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Indledning 

Idrættens ånd og integritet er dybt afhængig af, at forløbet og resultatet af enhver idræts-
konkurrence eller dennes enkelte begivenheder udelukkende baserer sig på og afhænger af 

de involverede atleters evner, færdigheder og bedrifter. Enhver atlet skal overholde de 
grundlæggende værdier; etik, fair play, dygtighed, holdånd og ærlighed, og atleten forud-
sættes altid at have en interesse i at yde sit bedste. 

 

Manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd omfattet af 

Danmarks Idrætsforbunds (DIF) lovregulativ VIII er grundlæggende i modstrid med idræt-
tens ånd og integritet. 

 

Sådan adfærd skaber en interessekonflikt for de pågældende atleter og fjerner samtidig sam-
fundets tillid til, at enhver idrætskonkurrence afvikles i overensstemmelse med og baserer 

sig på ovennævnte værdier og forudsætninger.  

 

Derfor er det af højeste prioritet for DIF og Danmarks Bowling Forbund (forbundet), at 
matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd effektivt modvirkes, bekæmpes og sanktioneres.   

 

Reglerne i DIF’s lovregulativ VIII er idrætsregler ligesom de regler for idrætskonkurrencer, 
der regulerer de betingelser, under hvilken idrætten udøves. Atleter og øvrige personer om-

kring idrætten accepterer disse regler som betingelser for enhver deltagelse under DIF og er 
bundet heraf. 

 

Danmarks Bowling Forbunds ”Adfærdskodeks om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd i 
bowlingsporten” er en summarisk gennemgang af DIF’s lovregulativ VIII og tilsvarende dansk 

lovgivning. Ved fortolkning af forbundets ”Adfærdskodeks om matchfixing og tilsvarende 
uetisk adfærd i bowlingsporten” henvises der til DIF’s lovregulativ VIII og tilsvarende dansk 
lovgivning. Se nedenfor afsnit 7.1 om fortolkning og kapitel 8 vedrørende henvisninger til 

dansk lovgivning og supplerende litteratur. 
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1. Formål og fælles ansvar 

1.1 Formål 

 Danmarks Bowling Forbund ønsker i sin grundholdning at værne om bow-
lingsportens ånd og integritet. Dette indebærer overholdelse af idrættens 

grundlæggende værdier i forhold til etik, fairplay, accept af evner, ærlig-
hed og social status. 

 Forbundets atleter skal have mulighed for at dyrke bowlingsporten på en 
fair måde og indenfor rammer der værner om sportens ånd og integritet. 
Det betyder bl.a.: 

- at konkurrencer afvikles på retfærdig vis, 

- at udfaldet af konkurrencerne ikke er aftalt på forhånd, og 

- at snyd aldrig accepteres. 

1.2 Fælles ansvar og nul-tolerance 

 Retten til en fair idræt kan dog kun gennemføres, hvis alle aktører i og 
omkring bowlingsporten påtager sig en del af det fælles ansvar for at 

sikre, at bowlingsporten rent faktisk kan udøves på de nævnte vilkår – og 
at sporten dermed bevarer sin integritet. 

 Danmarks Bowling Forbund ønsker ikke kun at støtte op omkring bekæm-

pelsen af matchfixing, men også aktivt medvirke til bekæmpelsen af 
matchfixing og af anden tilsvarende uetisk adfærd.  

 Danmarks Bowling Forbund har en nul-tolerance politik i relation til en-
hver form for matchfixing og anden tilsvarende uetisk adfærd. Forbundet 
anerkender og vedkender sig derfor DIF’s lovregulativ VIII samt World 

Bowling Statutes and Playing Rules artikel 1.16.2. 

1.3 Mistanke om matchfixing 

 Hvis man kommer i besiddelse af viden om overtrædelse af reglerne, eller 
man får mistanke om, at reglerne bliver overtrådt eller hvis man på anden 

måde tilbydes eller presses til at påvirke udfaldet af en konkurrence, skal 
man henvende sig til: 

- Forbundet (forbundsformanden eller administrationschefen), eller 

- til DIF via telefon 70 70 70 94 (døgnåben hotline), eller 

- e-mail: mail@stopmatchfixing.dk. 

 Alle henvendelser til ovennævnte adresser vil blive behandlet seriøst og 
med mulighed for anonymitet. 

1.4 Mere information om matchfixing 

 Mere information og vejledning om matchfixing og tilsvarende uetisk ad-

færd finde på: 

 

www.stopmatchfixing.dk 
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2. Matchfixing-reglernes betydning for Danmarks Bowling Forbund 

2.1  Personer omfattet af matchfixingreglerne 

 Forbundets ”Adfærdskodeks om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd 
i bowlingsporten” er gældende for forbundet generelt, herunder fysiske 

eller juridiske personer; 

- der er medlem eller på en hvilken som helst måde repræsenterer 

forbundet, som medlem af en medlemsklub tilknyttet forbundet, 
uanset hvor den pågældende er bosat, opholder sig eller er hjem-
mehørende, 

- der på en hvilken som helst måde og i enhver egenskab deltager i 
enhver idrætsaktivitet arrangeret, afholdt, samlet under eller god-

kendt af forbundet eller tilknyttede medlemmer, klubber, 
organisationer m.v., 

- der på en hvilken som helst måde og i enhver egenskab deltager i 

internationale idrætsaktiviteter, når adgang til deltagelsen heri ba-
serer sig på resultater opnået i idrætsaktiviteter omfattet afsnit 2.1. 

