
Aarhus d. 1. november 2012 

Brud på tildelt dispensation 
Turneringsudvalget er blevet opmærksomt på, at Herning Squashklub i en holdkamp i anden rude i 

Danmarksturneringen har brugt spilleren Mathias Vinstrup på trods af, at klubben i juni måned ansøgte 

Turneringsudvalget om og blev tildelt dispensation til at trække sit førstehold, da klubben angav at have 

mistet en majoritet af navngivne spillere på førsteholdet. Mathias Vinstrup var blandt de nævnte mistede 

spillere. Herning anførte konkret, at  

Følgende spillere der repræsenterede os i 2. division i den forgangne sæson, har oplyst at de ikke spiller 

for Herning I den kommende: 

[…] 

Mathias Vinstrup 

Herning har efter Turneringsudvalgets henvendelse ang. baggrunden for brugen af spilleren anført, at 

klubben ikke har planer om at bruge spilleren regelmæssigt, men at det var en ”absolut nødvendighed” at 

indkalde spilleren på grund af afbud fra flere spillere, herunder en enkelt på selve spilledagen. 

Afbud blandt en klubs spillere er et vilkår, som alle klubber arbejder under, og som i Turneringsudvalgets 

optik derfor på ingen måde berettiger tilsidesættelse af reglerne for Danmarksturneringen. §9.b.ii tillader 

endda en ufuldstændig holdopstilling, dog mod bødestraf og tab af de manglende kampe for holdet med 

den ufuldstændige opstilling 

9. Udeblivelser 

 […] 

b. I de øvrige divisioner 

i. Såfremt et herre- eller damehold hold ikke stiller op til en holdkamp eller ikke stiller op med 

minimum hhv. 3 og 2 spillere, tabes holdkampen med cifrene 8-0, 24-0,  264-0 (kampe, sæt, bolde) for 

herrerækken og 6-0, 18-0, 198-0 (do) for damerækken. I gentagelsestilfælde følger konsekvenser 

reglerne i § 12. 

ii. I 1. division idømmes hold ved udeblivelse eller ufuldstændig opstilling en bøde på kr. 500,-. I de 

øvrige divisioner er bøden som følger: 

- Første gang kr. 200 

- Anden gang kr. 400 

- Tredje gang kr. 600 

- Og så fremdeles. 

En holdrunde betragtes som én gang. 

Turneringsudvalget tolker dette sådan, at regelsættet anerkender, at hold kan komme ud for uforudsete 

problemer med at stille hold, men at de alligevel tillades at stille op. Dog indeholder reglerne en sanktion 



mod ufuldstændige opstillinger for at give klubberne incitament til at gøre sig alle anstrengelser for at stille 

med et fuldt hold. Reglerne skelner mellem divisionerne, sådan at sanktionen over for hold i Elitedivisionen 

og 1. division er strammere end over for hold i de lavere divisioner. Regelsættet opererer slet ikke med et 

begreb som ”absolut nødvendighed”, der skulle tilsidesætte de almindelige regler, og jf. ovenstående 

paragraf havde Herning andre muligheder. 

Turneringsudvalget vurderer, at Herning har brudt præmissen for den tildelte dispensation. Regelsættet 

rummer imidlertid ingen bestemmelser for konsekvenserne deraf, men forudsætter, at det aldrig vil finde 

sted, at det forkerte hold trækkes. Turneringsudvalget ser sig på den baggrund ikke bemyndiget til gennem 

regelsættet for Danmarksturneringen at sanktionere Herning for denne forseelse, selvom udvalget mener, 

at det er på sin plads. 

Turneringsudvalget er af den klare opfattelse, at angivelsen af en spiller som ”mistet” for en sæson ifm § 

10.a.ii Trækning af hold bør medføre, at spilleren slettes fra klubranglisten og derfor ikke kan repræsentere 

klubben i den berørte sæson. TU anerkender, at dette ikke fremgår klart af regelsættet og ser sig derfor 

ikke i bemyndiget til at sanktionere Herning efter reglerne i § 17 vedr. forkert holdopstilling. Med 

tolkningen klarlagt i denne afgørelse slettes Mathias Vinstrup dog fra Hernings klubrangliste og kan i 

indeværende sæson ikke længere optræde for klubben i Danmarksturneringen. 

Turneringsudvalget betragter en dispensation, som den i indeværende sag tildelte, som en indgået kontrakt 

mellem klub og DSqF repræsenteret ved TU. På baggrund af § 11, stk. 1 i vedtægterne for Dansk 

Squashforbund tildeler Turneringsudvalget derfor Herning Squashklub en advarsel for brud på den 

indgåede kontrakt med Turneringsudvalget ifm. dispensationstildelingen i juni 2012. 

Med denne afgørelse er retsstillingen på området indskærpet over for samtlige klubber, sådan at Herning 

eller andre klubber, der måtte bryde en lignende aftale med Turneringsudvalget, vil blive mødt med 

sanktion. 

Denne afgørelse kan ankes til DSqFs appeludvalg inden for 14 dage. 
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