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København d. 17/12-2010 

 

 

Vedr. klage fra Herlev/Hjorten over Morten W. Sørensen 

 

Turneringsudvalget har modtaget en klage fra Herlev/Hjorten over Morten W. Sørensens opførsel i 
Elitedivisionsmatchen mellem Birkerød og Herlev/Hjorten 13. november.  

Uddrag af klagen: 

Under holdkampen imellem Herlev/Hjorten og Birkerøds herre-elitehold d. 13 november 2010 udviste 
Morten W. Sørensen en så ubehagelig, grov og forstyrrende adfærd overfor både dommer og 
modstander, at vi som klub ønsker at indbringe en klage. 

Holdkampen blev spillet i Birkerød, og adfærden der henvises til opstod i forbindelse med kampen 
imellem Morten W. Sørensen og Caspar Grauballe, der blev dømt af Rasmus Jessen Petersen, 
Herlev/Hjorten. 

I klagen henvises endvidere til eksempler på grov og aggressiv adfærd i forhold til modstander og 
dommer. 

Turneringsudvalget har indhentet  udtalelser fra de involverede parter: Morten W. Sørensen, Caspar 
Grauballe, Rasmus Jessen Petersen og Birkerød Squashklub. 

Udfra klagen og de indhentede oplysninger fremgår det, at det var en ”betændt” kamp, både på banen 
og blandt tilskuerne.  En sådan adfærd er fuldstændig uacceptabel. Uanset hvad spillere eller publikum 
måtte mene om dommerens kendelser, er det dem der tæller. 

Afgørelse: 

Turneringsudvalget i dømmer med hjemmel i vedtægternes §11 (kan ses nedenfor) Morten W. Sørensen 
2 spilledages betinget karantæne fra kampe i Danmarksturneringen, gældende 1. år fra dd. 

Samtidig indskærpes det overfor begge klubber at man bør være opmærksomme på publikums opførsel 
ikke mindst sit eget publikums.   

Værtsklubben har et ansvar for publikums opførsel! Turneringsudvalget vil derfor også med hjemmel i 
vedtægternes § 11 give en advarsel til Birkerød Squashklub som værtsklub om, at det kan få 
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konsekvenser, hvis der igen rapporteres om utilbørlige kommentarer fra publikum til dommer og 
spillere.  

Turneringsudvalget ligger vægt på dommerens udtalelse. Dommeren må og skal have det afgørende ord. 
Hvis vi skal have nogen til at dømme, er det vigtigt at dommerens afgørelser respekteres både af 
spillerne og af publikum. Forelagt sagen mener Turneringsudvalget dog, at dommeren burde have idømt 
en sæt straf. 

Klubberne opfordres ligeledes til at bekendtgøre spillerne om reglerne for opførelse på banen – kan ses 
nedenfor (taget fra bestemmelser for ledelse af squashturneringer bilag 1). Det noteres at Birkerød 
allerede har haft en sådan snak, Herlev/Hjorten opfordres til at gøre det samme! 

Denne afgørelse kan ankes til DSqF’s appeludvalg inden 4 uger (se www.dsqf.dk for mere information). 

Turneringsudvalget 

Jesper Hockerup og Bo C. Christiansen 

 

 

§ 11 Overtrædelse af love m.v. og sanktioner.  
 

Stk. 1 Hvis klubber eller deres medlemmer under DSqF har gjort sig skyldig i: 

a. overtrædelse af love og reglementer, 
b. udeblivelse fra forpligtende aftaler/arrangementer, 
c. utilbørlig opførsel under turneringer, 
d. brud på indgåede kontrakter, 
e. handlinger, der skader DSqF’s anseelse, både i ind- og udland 
 

kan Dansk Squash Forbund træffe følgende foranstaltninger: 

1. tildele en irettesættelse eller advarsel, 
2. idømme bøder, 
3. udelukkelse fra deltagelse i nærmere definerede turneringer, 
4. udelukkelse (karantæne) fra deltagelse i turneringsspil eller lederarbej-de på bestemt 
eller ubestemt tid, 
5. anmode om, at en klub foretager eksklusion, (om eksklusion af klub efter denne 
paragraf, se stk. 5) 
 

 

Retningslinjer for anvendelsen af Regel 17 (Opførelse på banen) 

Regel 17 pålægger at dommeren i tilfælde af en uacceptabel opførelse på banen ”skal straffe 
spilleren”. Vurderingen af overtrædelsens karakter og straffens hårdhed er dog op til dommerens 

http://www.dsqf.dk/�
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skøn. Dette har igennem årene ofte medført tildeling af forskellige straffe (eller ingen overhovedet) 
for de samme forseelser, afhængigt af hvem der har dømt. På den ene side kan en hård (forkert) straf 
være blevet tildelt for en enkelt eller mild overtrædelse; mens på den anden side kan en mild dom 
eller ingen overhovedet være blevet tildelt for en grov overtrædelse. Spillerne ved ikke på forhånd 
hvilke standarder der er gældende, og dommerne står tilbage og skal selv sætte deres egne standarder.  

