anden regnskabsfører en hel dag. 
 
Forbundet noterede sig de forskellige synspunkter og vil overveje mulighederne for 2023 for at undgå en 
gentagelse af udfordringerne i 2022. 
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Cricclubs, læring og hvad der kommer i 2023 
 
Forbundets CricClubs expert Injam Khokhar gennemgik en række af de udfordringer og erfaringer, vi har fået 
indrapporteret fra klubberne. Hvad er blevet fixet, hvad er som det er, og hvad nyt er på vej i 2023. 
 

 
 

 
 

 


