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I. Volleyball Danmark støtter op om kampen mod matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. Volleyball 

Danmark har derfor besluttet at udvide betting-forbuddet.  

 

 

II. En stor del af klubberne i Danmarksturneringen har hold i flere rækker i turneringen.  

 

Deltagerne i de bedste rækker i Danish Beachvolley Tour vil ofte have tætte relationer og indgående 

kendskab til hinanden. 

 

Disse forhold har nødvendiggjort dette regulativ, som indføres i overensstemmelse med Volleyball 

Danmarks vedtægter § 13.5. 

 

 

III. Dette regulativ indfører mere vidtgående regler om forbud mod spil (betting) på forløbet eller resulta-

tet af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder end DIF’s regler, jf. § 7, stk. 1. og stk. 2 

i DIFs lovregulativ VII (matchfixinglovregulativet). 

 

 

IV. Bestemmelsen om spil på egen konkurrence og turnering i matchfixinglovregulativets § 7, stk. 1 og stk. 

2, har følgende ordlyd: 

 

”Spil på egen konkurrence og turnering 

 

§7 

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. 

Stk. 2. Spil (betting) på forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begiven-

heder i en turnering, hvori den pågældende person deltager, herunder som idrætsudøver, dommer, 

støttepersonale eller klub, er forbudt.”. 

 

Volleyball Danmark anser umiddelbart ”egen konkurrence og turnering” for at omfatte: 

 

 alle kampe i den række i Danmarksturneringen, som en deltager er en del af et hold i, 

  

 alle kampe i Landspokalturneringen, hvis en deltagers klub har eller har haft hold i, og  

 

 alle kampe i de to øverste rækker i Danish Beachvolley Tour (både damer og herrer), når en 

deltager har medvirket i én kamp eller flere kampe i nogen af disse rækker. 
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V. Ved dette regulativ udvides begrebet ”egen konkurrence og turnering” til at omfatte alle de rækker i 

Danmarksturneringen, som den pågældende persons klub har hold i, dvs. med udvidelsen i dette 

regulativ er spil (betting) på forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte 

begivenheder forbudt for følgende begivenheder: 

 

 alle kampe i alle de rækker i Danmarksturneringen (både damer og herrer), som en deltagers 

klub har hold i,  

  

 alle kampe i Landspokalturneringen (både damer og herrer) når en deltagers klub har eller 

har haft hold i Landspokalturneringen, og  

 

 alle kampe i de to øverste rækker i Danish Beachvolley Tour (både damer og herrer), når en 

deltager har medvirket i én kamp eller flere kampe i nogen af disse rækker. 

 

 

VI. Evt. overtrædelse af dette regulativ behandles efter reglerne i DIF’s Matchfixinglovregulativ, herunder 

procedurereglerne, hvilket bl.a. indebærer, at det er Matchfixingsekretariatet, som forestår undersø-

gelserne og Matchfixingnævnet, som træffer afgørelse i 1. instans.  

 

 

VII. Overtrædelse af det udvidede forbud mod spil (betting) i ”V” sanktioneres ligesom ”IV” efter reglerne i 

matchfixinglovregulativet, kapitel 5. 

 

 

Vedtaget af Volleyball Danmarks bestyrelse 28. august 2021. 


