
Matchfixing – og anden uetisk adfærd

ADFÆRDS KODEKS



INDLEDNING OG FORMÅL MED ADFÆRDSKODEKS 
Dansk Svømmeunion ønsker i sin grundholdning at hævde idrættens 

ånd og integritet, hvilket indebærer overholdelse af idrættens grund-

læggende værdier i henseende til etik, fair play, accept af evner, ærlig-

hed og social status. Forbundets medlemmer skal have mulighed for 

at dyrke idræt i rammer, der respekterer basale menneskerettigheder i 

henseende til race, køn, alder og social status. 

Alle idrætsaktører har ret til at dyrke en fair idræt på vilkår, der bety-

der: 

- at eventuelle konkurrencer afvikles på retfærdig vis 

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

- at snyd aldrig accepteres. 

FÆLLES ANSVAR OG NUL-TOLERANCE 
Retten til en fair idræt kan dog kun gennemføres, hvis alle aktører 

påtager sig en del af det fælles ansvar at sikre, at idrætten rent faktisk 

kan udøves på de nævnte vilkår – og at idrætten dermed bevarer sin 

integritet. 

I maj måned 2013 blev der i Danmarks Idrætsforbund (DIF) vedtaget 

et lovregulativ til bekæmpelse af matchfixing i dansk idræt. Hele 

DIF-idrætten i Danmark er underlagt dette, og derfor gælder dette også 

for alle med tilknytning til Dansk Svømmeunion - aktive såvel som 

trænere, ledere og andre støttepersoner. Lovregulativet kan læses på 

www.stopmatchfixing.dk 

Vi vil i Dansk Svømmeunion ikke alene støtte op omkring bekæmpelse 

af matchfixing, men også gå forrest i bekæmpelsen ikke kun af uetisk 

adfærd i forbindelse med sports-betting, men også al anden uetisk 

adfærd. DIFs lovregulativ omfatter og forbyder både matchfixing og en 

række af andre former for tilsvarende uetisk adfærd samt forsøg på og 

medvirken hertil.

Dansk Svømmeunion har en nul-tolerance politik i relation til enhver 

form for matchfixing og alle de tilfælde af tilsvarende uetisk adfærd, 

som også er forbudt efter matchfixing-lovregulativet.

Dansk Svømmeunion anerkender og vedkender sig DIF og Team Dan-

marks: ”Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt”, LENs (Europæisk 

Svømmeforbund): ”Code of Conduct” samt FINAs (Det internationale 

Svømmeforbund) ”Code of ethics”.

MATCHFIXING 
Lovregulativet skelner mellem tre fokus områder: 

- Matchfixing 

- Spil på egne kampe og konkurrencer 

- Andre former for uetisk adfærd 

Lovregulativet forbyder som udgangspunkt alene matchfixing, hvor 

der søges opnået en direkte eller indirekte økonomisk fordel eller 

gevinst. Det er dog ikke et krav, at den økonomiske fordel eller gevinst 

relaterer sig til spil hos en spiludbyder – kan også være gevinst i forbin-

delse med private væddemål.

ADFÆRDSKODEKS

HVAD MENES DER MED ’MATCHFIXING’?
For at noget betragtes som matchfixing, skal hand-

lingen dels føre til, at en person ændrer adfærd, dels, 

at det fører til vinding for personen selv eller for 

andre, eksempelvis ved at personen opnår økonomisk 

vinding ved at ændre adfærd, eller at personen bliver 

tvunget til at ændre adfærd. Ved ændring af adfærd 

forstås, at en person agerer på en måde han/hun ikke 

ville have ageret, dersom den pågældende idrætsbe-

givenhed var forløbet naturligt. Ved vinding forstås, at 

en person opnår et gode og/eller sikres mod en trussel. 

Der henvises til §5 i DIFs matchfixing-lovregulativ for 

en uddybende definition.



