
Rettelsesblad 
I forhold til Turneringsreglementet 2016 

 
Læsevejledning 
DCF’s turneringsreglement 2017 består af følgende dele:  

 Del I: Det almene turneringsreglement, der omfatter de regler der gælder på tværs af alle 

rækker og turneringer 

 Del II: Det turneringsspecifikke reglement, der er opdelt i et kapitel for hver separat 

turnering: 

o Kapitel 1: Den ordinære turnering 

o Kapitel 2: T20-ligaen 

 Del III: Spillereglerne 

 
Det følger heraf at paragrafnumrene er ændret således: 

TR 2016   TR 2017 

Fælles 
   

Del I:  
Almen 
§§ 1-24 

Del II:  
Ordinære & T20 

§§ 25-34 

Del III: 
Spilleregler 

§ 35 

§ 1 - Amatørbestemmelser   § 1    

§ 2 - Aldersgrupper   § 2    

§ 3 - Deltagelse i turneringen   § 4 § 25  

§ 4 - Udenlandske spillere   § 3   

§ 5 - Kategori II træner - Ikke EU borger     § 31  

§ 6 - Hjemmebane   §5 § 25  

§ 7 - Turneringsstruktur     § 25  

§ 8 - Op- og nedrykning mellem hold     § 29  

§ 9 - 3/4 division     § 30  

§ 10 - Turneringsplacering    § 9   

§ 11 - Spilleregler     §35 

§ 12 - Afvikling af turneringen    § 26  

§ 13 - Resultatet    § 10 § 27  

§ 14 - Kampflytning   § 6 § 26  

§ 15 - Dommere og regnskabsførere   § 7 § 28  

§ 16 - Udeblivelse   § 8  §26  

§ 17 - Forsinkelser   § 11    

§ 18 - Indberetning   § 12   

§ 19 - Disciplinære sager   § 13    

§ 20 - Protester   § 14    

§ 21 - Økonomi   § 15    

§ 22 - Overtrædelse af TR   § 16    

§ 23 - Dispensationsmulighed   § 17    

   § 18 Kommunikation    

§ 24 - Beslutningskompetence   § 19    

§ 25 - Ændring af TR   § 20    



 
Med opdelingen i dele lægges der an til at også Disciplinærreglementet, Påklædnings- og 
reklamereglementet og Reglement for trænere kan bringes ind som dele i DCF’s 
Turneringsreglement, når disse er tilrettet. 
 
Der er lavet en generel ændring således at hvor turneringsreglementet tidligere refererede til bl.a.  
DCF, forbundet, bestyrelsen, turneringsudvalget, turneringslederen, så refereres nu kun til DCF. 
Det betyder at al henvendelse skal ske til via DCF’s telefon eller e-mail, som derefter videresender 
og koordinerer henvendelsen. 
 
Det er forsøgt, at fange alle rettelser, men der kan være mindre sproglige og grammatisk 
ændringer, som ikke er nævnt. 
Alle steder hvor, der er reelt nye regler (altså ikke blot omformulerede), er det markeret med 
indledningen ’der er tilføjet’, således at det er let for læseren at se det nye. 
 
 
Ændringsoversigt 
Den indledning bemærkning om kommunikationsform er fjernet og der er tilføjet § 18, der 
adresserer kommunikation mellem DCF, klubberne, spillere og offentligheden, inkl. specifikke 
henvendelser om turneringen. 
 
