Henvendelse til Turneringsudvalget
Sagsnummer: ______
Modtaget dato: ______
(udfyldes af TU)

Generelle oplysninger
Navn:

Ebbe Sagittarius

Klub:

Slagelse Squash

Funktion i klubben:

Bestyrelsesmedlem og Holdleder

Mailadresse:

slagelsesquash@gmail.com

Dato for henvendelse:

2. april. 2019

Henvendelsen vedrører (sæt kryds):
Spørgsmål:
Dispensation:

En ny klage:
X

Tilføjelse til igangværende klage:

Andet:

Spørgsmål (Her skrives spørgsmålet og evt. hvilken regel i regelsættet spørgsmålet vedrører)

En ny klage
Involverede parter i klagen (her beskrives parterne i klagen):

Regelhenvisning (skal udfyldes og skriv den regel som danner grundlag for klagen):

Beskrivelse (her beskrives hvad der klages over, og hvorfor reglen tolkes, så det er berettiget at
klage):

Formål med klage (Her beskrives hvad der ønskes opnået ved klagen):

En igangværende klage
Henvisning til klagen (Her beskrives hvilken klage henvendelsen vedrører):

Formål med ny henvendelse (Her beskrives formålet med henvendelse til en igangværende klage):

Dispensation:
Regelhenvisning (skal udfyldes, skriv den regel som danner grundlag for dispensationsansøgningen):

Holdkamp ”hjemme” afvikles på egen adresse spillested.
Formål med dispensation (skriv, hvad der ønskes opnået):
Slagelse Squash ønsker at flytte hjemmekampen 8290 imod Birkerød 4 i 3. div. den 13. april til en
anden lokalitet, fra Slagelse til Næstved. Da squashcenteret i Slagelse er under ombygning og Slagelse
squash derfor kun råder over en bane, søger Slagelse Squash om at flytte denne hjemmekamp til
Næstved Squash center. Slagelse Squash har lavet en forhåndsaftale med Næstved Squashcenter om at
kunne låne 2 baner til denne hjemmekamp.

Andet:
Beskriv hvad henvendelsen drejer sig om, og hvad der ønskes opnået:

TU's afgørelse:
Konklusion
Dispensationen imødekommes
Begrundelse
Den opstående situation på grund af ombygning anses som force majeure.
Dato for afgørelse
2. april 2019

Uddrag af ”Regler for sanktioner, dispensationer og klager”:
Stk. 3:
Alle afgørelser skal være skriftlige og skal være ledsaget af en begrundelse.
Stk. 4:
Alle afgørelser skal være ledsaget af en klagevejledning.
Stk. 5:

Alle afgørelser kan inden 14 dage appelleres til appeludvalget.
Stk. 7:
Afgørelser skal som udgangspunkt foreligge inden 10 dage efter, at udvalget er blevet gjort bekendt med
en klages sagsakter. Konkrete omstændigheder kan dog begrunde, at denne frist ikke kan overholdes.
Klagevejledning:
Eventuel appel fremsendes via email til squash@dansksquash.dk.

