
Henvendelse til Turneringsudvalget 
 

Sagsnummer: 2016-09-12/6 

Modtaget dato: 12-09-2016 

(udfyldes af TU) 

 

Generelle oplysninger 

Navn: Morten Berg 

Klub: Farum Squash 

Funktion i klubben: Spilleudvalg 

Mailadresse: spilleudvalg@farumsquash.dk 

Dato for henvendelse: 12-09-2016 

 

Henvendelsen vedrører (sæt kryds): 

Spørgsmål:  En ny klage:  Tilføjelse til igangværende klage:  

Dispensation: X 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): 

§11.a.iii 

 

Formål med dispensation (skriv, hvad der ønskes opnået): 

Farum Squash vil gerne søge dispensation til trækning af 1.hold fra 1.Division Øst herrer. 
  
Klubben har pga. klubskifter og langtidsskade, jvf. squashportalen.dk  i top 4 mistet: 
Thomas Young og Casper Harris. 
 
Vi har prøvet at skaffe nye spillere med niveau til 1.division, det er desværre ikke lykkedes 
Dertil har også Jesper Hjorth trukket sin licens. Dvs. 3 af de 5 centrale spillere på holdet i sæson 2015-16 er 
mistet, jvf. nedenstående oversigt. 
 

 

  
Oversigt over spillerfordeling for sæson 2015-16 på holdet for 10 kamprunder + 1 op/ned runde, ialt 11 
spillede runder : 
Thomas Young    9 
Morten Young    10 
Chr. v. Huth       10 
Jesper Hjorth       5 
Casper Harris      4 
-- 
reserver: 
Martin Høj           3 
José Lopez         1 
Morten Berg        1 
w/o.                     1 
-- 
 

 

Andet: 

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

 

 

 

  



 

TU's afgørelse: 

Konklusion 

Ansøgning om dispensation imødekommes. Farum (H) trækkes fra 1. division øst, 

herrer. 

 

Da trækningen sker efter 15. juni, idømmes Farum samtidig en bøde på 1000 kr. jf.  

Begrundelse 

 

Ifølge §11 i Regler for Danmarksturneringen for hold gælder: 

 

Trækning af hold 

Trækker en klub et hold fra Danmarksturneringen, skal det altid være det lavest rangerende 

hold. Undtaget herfor er dog situationer omfattet af § 0. 

 

I § 11.a.iii hedder det: 

 

Såfremt klubben kan fremvise, at den har mistet mindst to spillere i top 4 for herrehold 

eller én spiller i top 3 for damehold skal Turneringsudvalget give dispensation til trækning 

af det højest rangerede hold. En spiller, der er angivet som mistet i forbindelse med en 

dispensationsansøgning, kan ikke repræsentere klubben i resten af sæsonen. 

Farums gældende klubrangliste (11.3.16) ser således ud: 

 

Klubben angiver at have mistet nummer 1 og 4 på listen. Dette bekræftes af Squashportalen: 

 

 
 

Betingelserne for dispensation er således opfyldt. 



Ifølge § 11.b. gælder: 

Sker trækningen efter den 15. juni, idømmes klubben en bøde på kr. 1.000,00. 

Farum skal således betale denne bøde. 

Dato for afgørelse 

12.09.2016 

 

 

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. 

 

mailto:squash@dansksquash.dk

