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Sagsbehandling
1. Henvendelse fra TU til Farum Squashklub
Turneringsudvalget har 18. marts 2015 kl. 19.52 sendt følgende e-mail to Farum Squashklub
ved Jesper H. Larsen (formand):
Hej Jesper
Vi stiller i TU, spørgsmålstegn til rangordenen på jeres nyligt indtastede rangliste. Vi studser
over hvordan spilleren Niels Haagh rykker fra nr. 12 til nr. 4 og dermed er bundet til
førsteholdet, når han hele sæsonen har spillet på 2. holdet? I stedet er José Lopez Garcia til
gengæld rykket fra nr. 3 til nr. 5 og kan dermed spille på andetholdet.
Vi spørger til dette fordi en gennemgang af spillernes resultater viser, at der ikke er nogen
officielle resultater som viser, at I har bevæggrund for denne ændring af jeres rangorden på
klubranglisten.
I bedes derfor venligst forklare, hvordan I er kommet frem til den nye rangorden - og det skal
være med bedst mulig dokumentation for understøttelse af jeres nye rangorden.
I bedes derfor senest på fredag den 20/3 inden kl. 12 fremsende svar på ovennævnte.
På vegne af TU
Lars

Behandling af sagen
2. Svar fra Farum Squashklub til TU
E-mail fra Farum Squashklub ved Morten Berg torsdag den 19. marts 2015:
Hej Lars
José Lopez Garcia har været skadet en hel del af denne sæson, og har ikke spillet kampe i
mere end 4 måneder nu. Han er derfor rykket ned og ja, han kan så spille på 2.holdet. Han
spiller iøvrigt (heller) ikke i denne runde.
Peter Sølling har været langtidsskadet, Jesper H. melder dårlig form,

Niels Haagh har bla. spillet som 1.Herre på 2.holdet. Niels er i en gruppe af Farums
mellemniveau-spillere lige under de bedste, som spiller ret lige op med hinanden afhængig af
dagsformen, og som indimellem er ”reserver” til 1.holdet.
Hvis TU mener det f.eks snarere skulle være en Mads Kaagaard eller Lars Rabøl der flyttes, blot
fordi de tidl. har haft spillet en kamp på 1.holdet, så er I velkommen til at gøre det. Så bedes I
konkretisere reglerne og metode som I vil opstille den interne klubrangliste efter. Er der krav
om at man har f.eks en intern ’boxspil'-rangliste?
For en mellemstørrelse klub som Farum med 3 herre hold, dvs 12 herrer skal bruges per
runde, er det indimellem en kamp OVERHOVEDET at stille alle hold, snarere end om det er
stærkeste opstilling, der svarer præcis til dagsformen. Hvis en spiller kan den ene kampdag
men ikke den anden, så trækker vi ikke hele holdet, eller begynder at prøve at flytte kampen i
sidste øjeblik, men stiller op med dem der kan.
Morten Berg
Farum Squash
Konklusion
Turneringsudvalgets konklusion:
Ud fra de offentligt tilgængelige resultater kan Turneringsudvalget ikke se, at det er begrundet
at flytte Niels Haagh fra plads 12 til 4 på ranglisten. Det samlede billede, der tegner sig med
ranglisteændringerne, er en styrkelse af Farums andethold, hvilket kan have betydning for, om
holdet ender over nedrykningsstregen i 4. division Sjælland midt/nord.
Der findes imidlertid ingen sanktionsmuligheder i de gældende regler for Danmarksturneringen,
og derfor må TU tage Farums redegørelse til efterretning. TU forventer ud fra redegørelsen, at
opstillingen og kampresultaterne i de resterende holdrunder vil afspejle den styrkeorden, der
fremgår af Farums gældende rangliste.
Turneringsudvalget vil ved afslutningen af sæsonen vurdere, om der er basis for at foreslå
klarere regler og krav til opstillingen af klubranglister.
Turneringsudvalget
20. marts 2015

