Henvendelse til Turneringsudvalget
Generelle oplysninger
Navn:

Jens Jakob Hjorth-Hartmann

Klub:

KSK

Funktion i klubben:

Spilleudvalgsformand

Mailadresse:

44jjh@hk.dk

Dato for henvendelse:

Første henvendelse skete ved e-mail af 24. april 2015

Henvendelsen vedrører (sæt kryds):
Spørgsmål:

X

En ny klage:

En eksisterende klage:

Spørgsmål (Her skrives spørgsmålet og evt. hvilken regel i regelsættet spørgsmålet vedrører)
KSK ansøger om at blive tildelt en af de ledige pladser i Elitedivisionen for herrer, uden at dette medfører,
at KSK skal rykke ét af KSK’s herrehold i 1. division øst op i Elitedivisionen.
KSK vil råde over følgende herrespillere i sæson 2015/2016, der vil danne grundlag for vores herreelitehold:
Angus Gillams WR: 117
Björn Angtoft, Sverige: 7
Jesper Skarman, Sverige: 12
Jens Christian Wegeberg DK: 22
Jacob Poulsby DK: 27
Casper Kloster DK: 38

KSK skal anmode om TU’s stillingtagen til denne anmodning hurtigst muligt, idet TU først har reageret på
KSK’s e-mail af 24. april 2015 efter at have modtaget en rykker den 22. maj 2015.

Afgørelse
TU vurderer, at KSK med de spillere, der er anført i ansøgningen, kan gøre sig gældende i Elitedivisionen
for herrer, og TU er derfor indstillet på at tildele KSK en ledig plads.
Dette er en foreløbig afgørelse, som kan ændres/omgøres frem til kort efter 1. juli, som beskrevet
nærmere nedenfor.
Endelig afgørelse 3. juli 2015:
Fristen for at søge om en ledig plads i Elitedivisionerne er nu udløbet, og ansøgningen er
hermed imødekommet.
Baggrund:
Regler for Danmarksturneringen, §12g:

I tilfælde hvor der efter de generelle regler for op- og nedrykning er ledige plader i
en division, kan en klub inden 1. juli ansøge Turneringsudvalget om at blive tildelt
en ledig plads. TU tager stilling til en sådan ansøgning baseret på klubbens
dokumentation af, hvilke spillere den har til rådighed. Såfremt der er flere ansøgere
end der er ledige pladser, kan TU afgøre oprykningen gennem kvalifikationskampe.

Der er ifølge reglerne for Danmarksturneringen plads til 8 hold i Elitedivisionen for herrer. Der har i den
forgangne sæson været 6. Som TU tidligere har meldt ud, er der ingen hold der rykker ned, og der
afvikles som udgangspunkt ikke op- nedrykningsspil efter §7a.
Der er
op:





imidlertid fire hold i 1. division øst og vest, der er berettigede, men ikke forpligtede, til at rykke
KSK
Svanen
OSMK
Silkeborg.

Disse fire klubber har efter reglerne i §8a frist til 15. juni til at tilmelde hold og herunder tage stilling til,
om de ønsker at gøre brug af muligheden for at rykke op i Elitedivisionen. TU opfordrer klubberne til
hurtigst muligt at meddele TU, om de ønsker dette eller ikke.
KSK har med ovenstående ansøgning meldt ud, at klubben ikke ønsker at dens bedst placerede hold skal
rykke op fra 1. division øst.
Når de
1.
2.
3.

tre øvrige klubber har meddelt TU deres stilling til oprykningsspørgsmålet, vil TU konkludere, om
der er behov for spil om oprykningskvalifikation for at afgøre, hvilke to hold rykker op, eller om
der er et eller to hold der ønsker oprykning, hvorefter dette sker uden oprykningsspil, eller om
ingen hold ønsker oprykning.

Hvis punkt 1 indtræffer, vil der ikke være ledige pladser i Elitedivisionen, og KSK’s ansøgning kan så ikke
imødekommes.
Hvis punkt 2 eller 3 indtræffer, vil der være en eller to ledige pladser i Elitedivisionen for herrer, og i så
fald kan KSK’s ansøgning imødekommes. Dette er dog under forudsætning af, at der ikke, inden fristen
udløber 1. juli, modtages flere tilsvarende ansøgninger fra andre klubber. Hvis dette sker, og der
foreligger flere kvalificerede ansøgninger, end der er ledige pladser, kan TU ifølge §12g iværksætte

kvalifikationskampe for at afgøre, hvilke klubber der får de ledige pladser.
Klubber, der overvejer at søge om en ledig plads i Elitedivisionen for herrer, opfordres til at give TU besked
om dette.

