
Henvendelse til Turneringsudvalget 
 

Generelle oplysninger 

Navn: Kristian de Silva Nielsen 

Klub: Skovbakken Squash  

Funktion i klubben: Elitespiller 

Mailadresse: kristian_ds@hotmail.com 

Dato for henvendelse: 23.09.2015 

 

Henvendelsen vedrører (sæt kryds): 

Spørgsmål:  En ny klage: X En eksisterende klage:  

 

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

Hej TU 

 

I henhold til reglerne for Danmarksranglisten for seniorer punkt 3 vil jeg gerne indgive en klage. Det er et 

stykke tid siden, at DM blev afholdt, men Allan B. Christensen har udtrykt, at jeg har mulighed for at 

indgive en klage til jer: 

 

Er det ikke en fejl når I eller turneringsarrangørerne indtaster Senior DM-kampene til kun at foregå over 

én dag (17-04-2015) når en spiller reelt har én kamp fredag, to kampe lørdag og en kamp søndag. Ved at 

man ved indtastningen angiver, at alle fire kampe blev spillet den 17-04-2015 kan I ved 

ranglisteberegning ikke holde styr på hvem der vandt over hvem først? Dette leder mig frem til min 

primære problemstilling som er, at jeg lå nummer 11 før DM og nu ligger jeg nummer 16, hvor jeg er 

blevet overhalet af Jan Laursen, Ulrik Kristensen, Jonathan Clausen, Christian Jæger og Thomas Pilak. Jeg 

slog Jonathan Clausen i første runde, røg videre til kvartfinalen og spillede ikke mod nogen af de andre da 

de alle sammen røg ud i første runde.  

 

 

 

På ovenstående billede (også vedhæftet i mail) taget fra min ranglisteprofil på Squashportalen ses det, at 

jeg i løbet af én og samme spilledag (17-04-2015), ryger ned fra en 11. plads til en 20. plads. På billedet 

ses også, at der er indtastet, at Jonatan Clausen var min sidste modstander til DM, når han reelt var min 

første.   

 

Der hvor jeg ser I har lavet en fejl er den føromtalte indtastning af alle kampe den samme dag. På den 

måde kan I jo ikke registrere, at jeg var den første, som slog Jonathan Clausen. 

 

En ny klage 

Involverede parter i klagen 

(her beskrives parterne i 

klagen): 

Turneringsudvalget, Turneringsarrangørerne af Senior DM 2014 og mig.  



Regelhenvisning (skal udfyldes og skriv den regel som der klages over): 

Jeg klager ikke over en specifik regel, men klager derimod over hvordan indtastningen til Squashportalen 

og beregningen af ranglistepoint har fundet sted. Hele problemstillingens kontekst hører under punkt 3 i 

Reglerne for Danmarksranglisten for Seniorer.  

 

 

Beskrivelse (her beskrives hvad der klages over, og hvorfor reglen tolkes så det er berettiget at klage): 

(Se punktet ”Spørgsmål” hvor hele klagens beskrivelse er udformet)  

 

 

 

Opnåelse ved klage (Her beskrives hvad der ønskes opnået ved klagen): 

Jeg er i en situation hvor jeg er udtaget til Bruttotruppen for Herrelandsholdet og derfor er det en ulempe 

for mig som dedikeret elitespiller, at jeg falder sådan i ranglisteplaceringer. Det er derfor afgørende, at 

opnår den rette ranglisteplacering for at kunne fastholde min plads i mesterrækken således jeg kan være 

med til at kæmpe om landsholdspladserne. Lige nu er jeg placeret som nummer 16 i Danmark hvilket 

højst sandsynligt gør, at jeg i de fleste tilfælde spiller A-række.  

 

 

 

 

Turneringsudvalgets besvarelse 

Baggrund 

DM 2015 blev afholdt i Herning 17., 18 og 19. april. Resultaterne er imidlertid, som anført af Kristian, 

indtastet, som om alle kampe blev spillet 17. april. 