Udfærdigelsen af disse retningslinjer er et forsøg på at skabe lidt orden på det eksisterende kaos og 
give både dommere og spillere muligheden for vejledning i anvendelsen af Regel 17. Hvis dommere 
følger disse retningslinjer rimeligt tæt, så vil spillere vide på forhånd hvilke standarder der gælder for 
anvendelsen af reglerne vedrørende forstyrrelse: målet er en mere ensartet konsekvens. Opnåelsen af 
en sådan konsekvens til gavne squash sporten utroligt meget. 

Dommere vil anvende de følgende retningslinjer i de relevante situationer. Mens dommerne jf. Regel 
17 stadigvæk har mulighed for at vælge om der har været en overtrædelse ifølge reglen eller ej, hvis 
dommeren vurderer at en overtrædelse er sket så skal disse retningslinjers konsekvenser følges: 

 

Misbrug af udstyr (ketcher eller bold eller andet udstyr) 

Mindre forseelse (f.eks. kaste ketsjeren på gulvet efter at have tabt et sæt, slå hårdt til bolden efter 
duellen er ovre): Advarsel for opførelses 

Grov forseelse (f.eks. bevist ødelægge ketsjeren, smide ketsjeren mod væggen; slå bolden eller kaste 
ketsjeren ud af banen): Stroke for opførelse 

Hørbar eller visuel uanstændighed: 

Mindre forseelse (f.eks. bandeord; blasfemi): Advarsel for opførelse 

Grov forseelse (Hørbar eller visuel uanstændighed): Stroke for opførelse 

Trækning af tid 

Mindre forseelse (f.eks. tilbage på banen med nogle sekunders forsinkelse; tager sig ekstra meget tid 
på banen til at serve): Advarsel for opførelse 

Grov forseelse (f.eks. meget sent tilbage på banen; lang diskussion med dommeren): Stroke for 
opførelse 

Uenighed 

Mindre forseelse (f.eks. betvivle en dom/afgørelse): Advarsel for opførelse 

Grov forseelse (f.eks. langvarig diskussion eller gentagende gange betvivle eller udvise uenighed 
med domme/afgørelser): Stroke for opførelse 

Krænkelse af official: 
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Mindre forseelse (f.eks. utiltalende kommentarer om officials eller domme/afgørelser): Advarsel for 
opførelse 

Grov forseelse (f.eks. nedsættende kommentarer om officials eller domme/afgørelser): Stroke for 
opførelse 

Overlagt/meget grov forseelse (f.eks. skyde bolden mod officials eller ud blandt tilskuere; kaste 
ketsjeren mod officials eller ud mod tilskuere): Tab af sæt eller kamp, afhængig af grovheden 

Overdreven fysisk kontakt: 

Mindre forseelse (f.eks. at løbe ind i modstanderen): Advarsel for opførelse 

Grov forseelse (f.eks. fysisk krænkelse af modstander): Stroke for opførelse 

Overlagt/meget grov forseelse (f.eks. bevidst skade sin modstander; farligt spil der skader 
modstanderen): Tab af sæt eller kamp (afhængigt af forseelsens alvorlighed og skadens alvor) 

Usportslig opførelse: 

Mindre forseelse (f.eks. komme med negative kommentarer om sin modstander): Advarsel for 
opførelse 

Grov forseelse (f.eks. gentagende negative eller nedsættende kommentarer om modstanderen; hvilke 
som helst intimidering af modstanderen): Stroke for opførelse 

Overlagt/meget grov forseelse (f.eks. ekstrem opførelse der bringer spillet i miskredit): Tab af sæt 
eller kamp (afhængig af alvorligheden af forseelsen) 

Coaching under spil: 

Første gang: Advarsel for opførelse 

Anden gang: Stroke for opførelse og bortvisning af den overtrædende person 

 

Gentagende eller overdreven dårlig opførelse: 

Når, efter dommerens opfattelse, spilleren gør sig skyldig i gentagende gange at udvise uacceptabel 
opførelse på banen efter en af retningslinjerne ovenfor, skal dommeren tage skridt til ved næste 
overtrædelse at enten give den samme straf for anden gang en af retningslinjerne bliver overtrådt, 
eller give en hårdere end den der allerede er tildelt. Dog skal dommeren, hvis Advarsel for opførelse 
allerede er blevet givet for både den første og anden overtrædelse af et af punkterne, tildele stroke 
ved tredje overtrædelse. (Eksempel: hvis spilleren har modtaget en advarsel for opførelse for 
uenighed, så skal der på den næste uenighed gives endnu en advarsel eller stroke. På den tredje 
overtrædelse skal der gives stroke). 
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