 
§ 1: Ingen ændringer 
 
 
§2.1: Tilføjet ”alders” til ordet ’grupper’. Der tilføjes også en forklaring af ’række’ og af 
’ungdomsspiller’. 
§2.2: Ændres til § 2.2.3. Tilføjet ”i § 2.1” for ’nævnte grupper’. 
§2.3: Omdøbt til § 2.2 fordi aldersgrænserne følger ift. §2.1. 
Der er tilføjet en definition af seniorspillere og damespillere. 
§2.3: Sætningen ”Piger er… ” flyttes foran sætningen ”Drenge er …” for at følge kronologisk 
rækkefølge. 
§2.3: Sætningen ”I seniorrækken … ” ændres til § 2.2.2, og ordlyden ændres til blive defineret i 
forhold til landsdækkende rækker. 
§2.3: Bemærkningen om ICC er omdannet til § 2.2.1.Sproglige ændringer i sætningen om ICCs 
alderskrav. 
§2.4: Ændres til § 2.2.4 
§2.5: Ændres til § 2.3. 
§2.5: ”Bestyrelsen” ændres til ”DCF”. ”Fra” ændres til ’for’. Samt sproglige ændring af den sidste 
sætning. 
 
 
§3.1: Ændres til § 4.1. Tilføjet ”i et kalenderår” i den første sætning, og ”deltage” ændres til ”spille”. 
Sætningen om markreserver ændres til § 4.1.5.  
§3.1.1: Ændres til § 4.3. Derudover er der en række sproglige ændringer for at lette læsningen, 
ligesom at det præciseres at det er klubben (og ikke spilleren) der får dispensationen. 
Sektionen om Juniorrækken Vest ændres til § 4.3.2. Det specificeres at gælde ved udendørs-DM. 
Kravet om deltagelse i ”… mindst 4 af de arrangerede ’stævnedage’ i Jylland” præciseres til ”… 
mindst 4/5 af de arrangerede juniorkamp i Jylland”. 
Sætningen om geografisk nærhed og sætningen om DCF’s flyttes til den generelle § 4.3. 
Sætningen om elever på Viborg Sport Academy flyttes til §4.4. 
Der er tilføjet en definition af udtrykket moderklub. 
Der er tilføjet en regel (§ 4.5) om Old boys rækken. 



§3.1.2: De to første sætninger idet disse jf. ny §4.1 er overflødige, mens sætningen om op-og 
nedrykning mellem hold ændres til kapitel 2 § 29, mens den sidste sætning (om sammenhængen 
mellem den Ordinære turnering og T20) ændres til kapitel 1 og 2 § 25. 
§3.2: Ændres til § 4.1.2. Samtidig er teksten præciseret til at det ikke handler klubskift, men 
tilladelse til at spille for en anden klub i løbet af kalenderåret. 
§3.3: Sætningen ”Ved klubskifte skal den… ” ændres til § 4.2. samtidig med at ”er aktivt medlem” 
ændres til ”spiller for”. 
§3.3: Sætningen ”En spiller skal have været medlem af den klub, som han ønsker at spille for i 
mindst 30 dage” udgår, da den er overflødig (som følge af ny-§§ 4.1-4.1.2)  
§3.3: Sætningen ”Denne frist ændres…” ændres til § 4.1.1. 
§3.3: Sætningen ”En spiller kan derfor… ”udgår, da medlemskab af en eller flere klubber er en 
privatsag mellem spilleren og klubben/klubberne, som ikke vedrører DCF idet ny-§4 skelner 
mellem ’at spille for’ og ’være medlem’. 
§3.4: Ændres til Kapitel 1 § 25.7 med et par sproglige rettelser.  
§3.5: Ændres til §4.3.1, og ”… deres egen klub… ” er ændres til ”… deres moderklub… ”. 
§3.6: Ændres til §4.1.3, og ”den ordinære udendørs – eller T20-turnering” ændres til 
”udendørsturneringer”. 
 
 
§4.1: Udgår til fordel for en ny CPR-baseret regel i § 3.1.  
§4.2: Ændres til § 3.2. og omskrevet i henhold til den ny CPR-regel. 
§4.3: Udgår som følge af den ny CPR-baseret regel i § 3.1. 
§4.4: Udgår som følge af den ny CPR-baseret regel i § 3.1. 
§4.5: Udgår som følge af den ny CPR-baseret regel i § 3.1. 
 
