
Frederiksberg d. 15/3-2012 

Vedr. flytning af kamp 
 

Helsingør Squash Klub ved Kenneth Sand har d. 14/3 anmodet om, at kampen mellem Hørsholm og 

Helsingør i 2. division Sjælland herrer flyttes fra d. 17/3-2012, idet Helsingør ikke kan stille fuldt hold. 

Ligeledes anfører Helsingør, at der i forvejen er en anden kamp, der afvikles i Hørsholm. 

Turneringsudvalget anser ikke argumentet, om antallet baner til rådighed i Hørsholm som legitimt for en 

flytning, idet Hørsholm råder over 4 baner, hvilket netop er minimumskravet for afvikling af to holdkampe 

jf. regelsættet. At Helsingør ikke kan stille hold, er ikke TU vedkommende, idet spilletidspunktet har været 

kendt siden sæsonstart, sådan at klubben ved almindelig planlægning burde have kunnet aftale flytning i 

god tid.  

Medmindre klubberne kan blive enige om flytning af kampen indbyrdes, fastholdes kamptidspunktet af 

Turneringsudvalget. 

 

Uddrag af reglerne for Danmarksturneringen: 

§10.e: 

Såfremt de implicerede klubber i en holdkamp indbyrdes kan blive enige om at flytte hele holdkampen (alle 

kampe skal afvikles samme dag!), kan dette lade sig gøre. Tidsrammerne for en sådan flytning er, at 

holdkampen ikke må afvikles tidligere end ugen op til holdrundedatoen og skal være afviklet inden en uge 

efter holdrundedatoen. ”Turneringsudvalget” skal orienteres om flyttede kampe. For så vidt angår 

mellemspil og op/nedrykningskampe gælder, at flytning af disse kræver godkendelse 

af ”Turneringsudvalget”. For alle ændringer af kampdato gælder, at alle de involverede klubber kan blive 

enige om et tidspunkt. Ændringer med angivelse af ny kampdato skal ske inden programsat kampstart. For 

alle tilfælde gælder at begge klubbers holdansvarlige skal have accepteret flytning inden kampen flyttes, 

dette sker ved fremsendelse af accept fra begge klubber til TU, subsidiært ved accept via squashportalen.  

f. Tvivlsspørgsmål vedrørende afvigelser fra det oprindelige turneringsprogram og fastsættelse af nye 

spilledatoer kan af turneringsledelsen eller af de implicerede klubber indbringes for ”Turneringsudvalget”, 

hvis afgørelse i så fald er afgørende og endelig.  

 

Denne afgørelse er endelig jf. §10 f. 
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