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Idrættens hus den 2. september 2014 
 
Høring om mulig uetisk adfærd afviklet 
 
DIF indførte i 2013 “Lovregulativ VIII: Matchfixinglovregulativet” dette regulativ er DKF 
underlagt, hvilke blev synliggjort i en lovændring af DKF’s love i marts 2014. Dette regulativ 
dækker ikke alene over decideret Matchfixing, men også over “anden uetisk adfærd”. Regulativet 
forpligter alle i den organiserede idræt til bl.a. at skulle underrette DIF’s matchfixing sekretariat, 
såfremt man måtte blive bekendt med forhold der er dækket af regulativ VIII.  
http://www.dif.dk/~/media/foreningsliv/pdf-filer/endeligt_lovregulativ_matchfixing.pdf 
 
Det er blevet bragt til DKF’s opmærksomhed, at der er spekulationer, om at der i forbindelse med 
test af forskellige herre K4 mandskaber i Brandenburg er forsøgt eller foreslået at manipulerer 
med resultaterne så en klub vil blive stærkere repræsenteret på landsholdet. 
 
DKF har bistået af DIF gennemført en høring med deltagelse af 3 trænere og en roer med henblik 
på at klarlægge det faktiske hændelsesforløb. 
 
Efter DKF’s undersøgelse af de faktiske omstændigheder og de indhentede vidneudsagn, i øvrigt 
foreligger der for DKF ingen dokumentation, eller vidneudsagn, der kan bekræfte at der er forhold 
som er i strid DIF's Matchfixinglovregulativ. Det er heller ikke sandsynliggjort at yderligere 
undersøgelse vil tilvejebringe oplysninger som skulle understøtte en sag om matchfixing / uetisk 
adfærd. Det er sandsynliggjort at der har været et udsagn der kunne give anledning til 
misforståelse, og som derfor er af uhensigtsmæssig karakter. 
 
Der foreligger således ikke omstændigheder, der kan anses at udgøre en overtrædelse af DIF's 
Matchfixinglovregulativ, og der er dermed ikke grundlag for, at DKF går videre med sagen med 
henblik på indbringelse for DIF's Matchfixingnævn. 
 
DKF har afsluttet sin undersøgelse og har pr. d.d. henlagt sagen. 
 
DKF vil på basis af erfaringer fra undersøgelsen tage initiativ til at infomerer roere og trænere om 
DIF's Matchfixinglovregulativ og ikke mindst hvilke elementer der kan kategoriseres som uetisk 
adfærd. Ligeledes vil DKF tage initiativ til at drøfte interne retningslinjer for landstrænere og 
kraftcenter træneres samarbejde. 
 
Christian Jacobsen, direktør DKF 
Ole Tikjøb, formand DKF 
Jesper Frigast Larsen, leder DIF matchfixing sekretariat.  
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