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Vedr. flytning af enkeltkampe ifm. EM/VM 
Turneringsudvalget har modtaget en henvendelse fra Skovbakken og Kolding ang. reglerne for dispensation 

for flytning af holdkampe ifm. spillere og lederes deltagelse i EM og VM for individuelle spillere og for hold. 

Kolding har henvendt sig til Skovbakken med ønske om at flytte kampene for to af klubbens spillere, 

Thomas Laursen, da han skal repræsentere Danmark ved junior EM for hold og individuelt junior EM, og for 

Martin Laursen, da han deltager ved samme mesterskaber som holdleder. Skovbakken mener ikke, at 

reglerne omfatter juniorspillere og holdledere. 

Den relevante paragraf i Regler for Danmarksturneringen er §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. 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.” 

Turneringsudvalget ser i reglerne ingen omtale af holdlederes deltagelse, hvorfor Turneringsudvalget afgør, 

at Martin Laursens kampe ikke kan flyttes. For juniorspillere kan situationen opfattes som værende mere 

uklar. Reglerne omtaler ”individuelt/hold EM eller VM”, men specificerer ikke, hvorvidt der er tale om 

mesterskaber for juniorer eller seniorer. 

Ordlyden ”Udtagelse er også, hvis spilleren via sin placering på PSA/WISPA ranglisten er kvalificeret til 

deltagelse i VM/EM.” indikerer, at der gælder særlige regler for PSA/WSA spillere, men dette ekskluderer 

ikke  juniorer fra reglen for udtagelse, da juniorspillere også kan være på PSA/WSA ranglisten. 

Da spillere for at deltage i Danmarksturneringen jf. §3.a skal være fyldt mindst 14 år, må det ligeledes 

antages, at regelsættet er gældende for alle spillere over 14 år. Dermed må reglen om udtagelse i §8.d også 

være gældende for juniorspillere. 

Turneringsudvalget afgør derfor, at Kolding kan kræve Thomas Laursens kampe flyttet i holdkampen, der er 

programsat til lørdag d. 23/3, mellem Kolding og Skovbakken. Kampene skal afvikles efter 8. spillerunde, 

men før de øvrige kampe i holdkampen. Som udgangspunkt fastholdes Kolding som spillested. Kan 

klubberne ikke nå til enighed om en dato, fastsætter Turneringsudvalget en dato. 



Turneringsudvalget ønsker nok engang at understrege det uholdbare i udvalgets nuværende besætning, 

hvor det ene medlem er formand for Eliteudvalget og derfor har en interesse i den ene af de berørte 

spillere, imens udvalgets andet medlem er medlem af og tidligere formand for Skovbakken. Dette åbner op 

for kritik og spekulation i motiverne for afgørelsen, hvilket udvalgets medlemmer finder uhensigtsmæssigt. 

Udvalget opfordrer derfor på ny klubberne til at stille med medlemmer til udvalget. 
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