
Afsløring og samarbejde
DBU er gået sammen med forbundets internationale paraplyorganisationer, 
FIFA og UEFA, og med de licenserede spiludbydere i Danmark i forsøget på at 
afsløre enhver form for matchfixing.
Tre af de fire sager om matchfixing, som DBU indtil foråret 2013 har pådømt, 
er afsløret gennem oplysninger fra nogle af de spiludbydere, der har licens til 
at udbyde sportsspil her i Danmark.
Spiludbyderne har nemlig de samme interesser som fodboldens øvrige inte-
ressenter, nemlig at fastholde fodboldspillet på banen – og dermed fodbold 
som produkt –  som en troværdig sportsgren. Hvis der kan drages tvivl om, 
hvorvidt kampene gennemføres sportsligt korrekt, går det ud over tilliden til 
spillet. Og dermed fodbolden som spilprodukt.
Spiludbydernes samarbejde med DBU er medvirkende til, at spillene bliver 
afgjort korrekt.

Politianmeldelse
DBU politianmelder forsøg eller afslørede eksempler på matchfixing i hen-
hold til gældende, dansk lovgivning.

Anmeld matchfixing
Enhver person, som har mistanke eller viden om en handling, der er omfattet 
af regulativet om uetisk adfærd og matchfixing, har pligt til at anmelde det:

Hotline mod matchfixing i fodbold: 7070 7094
Hotmail mod matchfixing i fodbold: mail@stopmatchfixing.dk

Eksempler og sager
Hvad nu hvis …? Kan jeg nu ikke …? Er det ulovligt at …?
Uetisk adfærd og matchfixing er forholdsvis nye begreber.
Emnet er ikke altid lige let forståeligt, og derfor giver vi dig en række eks-
empler på, hvad der er god opførsel og på, hvad der er uetisk adfærd og 
decideret matchfixing.

Vi vil løbende opdatere eksemplerne på dbu.dk/matchfixing
Her kan du også finde en oversigt over alle de sager om uetisk adfærd og 
matchfixing, som DBU og DIF pådømmer.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål om uetisk adfærd og matchfixing, er du velkommen til 
at kontakte DBU’s sikkerhedschef Henrik Kjær Jensen: matchfixing@dbu.dk.
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Denne folder er en kort introduktion til Dansk Boldspil-Unions (DBU’s) regler 
mod matchfixing i dansk fodbold.
Reglerne og lovregulativet for matchfixing er omtalt i, men begrænser sig ikke 
til omtalen i denne folder.
Matchfixing dækkes af DBU’s Etiske Kodeks og DBU’s Standardspillerkontrakt 
samt lovregulativet om ’Forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer 
(matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd’. 

Derfor er der regler for sportsspil
I gamle dage var det simpelt.
Èn tipskupon med først 12 og siden 13 kampe. 1, X eller 2.
Kuponerne skulle indleveres flere dage, inden kampene blev spillet.
I dag kan der spilles helt op til og under fodboldkampe. Tilmed på meget mere 
end bare kampens udfald. Og selv på seriekampe og ungdomskampe.
Nu kan du også spille på første målscorer, på antallet af frispark, på stillingen 
ved pausen og på antallet af udvisninger.
Det betyder, at der kan være rigtigt mange interesser i forskellige udfald under-
vejs i en kamp. Og af en kamps stilling ved pausen. Og resultatet.

Fodboldens integritet er et fælles ansvar
Fodbold er verdens mest populære sportsgren. 
Og fodbolden lever af sin integritet. Af tilliden til, at to hold på hver 11 spillere 
går på banen for at vinde kampen. Eller lægger taktikken efter uafgjort, hvis 
det er opportunt i holdets aktuelle situation og mod den pågældende mod-
stander. Men altid på baggrund af sportslige motiver. Den integritet skal vi 
værne om. Det er et fælles ansvar.
Derfor er der fælles regler for, hvad der er tilladt, og hvad der er ulovligt. Hvis 
du er involveret i fodbold, skal du kende og følge reglerne. Det er vigtigt for dig. 
Og for fodbolden.

Definitionen
Matchfixing defineres som »handlinger, der medfører en uregelmæssig æn-
dring eller påvirkning af forløbet eller resultatet af en fodboldkamp for at opnå 
en fordel eller gevinst for sig selv eller andre, og fjerne hele eller dele af den 
usikkerhed, der normalt er forbundet med forløbet og udfaldet af en kamp.«
Du kan læse en række eksempler på uetisk adfærd og matchfixing på dbu.dk/
matchfixing.

Hvem gælder reglerne for?
For klubber og personer, som er formel eller reel deltager i en kamp som spiller, 
træner, leder, sundhedspersonale, dommer eller en anden funktion. Kort sagt 
så gælder matchfixing-reglerne for alle personer, som er involveret i klubberne, 
og de personer som er involveret i selve kampafviklingen. 

