
 

 

Henvendelse til Turneringsudvalget 
 

Generelle oplysninger 

Navn: Kim Øvlisen 

Klub: Skovbakken 

Funktion i klubben: Formand 

Mailadresse: Kim.oevlisen@jp.dk 

Dato for henvendelse: 25. september 

 

Henvendelsen vedrører (sæt kryds): 

Spørgsmål:  En ny klage: X En eksisterende klage:  

 

Spørgsmål (Her skrives spørgsmålet og evt. hvilken regel i regelsættet spørgsmålet vedrører) 

 

 

 

 

 

En ny klage 

Involverede parter i klagen 

(her beskrives parterne i 

klagen): 

Skovbakken (Sport 92 + Racketlon har klaget over tilsvarende regel) 

Regelhenvisning (skal udfyldes og skriv den regel som der klages over): 

Ifølge regel 13F kan nye spillere tilføjes hver måned, og være aktive i kampe måneden efter. 

Vi har tilført 2 nye spillere 24 september, i den klare overbevisning, at disse er spille berettiget i 

eliterunden fastsat til 25 oktober, idet vi jvf aktivitetskalender kan se, at runde 1 spilles i oktober, og 

derudover ikke føler os informeret om reglen/ranglisten pr. 5/9 gælder for kampe, som ikke afvikles i 

september. Ifølge forbund er der sendt information ud til klubber pr. 13/8, men denne har vi ikke 

bemærket, og først i sidste uge fik jeg tilsendt specifikt regel sæt omkring ”tolkning af regler for 

eliterunder”, hvorfor vi nu reagerer. 

 

Beskrivelse (her beskrives hvad der klages over, og hvorfor reglen tolkes så det er berettiget at klage): 

 

Det er ikke reglen vi klager over, men derimod det faktum, at ranglisten pr. 5/9 skal være gældende for 

en eliterunde som afvikles 1½ måned senere, bemærk, det er tilføjelsen af nye spillere, som vi mener bør 

være spille berettiget i oktober, og således ikke den indsendte rangliste, som mindst 2 andre klubber ej 

heller har været opmærksom på. 

Vi mener ikke eksplicit at have fået klar information omkring de nye regler, som tilsiger, at rangliste pr. 

5/9 er gældende for eliteholdet pr. 25/10, og har således været i fuld god tro med at tilføje/slette spillere 

i løbet af september. 

Skovbakken mener derfor vi har forholdt os til eksisterende regler om tilføjelse og berettigelse af nye 

spillere. 

TU har flere lignende klager fra SPORT 92 og Racketlon, og da så mange klubber IKKE har forstået de 

nye regler ifm. Rangliste mener vi klart, at TU bør friholde alle klubber for disse opstarts problemer, som 

jo udelukkende er skabt grundet manglende information og kommunikation imellem forbund og klubber, 

og ingen har været i ond tro, der er bare nye regler, som vi ikke har forstået omfanget af før i sidste uge, 

hvor der eksplicit blev tilsendt regelsæt omkring tolkning af ranglister mv. 
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Opnåelse ved klage (Her beskrives hvad der ønskes opnået ved klagen): 

 

Vi ønsker at vores spillere som er oprettet i september kan spille i 1 kamp af den eliterunde som foregår 

25. oktober i Skovbakken, og da særligt også fordi den/de GODT må spille i den anden kamp på samme 

spilledato. 

 

 

 

 

Turneringsudvalgets svar: 

Hej Kim 

 

Vi må erkende, at vores udmelding med tolkning af §13F i Regler for Danmarksturneringen, som handler 

om tilføjelse af nye spillere, har været sen og ikke helt fyldestgørende.  

 

I vores ”Tolkning af regler for eliterunder i sæsonen 2014/15” skrev vi: 

 

”Turneringsudvalget definerer en eliterunde som to eller flere holdrunder, som spilles over en lørdag, 

fredag/lørdag eller lørdag/søndag.” Og: 

 

”Spillere som anvendes på eliteholdene i de enkelte holdrunder skal fremgå af klubranglisten inden den 1. 

i måneden før holdrunden.” 