3. Definition af matchfixing og forbud mod matchfixing  

3.1 Definition af matchfixing 

 Ved matchfixing forstås handlinger, som medfører en uregelmæssig æn-
dring eller påvirkning af forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence 

eller dennes enkelte begivenheder for at opnå en fordel eller gevinst for 
een selv eller andre og fjerner hele eller dele af den usikkerhed, der nor-
malt er forbundet med forløbet og udfaldet af idrætskonkurrencer. 

Sådanne handlinger kan bestå i: 

- Forsættelig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence eller 

dennes enkelte begivenheder. 

- Forsætlig underpræstation. 

- Forsætlig nederlag i en idrætskonkurrence eller dennes enkelte be-

givenheder. 

- Forsætlig fejlanvendelse af den givne idrætsdisciplins regelsæt fore-

taget af dommere, officials eller andre personer eller organer, der er 
tillagt kompetence i så henseende. 

- Uberettiget indgriben i, ændring af eller benyttelse af det udstyr, der 

benyttes i den givne idrætsdisciplin. 

- Uberettiget indgriben i eller ændring af de fysiske rammer, hvorfra 

eller hvorpå idrætsdisciplinen udøves. 

- Bestikkelse af, trusler mod eller deltagelse i anden tvingende adfærd 

over for en person for at ændre, sikre, fremskynde eller påvirke et 
bestemt resultat af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begi-
venheder. 
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3.2 Forbud mod matchfixing 

 Enhver manipulation af idrætskonkurrencer, hvorved der søges opnået en 
direkte eller indirekte økonomisk fordel eller gevinst, er forbudt jf. DIF’s 

lovregulativ VIII, § 5. Det er ikke en betingelse, at den økonomiske fordel 
eller gevinst relaterer sig til spil (betting) på forløbet eller resultatet af 

den pågældende idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder. 

 Det er forbudt, jf. DIF’s lovregulativ VIII, § 5, at yde bestikkelse til, frem-
sætte trusler mod eller deltage i anden tvingende adfærd over for en 

person i forbindelse med manipulation af idrætskonkurrencer, uanset om 
der alene søges opnået en fordel eller gevinst af rent sportslig, ikke-øko-

nomisk karakter. 

 I særlige grove tilfælde kan manipulation af idrætskonkurrencer, hvorved 
der alene søges opnået en fordel eller gevinst af rent sportslig, ikke-øko-

nomisk karakter, og hvor andet punkt i dette afsnit ikke finder 
anvendelse, påkendes og sanktioneres som overtrædelser af forbuddet i 

første punkt i dette afsnit. 

3.3 Følgende er ikke omfattet af forbuddet mod matchfixing 

 Overtrædelse af det på DIF’s område indførte forbud mod doping er ikke 
omfattet af forbuddet om matchfixing og sanktioneres alene i medfør af 

de til enhver tid gældende nationale dopingregler. 

 Adfærd, der alene bør karakteriseres som overtrædelser af forbuddet 
mod forstyrrelse af den offentlige orden, herunder hooliganisme. 

4. Tilsvarende uetisk adfærd 

4.1 Misbrug af intern viden (insiderinformation) 

 Misbrug af intern viden (insiderinformation) er forbudt jf. DIF’s lovregu-
lativ VIII, § 6 og foreligger ved: 

- Brug af intern viden i forbindelse med spil (betting) på forløbet eller 
resultatet af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenhe-

der. 

- Videregivelse af intern viden, der 

a) er egnet til brug i forbindelse med matchfixing, eller 

b) sætter modtageren af den interne viden i en position, hvor 
modtageren i forbindelse med spil (betting) på en idrætskon-

kurrence eller dennes enkelte begivenheder opnår en 
uberettiget fordel i forhold til personer, der ikke er i besid-
delse af denne viden.  

4.2  Spil på egen konkurrence 

 Spil (betting) på forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence eller 
dennes enkelte begivenheder, hvori den pågældende person deltager, 
herunder som idrætsudøver, dommer, støttepersonale eller klub, eller på 

anden måde kan øve indflydelse på udfaldet af konkurrencen, er forbudt 
jf. DIF’s lovregulativ VIII, § 7. 
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 En atlet eller et medlem af et team, såvel træner eller leder, der deltager 
i verdensmesterskaberne og/eller andre af World Bowlings godkendte tur-

neringer, må ikke selv eller gennem andre personer spille (betting) på 
disse mesterskaber og/eller turneringer, jf. World Bowlings Statutes and 
Playing Rules artikel 1.16.2 

4.3 Odds-sætning og samtidig deltagelse i idrætskonkurrencer 

 Deltagelse i en idrætskonkurrence, som den pågældende person som 
odds-sætter har sat odds på i forbindelse med udbud af spil på forløbet 
eller resultatet af konkurrencen eller dennes enkelte begivenheder, er 

forbudt jf. DIF’s lovregulativ VIII, § 7A. 