 
§5.1: Ændres til Kapitel 1 § 31.1. Som følge af CPR reglen (§ 3.1) udgår forholdet omkring ’Ikke-
EU borger’, ’opholdt sig i 3 eller 6 måneder’ og dokumentation fra en offentlig myndighed’.  Det 
tilføjes at reglen gælder i 2.division (så den nu omfatter de landsdækkende divisioner).  
Der tilføjes Kapitel 2 § 31.1 om T20 Serie 1 og serie 2. 
§5.1: Ændres til kapitel 1 og 2 § 31.2. Som følge af CPR reglen (§ 3.1) udgår sætningen ”… , der 
ikke er EU-borger,…” 
 
 
§6.1: Ændres til Kapitel 1 § 25.6 og Kapitel 1 § 25.6.1.  
Det tilføjes (i kapitel 1 § 25.6) at reglen også gælder for 2.division. 
Der tilføjes Kapitel 2 § 25.6 og kapitel 2 § 25.6.1 omhandlende hhv. Serie 1 og Serie 2-5. 
§6.2: Ændres til § 5.1 
 

Der er tilføjet en regel (§ 25.1 – Kap. 1 & 2) med en kort grundlæggende beskrivelse af 
turneringen. Der er tilføjet en regel om at bestemmelser fra en turnering ikke gælder på andre 
turneringer medmindre det specifikt fremgår. 
 
 
§7.1: Ændres til Kapitel 1 § 25.1.1 med et par sproglige rettelser samt tilretning til syv hold i en 
dobbeltturnering (i stedet for 6 hold i tredobbelt).  
Sektionen om lighed i kamppoint startende med ”Såfremt 2 eller… ” og sluttende med ”… afgøres 
placeringen jf. §10” rykkes til Kapitel 1 § 25.1.2 med et par sproglige rettelser. Det er tilføjet en 
præcisering af at § 10.4 ikke anvendes ved omkamp ved DM. 
Der tilføjes en reference til § 9 om placering. 
Der tilføjes Kapitel 2 § 25.1.1 om T20 Serie 1. 



§7.2: Udgår og i stedet indsættes med et par sproglige ændringer det rettelsesblad, der udsendtes 
fra DCF d. 11. juni 2016, som Kapitel 1 § 25.1.3. Dog slettes sætningen ”… mens nr. 7 spiller en 
kvalifikationskamp mod nr. 2 i 2. division”. 
Der tilføjes en reference til § 9 om placering. 
Der tilføjes Kapitel 2 § 25.1.3 om serie-finalerne i T20 inkl. præcisering af spillestedet. 
§7.3: Udgår og i stedet indsættes med et par sproglige ændringer det rettelsesblad, der udsendtes 
fra DCF d. 11. juni 2016, som Kapitel 1 § 25.1.4. Dog slettes sætningen ”… mens nr. 2 spiller en 
kvalifikationskamp mod nr. 7 i 1. division… ”. 
Der tilføjes en reference til § 9 om placering. 
§7.4: Udgår og i stedet indsættes med et par sproglige ændringer det rettelsesblad, der udsendtes 
fra DCF d. 11. juni 2016, som Kapitel 1 § 25.1.5. 
§7.5: Første sætning ændres til §6.2, men resten ændres til § 6.2.1, idet sætningen ”Er der ikke 
deltagere fra den ene landsdel …” ændres til ”Mangler der deltagende hold (f.eks. fra den ene 
landsdel) …” 
Sætningen ”I finalestævnerne for ungdom kan kun deltage spillere, der i indberetningspligtige 
kampe – dvs. i samtlige aldersgrupper på nær miniput – alene har spillet for den pågældende klub 
og har deltaget før finalestævnet. Jfr. dog særregel under § 3.1.2” [JDM: Forkert reference; skulle 
være § 3.1.1] udgår da dette forhold allerede dækkes i §§ 4.1.-4.4. 
§7.6: Ændres til Kapitel 1 § 25.2 med et par sproglige ændringer. Der tilføjes Kapitel 2 § 25.2 om 
T20. 
§7.7: Ændres til Kapitel 1 § 25.3 med rettelse af ”… den samme holds klub… ” til ”… den samme 
klubs hold… ”.  
Der tilføjes Kapitel 2 §25.3 om oprykning og seriefinaler.  
§7.8: Ændres til Kapitel 1 § 25.4 og Kapitel 2 § 25.4 (i T20 får kun den næstbedste mulighed for at 
overtage oprykningspladsen) med nogle sproglige ændringer. 
§7.9: Ændres til Kapitel 1 § 25.5 og § 25.5.1 med en del sproglig ændringer. Der tilføjes identisk 
Kapitel 2 (for serie 1). 
Sætningen ”… i Elite- og 1.division… ” er ændret til ”i Elite- eller 1.division… ”. 
Sætningen ”… (afgøres efter indstilling til DCF af forbundets konsulenter)… ” udgår da det implicit 

