
Aarhus, d. 23/9-2011 

Afgørelse omkring forkert holdopstilling i kamp mellem Svanen og KSK i 4. 
division, Sjælland, København, herrer 
Turneringsudvalget (TU) har modtaget en klage fra Københavns Squash Klub (KSK), om klubbens hold i 
fjerde division er blevet dømt som taber af kampen mod Svanen på grund af forkert opstilling. Ift. den 
gældende rangliste opstillede KSK spillerne på følgende vis 

1. single (#53 på gældende rangliste) 
2. single (#23 på gældende rangliste) 
3. single (#47 på gældende rangliste) 
4. single (#81 på gældende rangliste) 

Rækkefølgen matcher imidlertid den rækkefølge, som gælder for på det tidspunkt indtastede kommende 
opdatering af ranglisten, som KSK havde valgt at foretage umiddelbart efter fristen for den første 
opdatering. KSK indvender i sin klage, at den gældende rangliste i Squashportalen stod sorteret efter den 
kommende rangliste, hvilket KSK efter TUs formodning mener skaber forvirring omkring holdsætningen. 

TU anerkender, at opstillingen i Squashportalen er forvirrende, men at portalen tydeligt angiver placeringen 
for den gældende rangliste i kolonnen ved siden af navnet. Dertil kommer, at denne oversigt er beregnet 
for klubbernes turneringsansvarlige, der står for indberetningen af ranglisten. Under ”Oversigter” findes 
punktet ”Gældende klubranglister”, hvor den til enhver tid gældende klubrangliste kan findes, sorteret 
efter den nuværende og ikke den kommende rangliste. TU vurderer derfor, at der ikke er tilstrækkelig 
grund til at afvige fra reglerne om korrekt opstilling. 

Jf. TUs seneste afgørelse skal holdet opstilles ift. gældende rangliste, og der hersker i dette tilfælde ingen 
tvivl, da 1. singlen har været besat af en spiller, som rettelig burde have spillet 3. single. Dermed har KSK 
stillet forkert op på 3 pladser. Reglerne for Danmarksturneringen §19.f lyder 

”Forkert brug af en spiller iht. til ovenstående punkter medfører bøde på kr. 500,00 samt tab af alle de 
kampe, der måtte blive berørt (11/0 11/0 11/0)” 

I den konkrete sag har KSK opstillet én spiller forkert, hvorfor klubben idømmes en bøde på 500 kroner. 
Som følge af den forkerte opstilling er kampene, der vedrører 1., 2. og 3. singlerne berørt af den forkerte 
opstilling, hvorfor KSK taber disse kampe 11/0 11/0 11/0. Da KSKs fjerdesingle vandt sin ene kamp, vinder 
Svanen kampen 7-1. 

Denne afgørelse kan ankes til Appeludvalget inden for fire uger. 
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