
     Odense, den 12-12-2011 

Vedr. kamp 593 Svanen – Herlev/Hjorten 3 

I kampen stillede Ismail Bosalio op som 1. single for Herlev/Hjorten. Ismail Bosalio figurerer som nr. 7 på 

Herlev/Hjortens klubrangliste, jf. reglerne for Danmarksturneringen § 19b, så er de første 4 herrer på ranglisten 

låst til 1. holdet, 5-8 til 2. holdet, 9-12 til 3. holdet, 13-16 til 4. holdet og 17-20 til 5. holdet. Ismail Bosalio er 

derfor stillet op på for lavt et hold. Da han samtidigt er stillet op som 1. singlen, så betyder det at 

Herlev/Hjorten har stillet forkert op i de resterende kampe.  

Kamp 593’s resultat ændres derfor således: Svanen – Herlev/Hjorten 3: 8-0. Derudover idømmes 

Herlev/Hjorten en bøde på 500 kr. for forkert opstilling. 

Uddrag af Reglerne for Danmarksturneringen: 

”§19. Holdopstillingen Vedr. Kamp 593 - 1. div. Øst, herrer – Svanen – Herlev/Hjorten 3 

b. Opstillingen på holdet skal følge den til enhver tid gældende rangliste, oplyst til ”Turneringsudvalget”.  

Følgende spillere kan spille for følgende hold:  

Elitedivision til og med 3. division (for fusionshold se appendix A)  

1. De første fire herrer og første tre damer er bundet på førsteholdet og kan ikke spille på lavere rangerende hold.  

2. De næste fire herrer og næste tre damer kan spille på både førsteholdet og andenholdet, men ikke på lavere rangerende 

hold.  

3. De næste fire herrer og næste tre damer kan spille på både førsteholdet, andenholdet og tredjeholdet, men ikke på 

lavere rangerende hold.  

4. De næste fire herrer og næste tre damer kan spille på både førsteholdet, andenholdet, tredjeholdet og fjerdeholdet, men 

ikke på lavere rangerende hold, og så fremdeles for efterfølgende hold  

Opsummering  

En spiller kan altid rykke et eller flere hold op i forhold til spillerens placering på den til enhver tid gældende rangliste. 

Spilleren bliver ikke låst, uanset antal gange, spilleren rykkes op. En spiller kan ikke spille for et lavere rangerende hold, end 

spillerens placering på ovennævnte rangliste indikerer. Grænseværdierne pr. hold er Divisioner 4 herrer og 3 damer.” 

§ 19 f.  Forkert brug af en spiller iht. Ovenstående punkter medfører bøde på kr. 500,00 samt tab af alle de kampe, der 

måtte blive berørt (11/0 11/0 11/0) 

Med venlig hilsen 

Ela Lidwin 

På vegne af TU 



 

 

 

 


