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Flytning af kamp ifm. spillers deltagelse i VM 
KSK har d. 28/11 2012 henvendt sig til Turneringsudvalget på baggrund af Kristian Frosts snarlige deltagelse 

i VM i Qatar. VM falder datomæssigt sammen med femte runde af Danmarksturneringen og på den 

baggrund ønsker KSK, at hans kamp flyttes fra den oprindeligt planlagte dato til en anden dato jf. §8.d: 

”Ændringer af turneringsprogrammet kan beordres af Turneringsudvalget, hvis en eller flere af de 

implicerede spillere til en holdkamp er udtaget af DSqF. Ved udtagelse forstås, at den enkelte spiller er 

udtaget til at repræsentere et EU-land ved eksempelvis individuelt/hold EM eller VM. Udtagelse er også, 

hvis spilleren via sin placering på PSA/WISPA ranglisten er kvalificeret til deltagelse i VM/EM. Hvis en 

spiller udtages/inviteres af de internationale squash organisationer til at deltage i eksempelvis VM, skal 

dette uden ophold meddeles Turneringslederen og de involverede klubber. Udtagelse er ikke i de tilfælde, 

hvor DSqF eksempelvis yder et tilskud til den enkelte spiller, så denne kan deltage i individuelle 

turneringer under PSA eller WISPA. I tilfælde af en flytning pga. udtagelse er det kun de involverede 

spilleres kampe, der flyttes. De resterende kampe i holdkampen spilles som planlagt.” 

Da Kristian Frost vitterligt er udtaget, kan hans kampe flyttes. Paragraffen fortsætter imidlertid med at 

specificere, hvornår de berørte kampe kan flyttes til. 

”De involverede klubber har selv råderum til at finde et tidspunkt for afviklingen af de berørte kampe i 

tidsrummet ikke før den tidligere holdrunde og ikke senere end det tidspunkt, kampen var programsat til. 

Hvis ikke klubberne kan nå til enighed, fastsætter Turneringsudvalget et tidspunkt for afviklingen af 

kampen(e). Som udgangspunkt bibeholdes spillestedet som fastlagt i Aktivitetskalenderen.” 

Af KSK henvendelse fremgår det, at OSMK og KSK ikke har kunnet blive enige om en dato for de berørte 

kampe, og derfor tilfalder det jf. ovenstående Turneringsudvalget at udpege en dato. 

Da kampen er programlagt til lørdag d. 8/12 2012, skal kampen afvikles inden denne dato. VM starter d. 

7/12, hvilket rykker en mulig spilledato yderligere tilbage. Den forbundne rejsetid bør også tages i 

betragtning, sådan at d. 6/12 også bortfalder som mulig spilledag. Dags dato er d. 2/12 og således er der 

blot tre dage, der potentielt kan komme i spil. Den potentielle spilledag kan derfor maksimalt udpeges med 

tre dages varsel. 

Tureringsudvalget opfatter, at den eksplicitte formulering i ovenstående paragraf ”Hvis ikke klubberne kan 

nå til enighed, fastsætter Turneringsudvalget et tidspunkt for afviklingen af kampen(e).” implicit antager, at 

henvendelsen til Turneringsudvalget sker et vist (rimeligt) tidsrum forud for den programsatte kamp. En 

klub, hvis spiller(e) deltager ved et VM/EM, kunne uden denne implicitte antagelse i udstrakt grad selv 

fastlægge spilledatoen ved først at rette henvendelse meget sent for derigennem at reducere 

Turneringsudvalgets muligheder for spilledatoer og dermed påtvinge modstanderklubben at stille hold med 

et i dansk squash uhørt kort varsel. Dertil kommer, at klubben ved en hjemmebanekamp kan tvinge 

modstanderklubben til på med samme korte varsel at møde op hos klubben på fx en hverdagsaften på 

trods af en potentielt betragtelig geografisk afstand. Modstanderklubben ville i den forbindelse ingen 

muligheder have for at påvirke situationen. Dette anser Turneringsudvalget for at være en urimelig fordel. 



På den baggrund er Turneringsudvalget er af den opfattelse, at OSMK ikke kan forventes at skulle stille op 

med så kort varsel, hvorfor Turneringsudvalget afviser af udpege en dato, sådan at den oprindelige 

spilledato fastholdes, medmindre de to klubber kan blive enige om en anden løsning inden for reglerne 

omkring flytning af kampe. 

Turneringsudvalget ønsker at påtale to kritisable forhold ved KSKs henvendelse. Først og fremmest det 

uhørt sene tidspunkt for henvendelsen og dernæst, at KSK, på trods af mange modtagere af henvendelsen 

inden for både forbund og KSK, ikke har formået at rette henvendelsen til Turneringsudvalgets officielle 

kanal, tu@dsqf.dk, og (tilsyneladende) ej heller OSMK, hvilket potentielt gør OSMK uvidende om KSKs 

ageren i sagen. Turneringsudvalget anser dette for yderst uhensigtsmæssigt og potentielt usportsligt, men 

forfølger ikke dette yderligere. 

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