
Aarhus, d. 15/8 2011 

Vedr. ansøgning om dispensation for deltagelse i Danmarksturneringen 
Turneringsudvalget har modtaget en ansøgning fra Lars Kleiminger, Birkerød Squashklub, om at tildele 

Caroline Lyng Christiansen dispensation til at spille kampe i Danmarksturneringen, på trods af at hun først i 

december 2012 fylder 14 år, som er den i reglerne fastsatte grænse for deltagelse.  

Lars Kleiminger begrunder dispensationsansøgningen med spillerens høje spillemæssige niveau. Spilleren 

har spillet kampe i U17/U19 i JGP-regi og ligger i øjeblikket nr. 1 på den europæiske U13-rangliste for piger. 

Derudover begrundes ansøgningen med spillerens eget ønske om deltagelse i Danmarksturneringen og 

opbakning fra spillerens forældre. 

§3 i reglerne for Danmarksturneringen kræver, at alle spillere skal være fyldt 14 år på kampdagen og giver 

ikke Turneringsudvalget mulighed for at dispensere fra dette krav. 

3. Spilleberettigelse 

a. Alle spillere skal på kampdagen være fyldt 14 år. 

b. Ikke være tildelt karantæne som følge af usportslig optræden jf. reglerne. 

Turneringsudvalget har dog tidligere dispenseret fra reglerne, da en spiller, der inden for 30 dage ville 

opfylde alderskravet for deltagelse, blev tildelt dispensation (se afgørelse af 1. september 2010). 

Turneringsudvalget har - velvidende at en eventuel appelsag givetvis vil tabes i Appeludvalget - på trods af 

fraværet af dispensationsmuligheder i reglerne og en vis uenighed i udvalget valgt at give Birkerød 

Squashklub dispensation til at benytte Caroline Lyng Christiansen i Danmarksturneringen, dog kun i kampe 

uden for Elitedivisionen. 

Dispensationen gives på baggrund Caroline Lyng Christiansens høje spillemæssige niveau, som hendes unge 

alder til trods er til 1. division, hvilket Turneringsudvalget har fået bekræftet ved udtalelse fra 

landstræneren. Turneringsudvalget vurderer, at afgørelsen ligger i tråd i med DSqFs sportslige strategi, som 

blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2010, hvori visionen for talentarbejdet er formuleret på 

følgende vis: 

”At skabe en talentudvikling i et samarbejde mellem klub, forbund, trænere og spillere, hvor der 

på sigt kan skabes elitespillere”. 

Den sportslige strategi har desuden som en af de overordnede målsætninger for talenterne (spillere 

mellem 10 og 21 år vurderet til på sigt at kunne gøre sig gældende i verdenstoppen) at tiltrække og 

fastholde unge spillere. Begge disse punkter mener Turneringsudvalget at understøtte sin afgørelse. 

Turneringsudvalget er slutteligt af den opfattelse, at §3.a. eksisterer for at beskytte unge spillere, men givet 

pigens egne ønsker, opbakning fra forældre og erfaring fra turneringer i både ind- og udland virker denne 

beskyttelse ikke nødvendig, hvorfor Turneringsudvalget ser det formålsløst at forhindre spilleren i at 

deltage i Danmarksturneringen og dermed blive bremset i sin positive udvikling. 



Turneringsudvalget understreger, at det i lyset af DSqFs sportslige strategi er kombinationen af 

landstrænerens vurdering af spillerens niveau, spillerens egen lyst til deltagelse og forældrenes opbakning 

hertil, der ligger til grund for afgørelsen, og ønsker med sin afgørelse dermed ikke at danne præcedens på 

området, da reglerne om beskyttelse af unge spillere stadig er et fornuftigt udgangspunkt. 

 

Denne afgørelse kan ankes til DSqFs appeludvalg inden 4 uger. 
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