givet at afgørelsen ligger hos DCF. 
Sætningen ”… starte et ungdomsarbejde… ” ændres til ”… starte et ungdomshold… ”. 
Sætningen ”… en række ned eller ned i rækker, der… ” ændres til ”… én division ned… ”. 
§7.10: Ændres til Kapitel 2 § 25.1.2. 
 
 
§8.1: Ændres til Kapitel 1 og 2 § 29.1 med et par sproglige rettelser og uden referencen som 
udgår. Der er tilføjet en præcisering af at det skal være inden for samme kalenderår. Begreberne 
’deltage’ og ’sæson’ ændres til ’spille’ og ’kalenderår’. 
§8.2: Ændres til kapitel 1 og § 29.2 med et par sproglige rettelser. Begrebet ’deltage’ ændres til 
’spille’. 
§8.3: Ændres til Kapitel 1 og 2 § 29.3 med et par sproglige rettelser. 
§8.4: Ændres til Kapitel 1 og 2 § 29.1.1. med et par sproglige rettelser. Begreberne ’deltage’ og 
’sæson’ ændres til ’spille’ og ’kalenderår’. 
§8.5: Ændres til § 2.4 med en nogle sproglige rettelser. Sætningen ”En ungdomsspiller, der 
anvendes i en ældre aldersgruppe … han tilhørte denne aldersgruppe” udgår. Derimod tilføjes at 
ungdomsspillere uden binding kan spille på seniorhold. 
§8.6: Ændres til § 4.1.4. Sektionen ”Hvis en kamp aflyses efter … spillere er herefter bundet” 
udgår. Der er tilføjet: ”I relation hertil anses en kamp dog for påbegyndt, når holdkortet afleveres til 
dommeren”.  
§8.7: Ændres til § 8.1. (Eftersom gl. §8.7 næsten er en dublet af gl. § 16 samskrives disse to i én). 
§8.8: Sektionen om særlige regler for 3.division udgår, da dette er dækket af §9.1. Sætningen om 
markreserver ændres til § 4.1.5. 



§8.9: Ændres til kapitel 1 § 29.4 med en del sproglige ændringer, og sammenblandingen er T20 og 
den Ordinære Turnering er slettet. Reglen genfindes ikke i Kapitel 2. 
 