4.4 Modtagelse af gaver m.v. 

 Der er forbudt, jf. DIF’s lovregulativ VIII, § 8, at modtage eller acceptere 
et løfte om en gave eller anden fordel, der ikke er naturligt tilknyttet den 

idrætskonkurrence, hvori den pågældende (modtageren) deltager, her-
under som atlet, dommer, støttepersonale eller klub, eller på anden måde 

kan øve indflydelse på udfaldet af konkurrencen. 

5. Forsøg og medvirken 

5.1  Forsøg 

 Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en over-

trædelse af kapitel 3 og 4 sanktioneres som forsøg, når 
regelovertrædelsen ikke fuldbyrdes, jf. DIF’s lovregulativ VIII, § 9. 

 Forsøg sanktioneres ikke, når den pågældende person frivilligt afstår fra 

iværksættelsen eller hindrer fuldbyrdelsen, jf. DIF’s lovregulativ VIII, § 
10. 

5.2 Medvirken 

 Enhver person omfattet af kapitel 2, der ved tilskyndelse, råd eller dåd 

har medvirket til en overtrædelse af reglerne ovenfor i kapitel 3 og 4, jf. 
DIF’s lovregulativ VIII, § 11, idømmes sanktioner efter DIF’s lovregulativ 

VIII kapitel 5.  

 Sanktionen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væ-
sentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når handlingen 

ikke er fuldbyrdet, eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes. 

6. Behandling af sager om matchfixing og anden tilsvarende uetisk adfærd 

6.1 Inkorporering af DIF’s lovregulativ VIII 

 DIF’s lovregulativ VIII er i dets helhed gældende for forbundet jf. § 2, stk. 

1. Der henvises til lovregulativets bestemmelser om behandling og sank-
tionering af sager om matchfixing og anden tilsvarende uetisk adfærd: 

Kapitel 5-6 og kapitel 8-11. 
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 Alle sager om matchfixing og anden tilsvarende uetisk adfærd behandles 
af matchfixingsekretariatet, der er enekompetent til at undersøge og ind-

bringe en sag for matchfixingnævnet.   

 Det er ikke en betingelse for at sanktionere en overtrædelse af DIF’s lov-
regulativ VIII, at den formodede regelovertræder er idømt eller må 

antages at kunne idømmes strafansvar ved de almindelige domstole. 

6.2 Underretningspligt 

 Enhver person omfattet af kapitel 2, er forpligtet til at underrette Match-
fixingsekretariatet, hvis den pågældende får kendskab til eller grund til at 

antage, at en handling, der udgør en overtrædelse af DIF’s lovregulativ 
VIII, er foretaget eller vil blive foretaget. Underretningen skal ske snarest 

muligt efter, at den pågældende person er kommet i besiddelse af de 
oplysninger, hvorpå underretningspligten bygger. 

 En overtrædelse af første punkt i dette afsnit kan efter omstændighe-

derne, og hvor det må stå den pågældende person klart, at handlingen 
er foretaget eller vil blive foretaget, medføre rejsning af sag efter DIF’s 

Lovregulativ VIII. 

7. Fortolkning af adfærdskodekset om matchfixing i bowlingsporten 

7.1 DIF’s lovregulativ VIII 

 Ved en hvilken som helst fortolkning af Forbundets adfærdskodeks om 

matchfixing og anden tilsvarende uetisk adfærd i bowlingsporten henvises 
der til DIF’s lovregulativ VIII, der til enhver tid har forrang for forbundets 
adfærdskodeks. 

8. Lovgivning og supplerende materiale 

8.1 Dansk lovgivning 

 DIF’s lovregulativ om ”forbund mod manipulation af idrætskonkurrencer 
(matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd” er underlagt dansk lovgiv-

ning. 

8.2 Lovgivning om bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer m.v. 

 ”Lov om fremme af integritet i idrætten” §§ 10 til 10b. Loven findes på 
www.retsinfo.dk. 

 Straffelovens § 279 om bedrageri. Loven findes på www.retsinfo.dk.   

8.3 DIF’s Lovregulativ VIII. 

 DIF’s lovregulativ VIII om ”forbud mod manipulation af idrætskonkurren-
cer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd” findes på DIF’s 

hjemmeside (www.dif.dk).  
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8.4 World Bowlings Statutes and Playing Rules 

 World Bowlings Statutes and Playing Rules findes på www.worldbowl-
ing.org. 

8.5 Kampagnen Stop matchfixing 

 www.stopmatchfixing.dk 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 26.11.2016  

 


