
Hej Kresten 

 
Tak for mail af 14/9 med jeres klubrangliste, samt mail af 21/9 med spørgsmål til klubranglisten. 
 
En eliterunde defineres som to eller flere holdrunder, og holdrunderne afvikles som det fremgår af aktivi-
tetskalenderen løbende hen over sæsonen, som fremgår på www.dsqf.dk.  

 
Desværre har I ikke rettidigt opdateret Squashportalen med jeres korrekte klubrangliste i henhold til 
”Regler for Danmarksturneringen for hold”. Her fremgår det at klubranglister til 1. og  2. spillerunde skul-
le have været opdateret den 1/9, hvilket er lig 5/9 for denne sæson. Dette fremgår af aktivitetskalende-
ren, som I har fået fremsendt, og desuden på www.dsqf.dk.  
 
Pr. den 5/9, hvor ranglisten blev ”låst”, der var jeres rangliste følgende: 

1. Kresten Hougaard 

2. Jesper Hougaard 
3. Jesper Ratzer  
4. Kasper Jønsson 

I henhold til §13c i ”Regler for Danmarksturneringen for hold”, skal jeres rangliste opstilles efter styrke-
forhold. I henhold til modtaget mail af 14/9 fra dig, er jeres styrkeforhold anderledes end den ”låste” 
rangliste pr. 5/9 i Squashportalen. Vi går ud fra, at den rangorden, der fremgår af mailen, er den rigtige. 
 
Selv om den rigtige rangorden er fremkommet for sent og ikke via Squashportalen, som reglerne kræver, 
har vi i TU besluttet, at I skal følge ranglisten i mailen.  Ela retter jeres rangliste i Squashportalen til, så 

de fire nævnte spillere står i samme rækkefølge som i mailen. 
 
Jeres rangliste pr. 5/9 er derfor følgende: 

1. Jesper Ratzer 
2. Kasper Jønsson 
3. Kresten Hougaard 
4. Jesper Hougaard 

Da der ikke var andre spillere på jeres rangliste per 5/9, betyder det, at det er disse 4 spillere, der skal 
udgøre jeres hold i første spillerunde som er den første kamp den 25/10 i Skovbakken, så vi håber alle 
kan. 
 

Det er muligt for jer  inden den 1/10 at tilføje spillere til jeres rangliste, der kan benyttes i anden spille-
runde, som er den anden kamp 25/10 i Skovbakken. Vi kan se at i også allerede har tilføjet flere.  
 
Når I tilføjer nye spillere, skal I sørge for, at de bliver indplaceret i den rigtige rangorden. Jeres rangor-
den i mail af 21/9 er anderledes end den i mail af 14/9. Hvis vi går ud fra, at rangordenen i mail af 21/9 
er den rigtige, er der behov for flere justeringer i Squashportalen, hvilket der også havde været, hvis 
rangorden i mail af 14/9 skulle have været anvendt. Ela retter jeres rangliste til, således jeres rangliste 

er korrekt og spillerne er til rådighed til runde 2 den 25/10. 
 
Den næste mulighed for at ændre på rækkefølgen i jeres rangliste vil være med henblik på 3. og 4. spil-
lerunde i Birkerød 7.-8. november. Fristen for denne opdatering er 17/10. 
 
Vi synes, det er rigtig ærgerligt, at jeres debut i elitedivisionen skal starte på denne måde. Vi har her 

givet jer mulighed for at bringe jeres rangliste i overensstemmelse med reglerne om opstilling i styrkeor-

den, men  vi kan desværre ikke dispensere fra reglerne. 
 
Hvis I har spørgsmål til ovennævnte, er I meget velkommen til at kontakte os. 
 
 
På vegne af Turneringsudvalget 

 
Ela Lidwin 

http://www.dsqf.dk/
http://www.dsqf.dk/