 
§9.1: Udgår da den dels er i modstrid med gl. §9.1.1. (som ikke omfatter 4div. Nord og Syd, og hvis 
§9.1.1. skulle omfatte 4.div Nord og Syd er den blot en gentagelse og derfor overflødig). 
Kapitel 2 §30 er vakant, da ’Lånespillere’ ikke kan anvendes i T20. 
§9.1.1: Ændres til kapitel 1 § 30.1. Begrebet Lånespillere introduceres for ikke at skulle bruge 
udtryk som ’ulovlig’ eller ’ikke-spilleberettiget’.  
Det tilføjes at reglen gælder i de regionale divisioner (altså ikke kun i 3.division og i 4.divison øst, 
men nu også i 4. division nord og syd). 
Det tilføjes at Lånespillerne skal fremgå af indberetningen. Der indsætte også en præcisering af at 
ungdomsspillere ikke er Lånespillere jf. §2.4. Sektionen om hvornår Lånespillere må batte og kaste 
er flyttet til kapitel 1 § 30.3 
§9.1.2: Ændres til Kapitel 1 § 30.2 med nogle sproglige ændringer og en forsimpling af reglen om 
oprykning som allerede er dækket i §25. 
§9.2: Ændres til kapitel 1 § 30.3, men referencen til Oldboys udgår fordi den dels er unødvendig da 
den alligevel forklare i teksten og dels er upræcist eftersom Oldboys ikke er overbegrænset. 
 
 
§10.1: Ændres til § 9.1, med et par sproglige ændringer inkl. ”klub” ændres til ”hold”. Det 
præciseres at der er tale om indeværende sæson, men ”… for samtlige kampe… ” udgår fordi 
beregningen af NRR er forklaret i § 9.2 
§10.2: Ændres til § 9.2 med flere sproglige ændringer.  
Det er tilføjet en sætning om hvordan man forholder sig et hold, der i anden halvleg mister sine 
gærder uden at passere modstandernes score. 
 
 
§11.1: Ændres til § 35.1 med et par sproglig ændringer i: 
Lov 1 §1.1. Miniput er udskilt til sin egen sætning, da der spilles med seks spillere (og ikke otte). 
Lov 2 § 2.3 Udvidet til at gælde alle landsdækkende divisioner (dvs. tilføjet 2.division) 
Lov 5 T20 indskrives i punkt form, og dobbeltbeskrivelser fjernes 
Lov 5 Grays fjernes fra loven eftersom de er udgået af sortimentet. 
Lov 42 Sætningen ”… eller da fejlbolden skyldes brud på en markerestriktion en korrektion heraf" 
ændres til "… eller ændringen sker for at berigtige den overtrædelse, som var årsag til fejlbolden" 
§11.2: Ændres til § 35.2. 
§11.3: Ændres til § 35.3. 
§11.3.1: Ændres til § 35.3.1 
§11.3.2: Ændres til § 35.3.2 
§11.3.3: Ændres til § 35.3.3 
§11.3.4: Ændres til § 35.3. 
§11.3.5: Ændres til § 35.3.4 
 
 
§12.1: Første halvdel ”Dansk Cricket-Forbund fastsætter tid … en fastsat spilledato” ændres til § 
6.1. Anden halvdel om T20 udgår da det er i modstrid med kapitel 1 og 2 §25.6 (gl. § 12.1).  
Der tilføjes at ”DCF vil som udgangspunkt nedprioritere anmodninger om kampflytninger grundet i 
ungdomsspilleres adgang til at deltage i seniorkampe jf. § 2.4.” 
Der tilføjes en reference til § 10.1.C og § 9.1 vedrører behandlingen af en ikke-spillet kamp. 
§12.2.1: De to første sætninger ”En kamp består af to halvlege. Hver halvleg består …” ændres til 
§ 6.4, dog udgår ”… på fire minutter pr. over” idet dette er fremgår af tabellen.  
De to næste sætninger ”I 3. og 4. division… hjemmeholdet antallet af overs” ændres til § 26.1.1. 