Eksempler på matchfixing efter matchfixing-lovregulativet kan være: 

- Forsætlig manipulation af resultater af en idrætskonkurrence 

- Forsætlig underpræstation 

- Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en 

idrætskonkurrence i en bestemt retning 

- Forsætligt nederlag i en kamp/konkurrence 

I svømning anses en sportslig underpræstation i indledende heats ikke 

som omfattet af lovregulativet, men alene som en taktisk handling for 

opnåelse af bedste sportslige resultat i efterfølgende finale.

Spil på egen konkurrence/kamp er omfattet af og forbudt efter lovre-

gulativet som tilsvarende uetisk adfærd. 

- Spil på egen konkurrence, også selv om der spilles på egen sejr. Dette 

gælder, uanset om du er idrætsudøver, dommer, official, træner eller 

anden støtteperson, eller hvis du i øvrigt direkte eller indirekte kan 

påvirke resultatet af konkurrencen. 

Andre former for uetisk adfærd, som også er omfattet af og forbudt 

efter lovregulativet, kan være: 

- Misbrug af intern viden – eksempelvis ved at videregive oplysninger, 

der kan udnyttes i forbindelse med spil. Det vil sige oplysninger, som 

en person kommer i besiddelse af som følge af personens relation til 

idrætskonkurrencen, og som ikke er almindelig kendt, og som kan 

udnyttes i forbindelse med betting. 

- Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med den 

pågældende idrætskonkurrence. Dette forbud gælder uanset om du 

er idrætsudøver, dommer, official, træner eller anden støtteperson, 

eller hvis du øvrigt direkte eller indirekte kan påvirke resultatet af 

konkurrencen. 

Forsøg på matchfixing eller uetisk adfærd, som medvirken til dette, er 

forbudt, og kan blive sanktioneret.

GRÅZONER INDENFOR MATCHFIXING-LOVREGULATIVET
Sager, som ikke relaterer sig til økonomisk vinding, kan i visse tilfælde 

henhøre under DIFs matchfixing-lovregulativ. Hvis eksempelvis en 

svømmer begår en ”bevidst underpræstation” ved en DM-finale og 

således ikke svømmer sin chance fuldt ud, kan der være tale om en sag, 

som tolkes til at henhøre under lovregulativet. Således vil der være 

sager indenfor en ”gråzone”, som i visse tilfælde vil blive behandlet 

af DIFs Matchfixingnævn og i andre, vil blive behandlet efter normal 

forretningsgang i Dansk Svømmeunion. 

Et eksempel på en sådan gråzone-sag:

- Inden for svømmesporten har vi oplevet, at en svømmer i en finale, 

af træningsmæssige grunde, svømmer en anden stilart end pro-

gramsat, hvilket medførte en underpræstation i finalen. Der var ikke 

mulighed for betting på konkurrencen.  

Ovenstående sag kunne måske, såfremt Dansk Svømmeunion fremlag-

de sagen for DIF, blive vurderet til at henhøre under matchfixing-lov-

regulativet.

UETISK ADFÆRD SÆTTER VORES IDRÆT I ET DÅRLIGT LYS  
OVERFOR OMVERDENEN
Idrætten er desværre ind imellem blevet ramt af episoder, hvor aktørers 

uetiske adfærd har stillet den pågældende sportsgrens omdømme i et 

lys, der ikke alene skader de involverede, men som har negativ effekt 

på idræt generelt. Et eksempel herpå kan være: 

- Under OL i London i 2012 blev otte damedoublespillere i badminton 

diskvalificeret for med vilje at have tabt kampe i gruppespillet med 

henblik på at skulle møde lettere modstandere efter gruppespillet. 

Her var der nok mest tale om taktiske dispositioner snarere end 

matchfixing – men med yderst negativ effekt på badmintonsportens 

omdømme. 