 

Denne præcisering af reglerne blev imidlertid først offentliggjort 19. september, dvs. efter udløbet af 

fristen for tilmelding af spillere til første holdrunde. 

 

På den baggrund har vi besluttet at tillade alle klubber at benytte spillere, som er opført på 

klubranglisten senest 30. september, i den første runde i Elitedivisionerne, som afvikles i 

Skovbakken25. oktober (herrer) og 7.-8. november i Birkerød (damer). 

  

For de efterfølgende runder i sæsonen gælder, at nye spillere, der benyttes i Elitedivisionerne, 

skal have været opført på ranglisten ved udgangen af den måned, hvori den pågældende runde 

i Danmarksturneringen falder, og forud for den måned hvori kampen faktisk falder, hvis dette 

er tidligere end den generelle holdrunde i Danmarksturneringen. 

 

De forskellige frister for ændring af/tilføjelser til ranglisten vil være som følger: 

 

Hold-

runde 

Hoved-

spille-

weekend 

Frist for op-

datering af 

rangliste 

(rækkefølge) 

Frist for 

tilmelding af nye 

spillere til brug i 

Elitedivisionerne 

Eliterunde, tid og sted 

(damer) 

Eliterunde, tid og sted 

(herrer) 

1 13.-14. 

sept. 14 

5. sept. 14 30. sept. 14 Eliterunde 1, Birkerød, 

7. nov. 14 

Eliterunde 1, Skov-

bakken, 25. okt. 14 

2 4.-5. okt. 

14 

5. sept. 14 30. sept. 14 Eliterunde 1, Birkerød, 

8. nov. 14 

Eliterunde 1, Skov-

bakken, 25. okt. 14 

3 25.-26. 

okt. 14 

17. okt. 14 30. sept. 14 Eliterunde 1, Birkerød, 

8. nov. 14 

Eliterunde 2, Birkerød 

7. nov. 14 

4 15.-16. 

nov. 14 

17. ok. 14 30. sept. 14 Eliterunde 1, Birkerød, 

8. nov. 14 

Eliterunde 2, Birkerød 

8. nov. 14 



 

 

5 6.-7. dec. 

14 

28. nov. 14 31. okt. 14 Eliterunde 2, Herlev-

Hjorten, 10. jan. 15 

Eliterunde 2, Birkerød 

8. nov. 14 

6 10.-11. 

jan. 15 

28. nov. 14 31. okt. 14 Eliterunde 2, Herlev-

Hjorten, 10. jan. 15 

Eliterunde 3, Herlev-

Hjorten, 10. jan. 15 

7 31. jan.-1. 

feb. 15 

23. jan. 15 31. dec. 14 Eliterunde 2, Herlev-

Hjorten, 10. jan. 15 

Eliterunde 3, Herlev-

Hjorten, 10. jan. 15 

8 28. feb-1. 

mar. 15 

23. jan. 15 31. dec. 14 Eliterunde 3, Kolding, 

21. marts 15 

Eliterunde 4, Kolding, 

21. marts 15 

9 21.-22. 

marts 15 

13. marts 15 28. feb. 15 Eliterunde 3, Kolding, 

21. marts 15 

Eliterunde 4, Kolding, 

21. marts 15 

10 11.-12. 

april 15 

13. marts 15 28. feb. 15 Eliterunde 3, Kolding, 

22. marts 15 

Eliterunde 4, Kolding, 

22. marts 15 

Slut-

spil 

10.-11. 

april 15 

13. marts 15 31. marts 15(*) Slutspil, Birkerød, 

10.-11. april 15 

Slutspil, Birkerød, 

10.-11. april 15 

(*) Særlige regler gælder for brug af spillere i slutspil. 

 

 