Tabellen med de øvrige rækker end herre senior ændres til § 6.4.1. Kvinder deles i Damer og 
Piger jf. aldersgrupperne. 
For junior er angivelsen af en fast frokost tid slettet. 
Tabellen med herre senior (=Ordinære turnering og T20) ændres til Kapitel 1 og 2 § 26.1.1. 
Sektionen om frokost og drikkepauser ændres til § 6.4.1. og §26.1.1. 
§12.2.2: Ændres til § 6.4.2. 
§12.2.3: Ændres til Kapitel 2 § 26.1.1 med et par sproglige ændringer. 
§12.3: Ændres til § 6.5, og reference til tabel i § 6.4.2. indsat og et par sproglige rettelser.  
§12.4: Ændres til § 6.6 med nogle sproglige ændringer. 
§12.5: Ændres til § 6.7 med et par sproglige ændringer. 
§12.6: Ændres til § 6.8 med et par sproglige ændringer. 
§12.7: Ændres til hhv. § 6.8.1 og kapitel 1 og 2 § 26.2. med et par sproglige ændringer. 
Bemærkningen (om hvis D/L ikke virker) ændres til kapitel 1 § 26.2.1. 
§12.8: Ændres til § 6.9 med et par sproglige ændringer, mens sætningen ”Ingen kamp kan 
påbegyndes… ” ændres til § 6.7 
 
 
§13.1: Ændres til § 10.1 
§13.2 afsnit A: Ændres til § 10.1.A (dvs. de to første sætninger). Sektionen om T20 ændres til 
Kapitel 2 §27.1.A med tilføjelse om resultat, hvis hellere ikke antal 6’ere giver en vinder. 
Kapitel 1 § 27.1.A indsættes, men er vakant. 
§13.2 afsnit B: Ændres til § 10.1.B, mens sektionen om Elite- 1. og 2. Division ændres til Kapitel 1 
§ 27.1.B med et par sproglige ændringer.  
Definitionen af Target score ændres til at være den nødvendige gennemsnitscore +1, således at 
Target score giver sejrs-scoren (og ikke en uafgjort score). 
Kapitel 2 § 27.1.B referer til § 10.1.B 
§13.2 afsnit C: Ændres til § 10.1.C, mens sektionen om Elite- 1. og 2. Division ændres til Kapitel 1 
§ 27.1.C.  
Det tilføjes at begge hold er ansvarlige for at finde en ny dato, mens hjemmeholdet er ansvarlig for 
at indberette datoen. 
Der er et par sproglige rettelser i sætningen med ’No result’. 
Sektionen om T20 ændres til Kapitel 2 § 27.1.C  
§13.2 afsnit D: Ændres til § 10.1.D  
Kapitel 1 og 2 § 27.1.D indsættes, men er vakant. 
§13.3: Ændres til §10.2. Sætningen ”… eller ’No Result’ giver 1 kamppoint” slettes, da det ikke er 
overensstemmende med den efterfølgende sætning om at begge hold får nul point for ikke-spillede 
kampe. 
§13.4: Ændres til §10.3 med nogle sproglige ændringer. Der er også tilføjet regler for rækkefølgen 
af kastere og udskiftning af kastere. 
Sætningen ”Kastekonkurrence kan … under 2. division” udgår fordi det er beskrives i (Kap 1 og 2) 
§ 27.1.C. 
§13.5: Ændres til § 10.4 med et par sproglige rettelser. 
 
 
§14.1: Ændres til § 6.1 
§14.2: Ændres til § 6.3 
§14.3: Ændres til § 26.3 (Kap 1 & 2) med den tilføjelse at reglen udvides til al gælde alle 
landsdækkende divisioner. 
Sætningen ”Kampen kan ikke flyttes... ” ændres til kapitel 1 § 26.3.1 med den tilføjelse at reglen 
udvides til al gælde alle landsdækkende divisioner. 
§14.4: Ændres til § 6.1.1. Der ændres en stavefejl. To steder præciseres ”inden kampen” til ”inden 
kampstart” og dage omregnes til timer for præcision. 
Sætningen ”Ændringen af spilletidspunkt... ” ændres til kapitel 1 § 26.3.1. 



