
Aarhus, d. 18. september 2012 

Dispensation vedr. baner til rådighed 
København SK (KSK) har ansøgt Turneringsudvalget om dispensation til at afvikle en række holdkampe på 

færre end to baner, som det ellers kræves i reglerne. Det drejer sig om følgende kampe: 

Dato Tidspunkt Hold Division 

15-10-2012 18:30:00 KSK 5 (H) - Rudersdal 2 (H) 5. division Sjæll. midt/nord, herrer 

15-10-2012 18:30:00 KSK 2 (H) - Herlev/Hjorten 3 (H) 1. division øst, herrer 
    

24-11-2012 14:00:00 KSK 3 (D) - Holbæk (D) 2. division Sjælland, damer 
24-11-2012 11:00:00 KSK (H) - Birkerød (H) Elitedivisionen herrer 

    

02-02-2013 11:00:00 KSK (H) - Herlev/Hjorten (H) Elitedivisionen herrer 

02-02-2013 14:00:00 KSK 3 (D) - Helsinge (D) 2. division Sjælland, damer 

    

02-03-2013   14:00:00 KSK (D) - Helsingør (D) 1. division øst, damer 
02-03-2013   11:00:00 KSK (H) - Kolding (H) Elitedivisionen herrer 

 

Ovenstående kampe er alle fra det oprindelige kampprogram, og KSK har således intet ansvar for 

dobbeltbookingerne. §15.a i Regler for Danmarksturneringen tilsiger, at en klub skal stille med to baner pr. 

holdkamp, men at der skal dispenseres fra denne generelle regel, hvis det som følge af det udsendte 

kampprogram ikke er muligt at stille to baner til rådighed: 

  

”Den arrangerende klub skal: 

i. For egen regning sørge for, at der er minimum to baner til rådighed for en holdkamp- hvis ikke det kan 

lade sig gøre, skal der søges dispensation herfor hos Turneringsudvalget, sådan dispensation skal ligge 

tilgængeligt på www.dsqf.dk. Er turneringsprogrammet lagt sådan, at en klub ikke kan opfylde dette 

krav på grund af et misforhold mellem antallet af baner i klubben og antallet af hjemmekampe, skal der 

dispenseres fra kravet.” 
 

Turneringsudvalget giver på denne baggrund KSK dispensation til at afvikle ovenstående kampe på færre 

end to baner pr. kamp. Hvis kampene ikke flyttes, skal modstanderne informeres om forholdene. 

Denne afgørelse kan ankes til DSqFs appeludvalg inden for fire uger.  

 

Asger Grønlund Andersen  

 

http://www.dsqf.dk/

