
Henvendelse til Turneringsudvalget 
 

Generelle oplysninger 

Navn: Simon Pedersen 

Klub: Sønderjysk squashklub 

Funktion i klubben: Kasserer/organisator af andetholdet. 

Mailadresse: Simon.spe@gmail.com 

Dato for henvendelse: 13/6 

 

Henvendelsen vedrører (sæt kryds): 

Spørgsmål: x En ny klage:  En eksisterende klage:  

 

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

Hej TU 

 

Vi vil gerne bede om at få lov at spille i 3.division jylland/fyn med Sønderjysk squashklub 2 hvis der er 

plads. 

 

Begrundelse: 

Vi forventer tilgang af spillere til andetholdet, bla. Fra Tyskland og fra spillere som presses nedaf fra 

førsteholdet som er rykket op i 1.division. Disse spillere er stærkere end niveauet i 4.division og det vil 

derfor passe bedst sportsligt hvis holdet spillede i 3.division. 

 

Vi har tidligere sendt en email til forbundet om dette emne hvor vi også taler om at tilmelde 3 hold. 

Denne mail kan ignoreres da det viser sig at vi ikke kan samle folk nok og derfor bibeholder 2 hold. Vi vil 

dog fortsat gerne bede om en plads i 3.division hvis muligt.  

 

 

Turneringsudvalgets afgørelse 

Baggrund 

 

§12.g. i reglerne for Danmarksturneringen siger: 

 

I tilfælde hvor der efter de generelle regler for op- og nedrykning er ledige plader i 

en division, kan en klub inden 15. juni 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. 

 

I dette tilfælde er der ingen ledige pladser i 3. division Jylland/Fyn (Herrer). TU kunne derfor umiddelbart 

afvise ansøgningen. 

 

I stedet har TU valgt at spørge klubberne i 3. division Jylland/Fyn (Herrer), om et af holdene ville være 

interesseret i at rykke ned i 4. division Jylland/Fyn (Herrer) og dermed åbne en plads for Sønderjyske 2. 

Horsens har svaret TU, at klubben er indstillet på at Horsens 3 rykker ned. 
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Konklusion 

 

Horsens 3 og Sønderjyske 2 bytter plads i 3. og 4. division Jylland/Fyn (Herrer). 

 

 

 