§14.5: Ændres til § 6.3.1 
 
 
§15.1: Ændres til §28.1 (kapitel 1 & 2) for sektionen vedr. dommere og §28.2 (kapitel 1 & 2) for 
sektionen vedr. regnskabsfører.  
Det tilføjes (i kapitel 1 § 28.2) at reglen også gælder for 2.division. 
For øvrige rækker inkl. slutspil ændres til § 7.1. Sætningen ”I tilfælde af manglende opkobling kan 
ansvarlig klub få bøde på kr. 300 pr. kamp” udgår det er dækket af § 12.1 
Det tilføjes i kapitel 2 § 28.1 at DCF betaler de neutrale dommere i T20-finalerne. 
§15.2: Ændres til § 7.1 
§15.3: Ændres til § 7.2. Sætningen ”Med kvalificerede menes …” udgår da den ikke uddyber eller 
gør udtrykket målbart. 
§15.4: Ændres til § 7.3 
Sætningen ”I T20-turneringen ved kampflytning… ” udgår, da dette forhold allerede er dækket af § 
6.1.1. 
§15.5: Ændres til § 7.4. Reference indsat 
 
 
§16.1: Ændres til § 8.1. Referencen er rettet. 
§16.2: Ændres til § 8.2, og ”… det fastsatte tidspunkt… ” ændres til ”… kampstart… ”. 
§16.3: Ændres til § 8.3, og ”… kan holdet idømmes… ” ændres til ”… idømmes klubben… ”, 
således at ’gælden’ står i klubbens navn og ikke i holdets, og ordet ”kan” udgår fordi det skaber 
usikkerhed om hvornår er ifaldes bøde. 
§16.4:   til § 8.4, og mindre grammatisk ændring. 
§16.5: Ændres til § 8.5, og omskrives lidt idet det specificeres at dreje sig om ’ afholdte og ikke-
refunderbare’ rejseudgifter. 
§16.6: Sektionen om Elitedivision ændres til § 26.4, mens det resterende ændres til § 8.6. Det 
præciseres hvornår udeblivelse ikke fører til udelukkelse. 
§16.7: Ændres til § 8.6 
 
 
§17.1: Ændres til § 11.1. ”… Cricketlovene 2014… ” ændres til ”… Cricketlovene 2015… ” samt 
rettet stavefejl. 
§17.2: Ændres til § 11.2. ”… Cricketlovene 2014… ” ændres til ”… Cricketlovene 2015… ” samt et 
par sproglige rettelser. 
Dommernes mødetid rettes (ud fra en rimelighedsbetragtningen) fra 45 til 30 min før kampstart. 
 
Sætningen ”Det henstilles at dommerne overholder denne bestemmelse i kampe i Elite- og 1. 
division” udgår da den er overflødig. Den erstattes af sætningen ”Uden for de landsdækkende 
rækker gøres dog forbehold for ikke-neutrale dommere, der ankommer sammen med sit hold.”, 
hvilket indsættes for at tillade at ikke-neutrale dommere (f.eks. ungdomsrækken) ikke kan risikere 
at skulle have anden transport end resten af holdet. 
 
 
§18.1: Ændres til § 12.1. Et par sproglige fejl er rettet. 
Sætningen ”… efter nedenfor angivne regler” er slettet da den er overflødig. 

Er opdelt med to underpunkter. I første del er indholdet er omskrevet inkl. at ”Elite-, 1. og 2. 
Division” ændres to steder til ”de landsdækkende rækker” og strafudmåling er opstillet punktvis, og 
punktet om indtastning af spillere er rykket foran bødeforlægget. I anden del er er indholdet 
omskrevet, bødestraffen er nu specificeret, mens  
Sætningen om ”Ikke spillede eller udsatte… ” er omformuleret og flyttet til § 12.1 
De to sidste sætninger (”Ligeledes påhviler det hjemmeholdet… ”) er omskrevet og flyttet til § 6.3 
da det vedrører flytning af kampe. 