HVORDAN BEHANDLES POTENTIELLE SAGER EFTER  
MATCHFIXING-LOVREGULATIVET? 
I foranledning af matchfixing-lovregulativet er der oprettet to organer 

(Matchfixingnævn og Matchfixingsekretariat) i DIF. Det betyder, at 

Dansk Svømmeunion har besluttet, at eventuelle sager om matchfixing 

og anden uetisk adfærd, der også er omfattet af matchfixing-lovregu-

lativet i henhold til DIFs lovregulativ, behandles af DIF. Anden uetisk 

adfærd, som ikke er omfattet af matchfixing-lovregulativet, behandles 

efter normal forretningsgang i Dansk Svømmeunion.

MATCHFIXINGNÆVNET 
DIF har nedsat et uafhængigt Matchfixingnævn til at behandle sager 

om overtrædelse af reglerne. Desuden er der etableret et Match-

fixingsekretariat, som skal undersøge og forberede sagerne. I denne 

proces samarbejder sekretariatet med alle relevante parter: Specialfor-

bund, spilleselskaber og offentlige myndigheder. 

Hvis der er grundlag for en videre behandling af sagen indbringer 

sekretariatet sagen for matchfixingnævnet, som skal vurdere om reg-

lerne i lovregulativet er overtrådt og fastsætte eventuelle  sank  tioner. 



Matchfixing-lovregulativet medfører endvidere, at der indføres 

underretningspligt, vidnepligt samt oplysnings- og sandhedspligt. Det 

betyder, at alle, der er omfattet af reglerne, har pligt til at underrette 

Matchfixingsekretariatet, hvis de får kendskab til eller har grund til at 

antage, at reglerne er overtrådt. Desuden har alle pligt til at møde op 

og til at tale sandt, hvis man bliver bedt om det som led i afdækningen 

af en sag. Det gælder også personer, som formodes at have overtrådt 

lovregulativet. 

I praksis betyder det også, at man har pligt til at underrette Match-

fixingsekretariatet, hvis man som idrætsudøver er blevet truet til eller 

tilbudt bestikkelse for at overtræde matchfixinglovregulativet.

SANKTIONER 
Sanktioner idømmes såfremt Matchfixingsekretariatet kan bevise 

overfor Matchfixingnævnet, at der er begået en overtrædelse af reg-

lerne. Regulativet beskriver forskellige sanktioner, så som tidsbestemt 

eller tids ubestemt udelukkelse, bøde eller anden økonomisk sanktion, 

fratagelse af præmier og/eller annullering af resultater. Der kan idøm-

mes en kombination af flere sanktioner, og sanktionerne vil naturligt 

stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed. Man kan også blive 

midlertidigt udelukket, mens ens sag bliver undersøgt. De idømte 

sanktioner kan appelleres til DIF idrættens højeste appelinstans.

HVAD SKAL DU GØRE?
-	 Kend reglerne (både dine rettigheder og dine forpligtelser) og spørg, 

hvis du er i tvivl 

-	 Konkurrer altid for at vinde 

-	 Indgå aldrig væddemål om dine egne konkurrencer 

-	 Respektér og del ikke insiderinformation 

-	 Undgå at involvere dig i enhver form for manipulation af idrætskon-

kurrencer 

-	 Del din viden om overtrædelser af reglerne – husk hotlinen på tele-

fon: 70 70 70 94 

-	 Kontakt også forbundet eller hotlinen, hvis du i udlandet kommer ud 

for situationer, hvor der kan være snyd involveret

GENEREL INFORMATION OM MATCHFIXING  
– HVOR FINDER JEG OPLYSNINGERNE? 
Med hensyn til de gældende regler - se link til DIF lovregulativ om 

forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og 

tilsvarende uetisk adfærd: www.stopmatchfixing.dk

Hos Dansk Svømmeunion kan du søge information på hjemmesiden: 

www.svoem.org eller ved skriftlig/telefonisk henvendelse til Dansk 

Svømmeunions kontaktperson for matchfixing: direktør Pia Holmen på 

telefon: 44 39 44 51 eller e-mail: ph@svoem.dk  

 

Hvis du kommer i besiddelse af viden om overtrædelse af reglerne, eller 

du får mistanke om, at reglerne bliver overtrådt, skal du henvende dig 

til Pia Holmen, alternativt 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. 
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