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Frederiksberg d. 28/03 2012 

Vedr. manglende betaling til Helsinge Challenger for Jesper Hellan 
 

Turneringsudvalget har d. 11/3 en henvendelse fra Jan Borgen, Helsinge Squash Klub, vedr. afbud fra Jesper 

Hellan, Birkerød, og manglende betaling af deltagergebyret ifm. Helsinge Challenger 2012. Jan Borgen 

anfører, at: 

1)      Når man tilmelder sig en Challenger er der altid en mulighed for at havne i Mester, derfor er dette ikke 

en gyldig grund til at melde fra 24 timer før turneringsstart, med den begrundelse.  

2)      Melder man fra efter sidste frist for tilmelding er man forpligtiget til at betale arrangøren 

tilmeldingsgebyr, uanset grund. Klubben har ikke en mulighed for at nedsætte sine omkostninger med så 

kort varsel. 

3)      Spillere tilmelder sig for klubber, derfor må klubben gå ind og dække hvis den spiller som melder fra 

nægter, derefter må det være op til spillerens klub at inddrive gælden, i dette tilfælde Birkerød 

Jf. e-mail korrespondance mellem Turneringsledelsen, Jesper Hellan og Lars Guldbrandt, Birkerød, angiver 

Jesper Hellan, at §4.h kun er relevant, hvis han havde indbetalt turneringsgebyret, hvilket han ikke havde 

gjort. Ligeledes anser han det som en ret at måtte framelde sig, fordi han er seedet til mesterrækken. 

Jan Borgens henvendelse rummer tre spørgsmål: 

1. Er man forpligtet til at betale turneringsgebyret, hvis man melder afbud efter tilmeldingsfristens 

udløb, men før man har betalt turneringsgebyret? 

2. Er en vurdering af forkert seedning en gyldig grund til at melde afbud til en turnering? 

3. Er klubben, som en spiller er medlem af, forpligtet til at betale sine spilleres turneringsgebyrer, hvis 

disse er i restance? 

TU besvarer i det følgende spørgsmål i ovenstående rækkefølge. 

Forpligtelse til betaling af turneringsgebyr 
§4.c i BESTEMMELSER FOR LEDELSE AF SQUASHTURNERINGER lyder 

”Hvis en spiller er i restance med betaling af turneringsgebyr, kan »Turneringsudvalget« beslutte, at 

spilleren ikke kan deltage i turneringer, så længe vedkommende er i restance. En turneringsarrangør kan 

ligeledes beslutte, at en spiller i restance jf. ovf. ikke kan deltage i den pågældende turnering.” 

En turneringsarrangør kan ikke forventes at vide, om en tilmeldt spiller er i restance for betaling af 

turneringsgebyret i andre turneringer. TU fortolker derfor formuleringen i 2. sætning sådan, at en spiller, 

der tilmeldt inden for fristen, men som ved udløb af tilmeldingsfristen ikke har betalt turneringsgebyret 

turneringen, er i restance, og dermed forpligtet til at betale turneringsgebyret. Turneringsarrangøren kan 

vælge, hvorvidt den tilmeldte spiller ønskes udelukket fra at deltage i turnering, men dette ændrer ikke på, 

at spilleren er i restance. 
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TU finder derfor, at tilmelding til en turnering er bindende i såvel sportslig som økonomisk forstand, 

medmindre at afmelding sker inden for tilmeldingsfristen. Da Jesper Hellan meldte afbud til turneringen 

efter tilmeldingsfristens udløb, træder § 4.h i kraft, hvorved en spiller ikke er berettet til at få refunderet 

gebyret ved afbud efter tilmeldingsfristen. 

Gyldighed af afbud 
TU finder ikke, at et afbud baseret på uenighed i seedning er gyldigt, da seedning ikke er et subjektivt 

spørgsmål, men udelukkende et spørgsmål om placering på Danmarksranglisten. Da afbuddet anses for 

ugyldigt, træder § 9.d træder i kraft. 

Som en sidebemærkning til denne kendelse gør TU opmærksom på, at Jesper Hellan i mailkorrespondencen 

med turneringsledelsen i første omgang angiver, at han ikke agter at deltage i turnering på baggrund 

af ”forkert seedning”, hvortil turneringsledelsen angiver, at de ikke anser dette som en gyldig grund. Hellan 

svarer hertil, at ”OK jeg er skadet, skal nok få en lægeerklæring.” TU finder her, at det første afbud sammen 

med den tilhørende begrundelse er gældende. 

Betalingsforpligtelsen 
Da reglerne omhandler individuelle turneringer, hvor spillerne ikke repræsenterer deres klub, anser TU, at 

betalingen er et mellemværende mellem turneringsarrangør og den enkelte spiller. 

Afgørelse 
På baggrund af ovenstående finder TU, at Jesper Hellan er Helsinge 250 kr. skyldig for deltagergebyr (jf. 

§4.h).  Jesper Hellan vil ikke kunne deltage i turneringer under DSqF, indtil restancen er bragt i orden (jf. 

§4.c). Når restancen er bragt i orden, kan Jesper Hellan igen deltage i turneringer under DSqF, også 

turneringer, som Helsinge måtte arrangere. Endelig finder TU, at Jesper Hellans afbud ikke er gyldigt, 

hvorfor Jesper Hellan tildeles en passivitetsstraf jf. reglerne for Danmarksranglisten samt karantæne fra at 

repræsentere sin klub ved de to førstkommende holdkampe (jf. §9d). 

Uddrag af regler for turneringsledelse: 

§4 h. Hvis en spiller melder afbud eller trækker sig fra turneringen senere end tilmeldingsfristens udløb, 
returneres deltagergebyret ikke. (se også regler for Danmarksranglisten § 3.c)  
 

§9 d. Udebliver en spiller uden gyldigt afbud fra en kamp eller en hel turnering, tildeles den pågældende en 

passivitetsstraf jf. reglerne for Danmarksranglisten samt karantæne fra at repræsentere sin klub ved de to 

førstkommende holdkampe (defineret som enkeltkampe, samt grund, op/ned og medaljeslutspil og følger 

spilleren) Dette gælder, med mindre helt specielle forhold kan dokumentere og forklare hændelsen. 

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