 
 
§19.1: Ændres til § 13.1 med et par sproglige rettelser. 
Sætningen ”… senest 24 timer efter kampens afslutning” ændres til ”… seneste dagen efter 
kampen”, for ikke at skabe forvirring om sluttidspunktet. 
Sætningen ”Disciplinære indberetninger kan ikke ankes… ” flyttes § 13.4 
Det tilføjes at sagen ikke må diskuteres med A&O-udvalget. 
§19.2: Ændres til § 13.2, mens sætningen om ”Der kan indhentes oplysninger … ” flyttes i 
omskrevet form til § 13.1. 
§19.3: Tilføjes til § 13.2 med et par sproglige rettelser. 
§19.4: Ændres til § 13.3 med et par sproglige rettelser. 
§19.5: Ændres til § 13.4. 
 
 
§20.1: Ændres til § 14.1 
§20.2: Ændres til § 14.2 med en sproglig rettelse. 
§20.3: Udgår og i stedet indsættes det rettelsesblad, der udsendtes fra DCF d. 11. juni 2016, som 
§ 14.3. Dog laves et par sproglige rettelser inkl. at ”… kampens afslutning… ” to steder rettes til ”… 
kampdagen… ”, og antallet af dage (hhv. en og tre) udtrykkes i timer (hhv. 24 og 72) for at være 
konsistente med de øvrige paragraffer om protester, samt at "... indsende indberetning af 
protesten" ændres til "... indsende deres vurdering af hændelsen". 
§20.4: Ændres til § 14.4 
§20.5: Ændres til § 14.5 med en sproglig rettelse. 
§20.6: Ændres til § 14.6 med en præcisering af rettidig og korrekt indbetaling. 
 
 
§21.1: Ændres til § 15.1 med et par sproglige rettelser. 
§21.2: Ændres til § 15.2 med nogle sproglige rettelser og en mere overskuelig opstilling. 
§21.2: Tilpasset statens takster for 2017, dvs. at 1,99 ændres til 1.93 og 3,63 ændres til 3,53 
§21.3: Ændres til § 16.2 med et par sproglige rettelser. Paragraffen hører mere naturligt hjemme 
under ’Overtrædelser af turneringsreglementet’. 
§21.4: Ændres til § 15.3 med en række sproglige rettelser 
Det præciseres at ’alle udgifter’ ikke inkluderer dommerudgifter. 
Sætningen ”I T20-turneringen… ” udgår da den er dækket af §15.2 
Sætningen ”… og udeholdet afholder rejseomkostninger” udgår da dette (trods ét manglende ord) 
allerede er nævnt i sætningen ”Den tilrejsende klub selv sine rejseudgifter”. 
Diverse §-referencer er opdateret. 
§21.5: Ændres til § 15.4 med et nogle sproglige ændringer, inkl. ændring af divisionsbenævnelse til 
”landsdækkende rækker”, og ændring af ”1 måned” til ”30 dage”. 
§21.6: Ændres til § 15.5 med et par sproglige ændringer, inkl. ændring af ”kvinde… ” til ”Damer, 
Piger, … ”, og ”Breddeledere vil …” ændres til ”Udviklingskonsulenterne kan …” og det præciseres 
at tilskuddet ydes af DCF. Endvidere ændres ansøgningsfristen fra ”10 dage” til ”14 dage” 
§21.7: Ændres til § 15.6, og det præciseres at der er tale om DCF’s indendørsturnering. 
§21.8: Ændres til § 15.7, og tidsfristen for refusionsanmodningen ændres fra ”21 dage” til ”14 
dage”. 
§21.9: Ændres til § 15.8 
 
 
§22.1: Ændres til § 16.1 
§22.2: Ændres til § 17.2, idet paragraffen hører mere naturligt hjemme under 
’Dispensationsmulighed’. 
 
 



§23.1: Ændres til §15.1 
 
 
§24.1: Ændres til § 19.1 
 
 
§25.1: Ændres til § 20.1 med et par sproglige ændringer, inkl. ”… hjemmesiden til klubberne samt 
via mail eller… ” ændres til ”… hjemmesiden samt via mail til klubbernes kontaktadresse 
(alternativt klubformandens) eller… ” 
 


