
Frederiksberg d. 19/10 2011 

Vedr. klage over Birkerøds aflysning af Challenger 

Turneringsudvalget har modtaget en klage fra Tobias Pørtner, Kolding vedr. Birkerød Squashklubs (BSK) 
aflysning af Challenger d. 20-22/10. Turneringsudvalget er bekendt med at der til turneringen var tilmeldt 
33 spillere. BSK begrunder aflysningen med, at der ikke er højt nok niveau blandt de tilmeldte spillere. BSK 
angiver i deres skrivelse i forbindelse med aflysningen, at ”Der er således blot fire spillere fra henholdsvis 
top30 hos herrerne og top20 hos damerne, hvilket ganske enkelt ikke er tilstrækkeligt for at kunne afholde 
en turnering for landets elite.”  

I Bestemmelser for Turneringsledelse findes der ingen angivelse af regler for aflysning af turneringer. Jf. 
forbundets vedtægter §11b kan DSqF træffe en række foranstaltninger hvis en klub/spiller har gjort sig 
skyldig i ” udeblivelse fra forpligtende aftaler/arrangementer”. Turneringsudvalget har ikke mulighed for at 
anse det at som arrangør at aflyse en turnering som en udeblivelse fra en forpligtende aftale, idet der i 
bestemmelserne ikke er angivet nærmere betingelser for at kunne aflyse en turnering og at man ved at 
blive vært dermed også indgår en forpligtende aftale.  

Turneringsudvalget finder det dog umådeligt kritisk, at en klub der har anmodet om en turnering aflyser en 
turnering med 33 tilmeldte. Tidligere har andre klubber afholdt turneringer ved lavere deltagerantal. 
Turneringsudvalget anser det ligeledes som manglende overholdelse af sportslige hensyn at aflyse pga. det 
formodede niveau i turneringen. Blandt andet var Danmarksmesteren for herrer 2010 således tilmeldt, 
hvorfor Turneringsudvalget ikke forstår BSKs argument for, at man ikke mener, at niveauet var højt nok. 
Turneringsudvalget finder således, at BSK tilsidesætter god sportslig skik ved at underkende de deltagere, 
der har tilmeldt sig turneringen, og som ellers ikke kan deltage i Satellite turneringer som følge af, at de 
ligger højere end plads 32/16 på Danmarksranglisten. Ligeledes anser Turneringsudvalget det som mangel 
på respekt over for alle de tilmeldte at aflyse turneringen med den begrundelse BSK er fremkommet med. 
Turneringsudvalget har på baggrund af aflysningen truffet den afgørelse at alle spillere, der var tilmeldt 
turneringen rettidigt vil få noteret d. 22/10 som seneste aktivitetsdato, således at spillerne, der i god tro 
havde tilmeldt sig en Challenger, ikke straffes for en klubs manglende overholdelse af 
turneringsværtsrollen. Turneringsudvalget har dog ingen muligheder for at få BSK til at afholde turneringen 
jf. regler for Turneringsledelse. 

Turneringsudvalget finder det ligeledes kritisabelt, at BSK ikke rådførte sig med Turneringsudvalget, inden 
aflysningen blev besluttet, og ligeledes at BSK ikke orienterede Turneringsudvalget direkte om aflysningen. 
Turneringsudvalget vil opfordre til, at der ved førstkommende lejlighed for bliver set på reglerne for 
aflysning af turneringer, det privilegium det er at blive turneringsvært, samt at BSK’s ønsker som 
turneringsvært overvejes ved planlægningen af sæsonen 12/13. 

 

Uddrag af DSqF’s vedtægter: 

§ 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) 

Stk. 3 

DSqF’s organer og klubber kan for DSqF’s turneringsudvalg indbringe sager om forseelser begået af klubber 
og klubmedlemmer. Beslutninger i sager, som er startet i klubber i relation til §11 stk. 1 a-e vedr. 
enkeltpersoner kan af de pågældende indbringes direkte for DSqF’s turneringsudvalg. 

 

Denne afgørelse kan ankes til DSqF’s appeludvalg inden 4 uger. 
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