
Aarhus, d. 2/10 2012 

Vedr. flytning af holdkamp 
Herlev/Hjorten har efter aftale med Skovbakken henvendt sig til Turneringsudvalget med et ønske om at 

flytte de to klubbers kamp, der i øjeblikket er programsat til d. 10/11 2012, til d. 3/10 2012. 

Den generelle regel for flytning af kampe er, at en kamp kan afvikles inden for et interval på to uger gående 

fra mandag i den i aktivitetskalenderen fastsatte spilleuge til søndag i den følgende uge jf. §8.e.: 

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

(alle kampe skal fortsat 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 som fastlagt i 

Aktivitetskalenderen og skal være afviklet inden en uge efter holdrundedatoen. Klubberne kan dermed 

afvikle en given holdkamp fra mandag i ugen, hvor holdrunden er planlagt til, og frem til søndag i den 

følgende uge. […] 

Turneringsudvalget har dog jf. §8.g. mulighed for at flytte holdkampe:  

Turneringsudvalget kan ensidigt flytte en kamp, hvis udvalget skønner det nødvendigt. Det nye 

spilletidspunkt skal i dette tilfælde være enten en lørdag eller søndag eller en dag, som klubben, der er 

på udebane, over for Turneringsudvalget har angivet at kunne spille udekampe. Tidspunktet skal 

ligeledes være sådan, at den tilrejsende klub med rimelighed kan nå at ankomme og nå tilbage. 

Turneringsudvalget fortolker §8.g. sådan, at udvalget i særlige tilfælde kan vælge at flytte enkelte kampe. 

Turneringsudvalget offentliggjorde d. 1/10 2012 en afgørelse om, at datointervallet for afvikling af anden 

runde i Danmarksturneringen, under henvisning til §8.g., udvides til d. 8/10-28/10, da det oprindeligt 

planlagte interval falder sammen med skolernes efterårsferie. Dette er altså efter Turneringsudvalgets 

opfattelse et eksempel på et særligt tilfælde. 

Jf. §8.e. kræver enhver flytning af en holdkamp begge holds accept og kan som sådan ikke være et særligt 

tilfælde under §8.g. Hvis det blev fortolket som sådan, ville §8.e miste sin betydning, hvilket ikke kan være 

hensigten med reglerne. 

 På den baggrund afviser Turneringsudvalget ansøgningen. 

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