
Silkeborg, 28. oktober 2013 

Utidig oprykning af Sabine Petersen, Herlev 

Charlotte Gyde har på vegne af juniorudvalget i Herlev/Hjorten Squash og Sabine Petersen, Herlev, 

henvendt sig til Turneringsudvalget med henblik på utidig oprykning til PU15 af Sabine Petersen,  som 

normalt spiller PU13. Anmodningen er for Junior Grand Prix’erne for resten af sæsonen. Charlotte Gyde 

anfører, at Sabine Petersen var suveræn i sin række i forrige sæson, samt at hun ved Danish Junior Open 

opnåede en andenplads. 

Reglerne på området er ganske klare, §3.4 i "Regler for Juniorturneringer" lyder:  

"De juniorer der deltager i Elite og Talentudviklingsprojektet under forbundet kan på egen foranledning, 

og med deres forældre, træners og landstrænerens godkendelse, som en del af deres udvikling, i enkelte 

runder, vælge at deltage i kategorien umiddelbart over deres aldersbestemte kategori. 

Ovennævnte tilfælde er eneste tilladte, hvor en spiller kan vælge at stille op i en anden kategori end sin 

aldersbestemte kategori. […]"  

Turneringsudvalget offentliggjorde 21. august en afgørelse vedr. samme spiller ang. utidig oprykning, hvor 

oprykningen blev afvist med den begrundelse, at Sabine Petersen i den foregående sæson ikke var udtaget 

til DSqFs talentarbejde, samt at de nært forestående udtagelser for indeværende sæson endnu ikke var 

foretaget. 

De dengang nært forestående blev imidlertid aflyst, sådan at der for indeværende sæson ikke er foretaget 

udtagelser. Der er i øjeblikket endnu ikke udmeldt et nyt tidspunkt for udtagelserne. Regelsættet for Junior 

Grand Prix-turneringerne specificerer ikke, hvad der skal ske, hvis udtagelserne ikke finder planmæssigt 

sted. 

Turneringsudvalget ser, at dette forhold ændrer ved præmissen for den tidligere afgørelse. Sabine Petersen 

har på grund af aflysningen af udtagelserne i denne sæson ikke haft mulighed for at blive udtaget. Dette 

bør ikke være til ulempe for hende. Turneringsudvalget ser dog ikke nødvendigvis den manglende 

udtagelse som tilstrækkelig grund til at tillade utidig oprykning. Dette ville medføre en generel tilladelse til 

utidig oprykning til enhver spiller, som måtte ønske at rykke utidigt op. 

Turneringsudvalget ser sig derfor nødsaget til fra anmodning til anmodning på baggrund af den relevante 

spillers resultater fra den seneste tid at vurdere, om spilleren bør tillades at rykke utidigt op eller ej. 

Sabine Petersen har så vidt Turneringsudvalget er orienteret i løbet af det seneste år ikke tabt en kamp i sin 

række og vurderer på den baggrund, at hun har det nødvendige niveau til at spille i en højere række. 

Turneringsudvalget understreger, at denne vurdering på ingen måde kan tolkes i retning af, at spilleren vil 

blive udtaget, når udtagelserne finder sted. 

Turneringsudvalget giver derfor Sabine Petersen tilladelse til at rykke utidigt op i PU15. §3.4 som citeret 

ovenfor indeholder dog en passus om, at deltagelse i den umiddelbart højere række kun kan ske ”i enkelte 

runder”. Ordlyden angiver altså et præcist antal turneringer, men antallet må være mindre end det 

maksimale antal. Turneringsudvalget tolker ”enkelte runder” som højst halvdelen. Der er seks Junior Grand 



Prix’er i en sæson, så Turneringsudvalget giver Sabine Petersen tilladelse til at stille op i PU15 ved op til tre 

Junior Grand Prix’er af eget valg i den resterende sæson. 

Når der foreligger nye udtagelser, vil det være et kriterium for, at Sabine Petersen fortsat kan stille op i 

PU15, at hun er rent faktisk er udtaget. Er hun ikke det, vil hun skulle stille op i PU13, som hendes alder 

tilsiger. 

Turneringsudvalget er med sin afgørelse klar over, at styrkeforholdet i rækken, som Sabine Petersen 

forlader, vil ændres, sådan at en ny spiller potentielt vil blive den dominerende og derpå kan tænkes at ville 

søge om oprykning. Turneringsudvalget gør opmærksom på, at det vil lægge spillerens kamphistorik  for 

indeværende og foregående sæson til grunds for vurderingen af, om en spiller skal kunne rykke op. 

 

Asger Grønlund Andersen 


