
Henvendelse til Turneringsudvalget 
 

Generelle oplysninger 

Navn: Tobias Pørtner/Kim Øvlisen 

Klub: Skovbakken Squash 

Funktion i klubben: Elitetræner/Formand 

Mailadresse: tobiaspoertner@hotmail.com 

Dato for henvendelse: 25. juni 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) 

Med henvisning til reglerne for Danmarksturneringen for hold, §12: Opfyldning af rækker, ansøger 

Skovbakken Squash hermed om at tilføje et hold i Elitedivisionen for damer i den kommende sæson 

(2015-16). 

 

I den kommende sæson vil vi have følgende spillere til rådighed: 

Ditte Nielsen, dk-rang. 10 

Millie Søndergaard, dk-rang. 13 

Bine Lind, dk-rang. 19 

Nanna Frederiksen, pt. ikke rangeret 

 

 

 

 

 

 

Afgørelse 

 

TU vurderer, at Skovbakken med de spillere, der er anført i ansøgningen, kan gøre sig gældende i 

Elitedivisionen for damer, og TU er derfor indstillet på at tildele Skovbakken 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 2016: 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 damer i den 

kommende sæson. Der har i den forgangne sæson været 5. Som TU tidligere har meldt ud, er der ingen 

hold der rykker ned, og der afvikles som udgangspunkt ikke op- nedrykningsspil efter §7a. 

 

Ud over ansøgningen fra Skovbakken foreligger der også en ansøgning fra City Squash om plads i 

Elitedivisionen for damer.  

 

TU vurderer, at der efter al sandsynlighed vil være en ledig plads til Skovbakkens damehold. Men 

principielt må vi vente med den endelige afgørelse til kort efter 1. juli, hvor fristen for at søge udløber. 

 

TU 25. juni 2015 

 