 

Ranglisteberegningen i Squashportalen benytter imidlertid ikke kun dato som kriterium for, hvilken 

rækkefølge de spillede kampe behandles i. Kampene behandles efter 

 Kampdato 

 Holdkampe i kampnummer-rækkefølge 

o Enkeltkampsnummer, dvs. 1. kryds kommer før 2. kryds 

 Individuel turnering 

o Række, dvs. Mester, A, B… 

o Enkeltkampsnummer, dvs. runde 1 kampe før runde 2 kampe etc. 

 

Kristians – og de øvrige spilleres – kampe er dermed blevet behandlet i den rækkefølge, hvori de er spillet 

i de fire runder. Det svarer til denne visning med første nederst og seneste øverst: 

 

 

Kristians fire kampe, som er vist ovenfor i skærmprintet fra Squashportalen, er altså i 

ranglisteberegningen behandlet i korrekt rækkefølge med den øverste først og den nederste til sidst. Det 

kan også aflæses af bemærkningerne til de enkelte kampe. Kristian var på den forrige Danmarksrangliste 

fra 14-4-15 placeret som nr. 19. I starten af DM blev han overhalet af en spiller og lå dermed som nr. 20 



ved beregningen af den første kamp.  

 

Der er altså ikke tale om, at Kristian er gledet ned som nr. 20, men tværtimod at han startede som nr. 19 

og derefter bevægede sig op for ved slutningen af DM-beregningerne at ligger på 16. plads, altså netto et 

avancement på 3 pladser. 

 

Stillingen mellem pladserne 10-20 før og efter DM var meget tæt, hvilket fremgår af denne opstilling: 

 

  

Licens Spiller 

Plads 
efter 
DM 

Plads 
før 
DM 

Forskyd-
ning 

Points 
efter 

Afstand 
til foran 

Points 
før 

Points 
optjent 
under DM 

2172  Jan Laursen 10 23 13 8.943,18  
 

8.876,16  67,02 

 252  Jonatan Clausen 11 12 1 8.942,86  0,32  8.928,19  14,67 

 2156  Christian Jæger 12 17 5 8.941,22  1,64  8.925,25  15,97 

 1672  Ulrik Kristensen 13 24 11 8.940,44  0,78  8.857,57  82,87 

 177  Thomas Pilak 14 16 2 8.940,31  0,13  8.925,51  14,80 

 934  Michael Frilund 15 10 -5 8.937,28  3,03  8.937,28  0,00 

 1281  Kristian de Silva Nielsen 16 19 3 8.936,67  0,61  8.921,17  15,50 

 3286  Jens Christian Wegeberg 17 30 13 8.936,42  0,25  8.838,19  98,23 

 3048  Sebastian Korsgaard 18 20 2 8.936,17  0,25  8.919,21  16,96 

 643  Mads Korsbjerg 19 11 -8 8.928,21  7,96  8.928,21  0,00 

 644  Mikkel Pedersen 20 13 -7 8.926,19  2,02  8.926,19  0,00 
 

Der er således ved afslutningen af DM kun 7 points afstand mellem nr. 10 og 18, hvilket cirka svarer til de 

aktivitetspoints, der optjenes i løbet af to kampe i en individuel turnering i dette segment.  

 

Konklusion 

 

Registreringen af alle kampe ved DM under samme dato har ikke haft nogen konsekvens for 

ranglisteberegningen. Arrangører af individuelle turneringer opfordres imidlertid til at registrere kampene 

med angivelse af korrekt kampdato. Hvis Tournament Software Planner anvendes til administration af 

turneringen, opfordres klubberne til at indsende resultater elektronisk til Squashportalen, for at minimere 

risikoen for fejlregistreringer. 

 

Der er ikke konstateret fejl i ranglisteberegningen. 

 

For at undgå misforståelser om den rækkefølge, hvori kampene er indgået i ranglisteberegninger, er 

visningen af spillerstatus i Squashportalen ændret, så kampresultater og ranglisteberegninger vises med 

seneste kampdato øverst, og i tilfælde af flere kampe samme dag, med seneste kamp øverst. 

 

Der er ikke behov for omregistrering af resultater eller omkørsel af ranglisteberegninger. 

 

Klagevejledning 

 

Ovenstående afgørelse kan inden for 14 dage fra modtagelsen ankes til DSqF’s appeludvalg ved 

fremsendelse af e-mail herom til squash@dsqf.dk. 

 


