Politik for matchfixing

Akademisk Boldklubs politik om adfærd og forbud mod matchfixing
Det er vigtigt, at man i AB hævder idrættens ånd, uanset om det er i fodbold, tennis,
håndbold eller cricket. Dette indebærer at man lever op til nogle fair play regler, således at
alle kamp afvikles på fair vilkår. Snyd må aldrig accepteres uanset om det er holdsport eller
individuelt.
DBU og DIF har indført fælles regler mod matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. Er man
i tvivl om noget, så kan spørgsmål besvares, og vejledning kan findes her:
-

www.stopmatchfixing.dk

-

www.dbu.dk/matchfixing.dk

I Akademisk Boldklub har vi en nul-tolerance politik når det gælder enhver form for
matchfixing, og det er regler som gælder dommere, ledere, trænere og spillere, som deltager
i alle klubbens aktiviteter, både på og uden for banen. Det være sig uetisk adfærd i form af
bestikkelse, aftalt spil eller udnyttelse af intern viden som kan udnyttes til egen vinding.
Samtidig har alle klubbens medlemmer et fælles ansvar for, at dette bliver overholdt, da det
er en af klubbens kerneværdier. Vi ønsker ærlighed og gennemsigtighed i de ting, som vi
foretager os, så der aldrig kan sås tvivl om, hvorvidt vores kampe er foregået under fair play
eller ej.

Matchfixingreglerne (LOVREGULATIV VIII OM FORBUD MOD MANIPULATION AF
IDRÆTSKONKURRENCER (MATCHFIXING) OG TILSVARENDE UETISK ADFÆRD) rummer muligheder for forskellige typer af sanktioner, som kan være tidsbestemte eller
tidsubestemt udelukkelse (karantæne), bøde eller anden økonomisk sanktion, inddragelse
af præmiepenge og diskvalifikation (annullering) af opnåede resultater og tilsvarende
idrætslige, disciplinære sanktioner, alt efter overtrædelsens karakter og den kamp, den er
begået i tilknytning til. Derfor er det også utroligt vigtigt for en selv, at man ikke kan blive
stillet overfor tvivlsspørgsmål.
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Det er således utrolig vigtigt at du kender reglerne, uanset om du er leder, udøver, træner
eller bestyrelser, så du både kender dine rettigheder og dine forpligtelser. Man spiller
selvfølgelig altid for at vinde, og spiller ALDRIG på egne kampe. Herudover er det essentielt,
at man ikke deler insider information med andre, så disse kan udnytte denne til matchfixing.
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Er du medarbejder eller frivillig og i tvivl om hvorvidt du har været vidne til en situation, hvor
der kan være snyd involveret, bør du normalt i første instans informere din egen leder om
dine observationer og bekymring. Har du mistanke om at din leder er involveret, skal du
kontakte klubbens leder Maria Ludvig, som i denne forbindelse vil hjælpe med at sagen
kommer videre til de rette instanser, på en måde, hvor du beskyttes bedst. Du kan sende
en mail til Maria ved at klikke HER.

Matchfixing er ødelæggende for både topsport og breddeidræt, hvor Akademisk Boldklub
tager skarp afstand. Vi har alle et medansvar for at forebygge og bekæmpe matchfixing.
Fair Play – Play Fair!