Reglerne om ’uetisk adfærd’ og ’matchfixing’
DBU tilsluttede sig i maj 2013 idrættens fælles lovregulativ mod matchfixing, 
som er defineret af Danmarks Idræts-Forbund (DIF).

Lovregulativet er inddelt i to hovedområder, ’uetisk adfærd’ og ’matchfixing’:

Uetisk adfærd
A: Spil på egen kamp
Du har måske gjort det i årevis. Alene eller sammen med dine holdkammera-
ter. Men nu er det blevet forbudt.
Spil på egen kamp – selv om det er på sejr – skaber nemlig tvivl om, hvorvidt 
en fodboldspiller kan have andre motiver end de rent sportslige, når han eller 
hun går ud og spiller den pågældende kamp. 
Derfor ser lovgiverne, idrættens organisationer og DBU med stor alvor på spil-
lere og andre aktører indenfor sporten, som er med til at undergrave tilliden til 
kampene. Og for vores vedkommende dermed hele fodboldsporten.
Med udviklingen indenfor sportsspil kan du jo sagtens have et ønske om at 
vinde og spille på sejren til dit eget hold. Men du kan samtidig have spillet på 
nogle af de andre spilmuligheder – stillingen ved pausen, første målscorer, 
første kort og meget mere – som kan skabe en uacceptabel tvivl hos kampens 
og sportens mange interessenter – holdkammeraterne, træneren, klubben, 
tilskuerne og fansene generelt, sponsorerne, spiludbyderne og pressen.
Den tvivl er uacceptabel for vores sport. Derfor må du kun spille for dit hold. 
Ikke på dit hold. Heller ikke på sejr. Meget enkelt.
Spil på egen kamp kan også omfatte matchfixing (se under ’Matchfixing’ ).

B: Intern viden
Misbrug af intern viden er, når du har oplysninger om eksempelvis en spiller, 
et hold eller en kamp, skader eller taktik, som kan udnyttes til væddemål. 
Enten ved at du selv udnytter din interne viden eller ved, at du videregiver 
oplysningerne til andre, som på dine, egne eller fleres vegne kan benyttes ved 
væddemål.

C: Modtagelse af gaver
Det er forbudt at modtage eller tilbyde gaver, der ikke hænger naturligt 
sammen med den pågældende fodboldkamp eller turnering.

Matchfixing
Lovregulativet forbyder som udgangspunkt alene handlinger, hvor der søges 
opnået en direkte eller indirekte økonomisk fordel eller gevinst. Sådanne 
handlinger kan bestå i;
• forsætligt nederlag,
• forsætlig underpræstation,
• forsætlig manipulation af resultatet,
•  bestikkelse af eller trusler imod en anden person for at påvirke en kamps  

begivenheder eller resultat i en bestemt retning.

Det kan ske i samarbejde med andre for at forsøge at opnå en sportslig eller 
økonomisk vinding.
En sportslig vinding kan være, hvis flere personer aftaler et bestemt udfald af en 
kamp for derigennem at sig oprykning eller undgå nedrykning.
Økonomisk vinding er, når én eller flere personer aftaler (1) at påvirke en kamps 
udfald eller (2) påvirke bestemte hændelser (frispark, hjørnespark, straffespark, 
udvisning etc.) i løbet af en kamp for at opnå et økonomisk udbytte gennem 
væddemål på disse udfald.
Det er også ved at enkeltpersoner eller grupper gennem tvang, trusler eller tilbud 
om økonomisk afkast forsøger at presse spillere til at påvirke en kamps udfald eller 
bestemte hændelser i løbet af en kamp.

Forsøg eller medvirken
Det indgår også i lovregulativet, at man kan blive sanktioneret, hvis man har 
forsøgt at overtræde reglerne eller har medvirket til, at andre har gjort det eller 
forsøgt at gøre det.

DBU undersøger, DIF dømmer
DBU vil også fremover undersøge og fremstille sager om matchfixing vedrørende 
personer tilknyttet kampe, turneringer og klubber under DBU.
Men som noget nyt, bliver det DIF’s nye matchfixingsnævn, der vil pådømme i 
sager om matchfixing i fodbold. 

Regler og straf
Du finder det samlede lovregulativ om ’Forbud mod manipulation af idræts-
konkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd’ på DIF’s hjemmeside og 
på dbu.dk/matchfixing.
Sanktionerne for overtrædelse af reglerne om uetisk adfærd og matchfixing 
omfatter følgende ikke-forudbestemte sanktioner;
• udelukkelse (tidsbestemt eller tidsubestemt),
• inddragelse af præmiepenge,
• bøde eller anden økonomisk sanktion,
• diskvalifikation (annullering) af resultater m.v.,
• eventuel suspension under sagens behandling.
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