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Subject: Re: Resultat af holdkamp
From: Turneringsudvalget <TU@dsqf.dk>
Date: 29-09-2015 18:08
To: Thomas Christensen <thomas_ﬁlias@hotmail.com>
CC: "casperschaadt@gmail.com" <casperschaadt@gmail.com>, "simon@wregnskab.dk"
<simon@wregnskab.dk>, "ela@dsqf.dk" <ela@dsqf.dk>, "al_epost@yahoo.dk"
<al_epost@yahoo.dk>, "sagi ariussport@gmail.com" <sagi ariussport@gmail.com>,
"lh102581@ucsj.dk" <lh102581@ucsj.dk>, "snabela@lite.dk" <snabela@lite.dk>,
"morten@squashlife.dk" <morten@squashlife.dk>, "es@live.dk" <es@live.dk>,
"jenslonborg@gmail.com" <jenslonborg@gmail.com>, "fub@xpertel.eu" <fub@xpertel.eu>,
"sisseltrap@hotmail.com" <sisseltrap@hotmail.com>, "tu@dsqf.dk" <tu@dsqf.dk>
Hej Thomas

På baggrund af din henvisning l dligere afgørelse af 8/10-2014, fremﬁnding af andre dligere
afgørelser og en genovervejelse i TU, har vi konkluderet, at vores tolkning i mail af 8/10-2014 l
jer ikke var korrekt.
E er en revurdering og genfortolkning af § 18 stk. h har vi truﬀet ny beslutning i forhold l
tolkningen af denne regel.

Den nye beslutning er, at kampe, der er spillet korrekt og i rig g rækkefølge ifølge ranglisten,
tæller med i det samlede resultat for holdkampen, da de ikke berøres af fejlen.
Det indtastede resultat fastholdes derfor.

Denne afgørelse kan inden for 14 dage ankes l Appeludvalget.
På vegne af TU
Allan

Den 29-09-2015 kl. 11:23 skrev Thomas Christensen:
Kære Ela,

Du har i din mail af 8. oktober 2014 vedr. TUs tolkning af § 18, stk. h vedr. forkert brug af
spiller skrevet følgende:
"Kære Thomas

TU har konkluderet:
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1. Praksis er, at når man s ller forkert op, så taber man kampen vedr. den forkert placerede spiller og alle
spillere under denne. Altså taber City kampen 0-8.
2. Vi ser ingen formildende omstændigheder i forbindelse med den forkerte ops lling, og der bør
udskrives bøde som normalt.
Du bedes indtaste resultater (11/0 11/0 11/0) for Birkerød.
Venlig hilsen
Ela"

Og selvom jeg fortsat ikke synes det er en rig g fortolkning, så bør resultaterne for 3. og 4.
seeded ud fra denne tolkning også annulleres. Det ændrer ikke stort ved resultatet, men
det er vel hensigtsmæssigt med en vis kon niutet i hvorledes disse situa oner håndteres.
Hilsner fra,
Thomas

To: casperschaadt@gmail.com; simon@wregnskab.dk
Subject: Resultat af holdkamp
From: admin@squashportalen.dk
CC: admin@squashportalen.dk; al_epost@yahoo.dk; sagi ariussport@gmail.com;
lh102581@ucsj.dk; snabela@lite.dk; morten@squashlife.dk; es@live.dk;
thomas_ﬁlias@hotmail.com; jenslonborg@gmail.com; fub@xpertel.eu;
sisseltrap@hotmail.com
Date: Tue, 29 Sep 2015 10:51:06 +0200

Ela Lidwin, DSqF har registreret følgende resultater for kamp nummer 4448 i 6. division
Sjælland, herrer mellem City Squash 5 (H) og Slagelse 2 (H):
Samlet resultat

Kampe/points
8-0
Sæt
24-2
Bolde
276-99

Resultat af enkeltkampe
1.sæt
2.sæt
3.sæt
4.sæt
5.sæt

Resultat

(1) Morten Sønderby Hansen # 282 vs (1) Alberto Leal #
263
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(11-0)
(11-0)
(11-0)
(-)
(-)
Morten Sønderby Hansen
(3-0)
(2) Casper Schaadt # 223 vs (2) Rasmus Olsen # 291
(11-0)
(11-0)
(11-0)
(-)
(-)
Casper Schaadt (3-0)
(3) Chris an Black-Storm # 490 vs (3) Henrik Brun # 376
(11-4)
(11-6)
(12-10)
(-)
(-)
Chris an Black-Storm (3-0)
(4) Lars Chris an Lund Larsen # 510 vs (4) Preben
Rasmussen # 923
(11-3)
(11-7)
(11-6)
(-)
(-)
Lars Chris an Lund Larsen
(3-0)
(1) Morten Sønderby Hansen # 282 vs (2) Rasmus
Olsen # 291
(11-0)
(11-0)
(11-0)
(-)
(-)
Morten Sønderby Hansen
(3-0)
(2) Casper Schaadt # 223 vs (1) Alberto Leal # 263
(11-0)
(11-0)
(11-0)
(-)
(-)
Casper Schaadt (3-0)
(3) Chris an Black-Storm # 490 vs (4) Preben
Rasmussen # 923
(11-3)
(7-11)
(11-6)
(11-6)
(-)
Chris an Black-Storm (3-1)
(4) Lars Chris an Lund Larsen # 510 vs (3) Henrik Brun #
376
(11-9)
(4-11)
(11-8)
(11-9)
(-)
Lars Chris an Lund Larsen
(3-1)

City Squash 5 (H) ldeles et ekstra point for bedste samlede kamppræsta on.
Hvis resultaterne er registreret korret, bedes du klikke på Godkend-linket nedenfor.

Hvis du mener, der er fejl i registreringen, bør du straks kontakte den, der har registreret
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resultaterne, for at a ale en korrek on.
Hvis I ikke kan opnå enighed om en korrek on, bør du dere er klikke på Afvis linket
nedenfor og angive årsagen l uenigheden. Der vil automa sk blive sendt en mail l
Turneringsudvalget, som vil behandle sagen.
Godkend Afvis

Bemærk: Hvis du ikke inden for 24 mer reagerer med en godkendelse eller afvisning,
anses registreringen for godkendt.
Hilsen,
Squashportalen.dk

-- Allan B. Christensen
Gantrupvej 14A
8752 Østbirk
Tel. 75 78 05 07
Mobile 41 20 43 42
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