
 
 
 

 

 
 

Matchfixing og anden uetisk adfærd 
Som volleyball- eller beachvolleyballspiller er du omfattet af Danmarks Idrætsforbunds matchfixing regulativ, ligesom du er 
omfattet af Volleyball Danmarks regulativ vedrørende udvidet forbud mod spil (betting) på kampe og turneringer. 

 

Danmarks Idrætsforbunds matchfixingregulativ 

Danmarks Idrætsforbunds regler om matchfixing og anden uetisk adfærd gælder for alle idrætsudøvere, trænere, ledere, 
dommere m.fl. i alle idrætsgrene under Danmarks Idrætsforbund. Ifølge Danmarks Idrætsforbunds regler kan følgende være 
eksempler på matchfixing: 

• Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence. 
• Forsætlig underpræstation. 
• Forsætligt nederlag i en konkurrence. 
• Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke idrætskonkurrencen i en bestemt retning. 

Eksempler på uetisk adfærd kan være: 

• Misbrug af intern viden ved f.eks. at videregive informationer, der kan udnyttes i forbindelse med betting. 
• Spil på egen konkurrence – også selvom der spilles på sejr. 
• Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med den pågældende konkurrence.  

Regelsættet forpligter desuden idrætsudøvere til at reagere, hvis de har kendskab til eller mistanke om matchfixing eller selv 
bliver kontaktet med henblik på at fixe en konkurrence. Du kan indberette din viden på hotlinen Stop Matchfixing. 

 

Volleyball Danmarks regulativ vedrørende udvidet forbud mod spil (betting) på kampe og turneringer 

Volleyball Danmark har som supplement til Danmarks Idrætsforbunds regler indført mere vidtgående regler om forbud mod spil 
(betting) på forløbet eller resultatet af en kamp i Danmarksturneringen, Pokalturneringen samt Danish Beachvolley Tour.  

Volleyball Danmarks regulativ er en skærpning af DIF’s regler, jf. § 7, stk. 1. og stk. 2 i DIFs lovregulativ VII 
(matchfixinglovregulativet). 

Volleyball Danmarks regulativ udvider begrebet om betting på ”egen konkurrence og turnering” til nu at omfatte: 

• Alle kampe i alle de rækker i Danmarksturneringen (både kvinder og herrer), som en deltagers klub har hold i. 
• Alle kampe i Pokalturneringen (både kvinder og herrer), når en deltagers klub har eller har haft hold i Pokalturneringen. 
• Alle kampe i de to øverste rækker i Danish Beachvolley Tour (både kvinder og herrer), når en deltager har medvirket i 

én kamp eller flere kampe i nogen af disse rækker. 

Det betyder at det ikke er muligt for klubmedlemmer, at foretage betting på klubbens kampe, uanset hvilket hold eller turnering 
der er tale om. 

Evt. overtrædelse af Volleyball Danmarks regulativ behandles efter reglerne i Danmarks Idrætsforbunds Matchfixinglovregulativ, 
herunder procedurereglerne, hvilket bl.a. indebærer, at det er Matchfixingsekretariatet, som forestår undersøgelserne og 
Matchfixingnævnet, som træffer afgørelse i 1. instans. 

Generelt 

Oplever du eller din klub situationer, hvor I har mistanke til ulovlig betting og matchfixing, skal I kontakte Danmarks 
Idrætsforbunds matchfixingsekretariat. 

Har i som klub, frivillig eller udøver spørgsmål til reglerne, eller til de generelle regler om matchfixing er i velkomne til at kontakte 
Volleyball Danmark eller Danmarks Idrætsforbunds matchfixingsekretariat. 

 

Sanktioner:  

De vejledende sanktioner ved overtrædelse af reglerne er: 

• Matchfixing: Minimum 2 års udelukkelse 
• Væddemål på egen konkurrence uden forsæt til manipulation: Udelukkelse i 6-24 måneder 
• Misbrug af insiderviden: Udelukkelse i 6-24 måneder 
• Undladelse af underretning til matchfixingsekretatiat: Udelukkelse i 1-12 måneder 
• Manglende samarbejde med matchfixingnævn og -sekretariat: Udelukkelse 6-36 måneder 

https://www.antidoping.dk/love-og-regler/regler-mod-matchfixing
https://volleyball.dk/images/dokumenter/reglementer/overordnede_love/1.4_Volleyball_Danmarks_regulativ_vedr%C3%B8rende_spil_p%C3%A5_kampe_og_turneringer.pdf
https://antidoping.whistleblowernetwork.net/

