Henvendelse til Turneringsudvalget
Sagsnummer: _35/2016_____
Modtaget dato: __07-03-2016____
(udfyldes af TU)

Generelle oplysninger
Navn:

Flemming Ulrich Bøgh

Klub:

City Squash

Funktion i klubben:

Holdkaptajn

Mailadresse:

fub@xpertel.eu

Dato for henvendelse:

7. marts 2016

Henvendelsen vedrører (sæt kryds):
Spørgsmål:
Dispensation:

X

En ny klage:

X

Tilføjelse til igangværende klage:

Andet:

Spørgsmål (Her skrives spørgsmålet og evt. hvilken regel i regelsættet spørgsmålet vedrører)
Mit 2. hold, skulle den 6. marts 2016 spille holdkamp i 2. division mod Holbæk kl. 11:00. (Kamp nr.
4718)
Mine spillere møder op som aftalt i Holbæk, men straks de er inde i bygningen, må de gå ud igen, da der
lugter kraftigt af røg/brand. Holbæks spillere er enige i, at der er noget galt, men hvad der er galt ved de
ikke. Et par af spillerne prøver at blive inde i bygningen, med det resultat til følge, at de får hovedpine.
Det aftales dermed, at det ikke er forsvarligt at spille kampen under de forhold, og mine spillere må køre
den lange vej hjem til København.
Holbæks spillere har sagt, at de gerne kommer til os og spiller holdkampen, da vi jo har kørt til Holbæk
med uforrettet sag, hvilket er en fin gestus fra Holbæks side. Jeg kan bare ikke se, hvornår vi skulle finde
tiden til at spille den kamp, da vi har et presset spille program i hele marts måned, med 3 holdkampe på
en måned, samt en turnering og et efterfølgende DM i Kolding.
En anden ting er, at havde kampen kunne gennemføres i dag som planlagt, så spillede Holbæks piger
holdkamp på samme tid, hvilket havde gjort, der kun ville være en bane til rådighed noget af tiden,
hvilket jeg ikke mener, er acceptabelt. Mine spillere vil meget gerne spille, men de har også alle en
familie, og planlægger naturligvis dagen ud fra, at der som minimum er to baner til rådighed, hvilket
reglerne også foreskriver der skal være.

En ny klage
Involverede parter i klagen (her beskrives parterne i klagen):
City Squash & Holdbæk Squash
Regelhenvisning (skal udfyldes og skriv den regel som danner grundlag for klagen):

§ 16 = Den arrangerende klub skal for egen regning sørge for, at der er minimum to baner til rådighed
for en holdkamp. Som oplyst var der ingen baner til rådighed, og mine spillere kørte derfor hjem til
København igen.
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):
Da jeg ikke ser en ny kamp kan og skal aftales jf. reglerne, er formålet en skrivebordssejr på 8-0 til City
Squash.

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):

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

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

TU's afgørelse:
Konklusion

Forespørgsel og klage over holdkamp 4718
På baggrund af næsten ensartede forespørgsler om holdkamp 4718 mellem Holbæk og City Squash II fra
Holbæk og City Squash er tilbagemeldingen fra TU følgende:





Der planlægges i Squashportalen med 1 bane til en damekamp og 2 baner til en herrekamp.
Vi opfatter det som force majeure, at der lugter brændt, da holdkampen skal i gang, og kan ikke af
nogen af forespørgslerne se, hvor lang tid City Squash giver, for at vurdere om lugten vil forsvinde,
således kampen kan spilles.
Damerne fra Holbæk og KSK II, som skulle spille samtidig, valgte at spille. Vi kan ikke se hvornår de
gik i gang.

Begrundelse
På baggrund af indsendte forespørgsler og information i disse, dømmer vi force majeure, og det betyder,
at kampen skal spilles på et andet tidspunkt.
Kampen skal afvikles i Holbæk og være spillet senest søndag den 17/4-2016. Klubberne bedes selv aftale
dato og spilletidspunkt.

Spilledato bedes aftalt og meddelt til TU senest fredag den 18/3 -2016.
Hvis klubberne ikke kan blive enige om en dato for hvornår kampen skal spilles, vil TU fastsætte
spilledato.

På vegne af TU
Ela Lidwin

Dato for afgørelse
08-03-2016

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.

