
Henvendelse til Turneringsudvalget 

  
Generelle oplysninger 
Navn: Sissel Trap Wiegandt 

Klub: City Squash 

Mailadresse: Sisseltrap@hotmail.com  

Dato for henvendelse: 2/11 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) 

  

 Vi har i vores turnering fået hele 21 damer er tilmeldt, hvilket jo er fantastisk. Det har vi gjort ved 
fx. at love dem at de ikke skal spille i mod spillere som Line Hansen mv. men udelukkende spillere 
på deres eget niveau. Vi mener det er afgørende med gode kampe for at få flere damer med til 
turneringer i fremtiden. 
  
Først var tanken at organisere damerne således at de kommer i rækker/pujler der passer til deres 
niveau frem for at fylde helt op i hver række, men er efterfølgende kommet frem til at det er bedre 
for damerne at lave en 16 monrad for de lavere rangerede piger (A-rækken) og en 8 monrad for de 
bedste piger (M-rækken). Det mener vi ikke, at der er noget til hinder for efter reglerne for 
turneringsledelse. 
1) Kan TU bekræfte, at den tolkning er korrekt? 
 
2) Vi er lidt usikre på reglerne for seedning af udenlandske spillere, men vil gerne have seeded 
følgende svenske spillere: 
   a) Sofia Örneberg, Malmø i Damemester 
   b)  Magnus Rydersted, Karlskrona i Herre A 
  
Sofia Örneberg, som spiller på det svenske landshold. Sofia har niveauet til at spille i 
mesterrækken. Hun er på nuværende tidspunkt rangeret nr. 219 på Danmarksranglisten. Sidst hun 
deltog i en dansk turnering vandt hun over Stephanie Riding.  
 
Magnus er en dygtig herrespiller, som spiller for et elitehold i Sverige.  
 
  
Mvh Sissel Trap Wiegandt 
 

  

Svar fra TU 03-11-2015 

 

1. Der skal ifølge reglerne "så vidt muligt være" 16 i hver række. I har en god begrundelse for at 

begrænse Mesterrækken til 8, som i øvrigt har været brugt mange gange tidligere.  
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2.  

Ranglistereglerne siger, at udenlandske spillere kun kan figurere på den danske rangliste, hvis dette 

er deres primære rangliste. Det er næppe tilfældet her, så de udenlandske spillere burde ikke figurere 

på Danmarksranglisten. I kan derfor i denne sammenhæng ignorere de udenlandske spilleres 

placering på Danmarksranglisten og forsøge at bruge PSA/WISPA i stedet. Hvis ikke det er muligt 

eller relevant, må I enten afvikle en lille kvalifikationsturnering, eller bruge jeres bedste skøn ved 

indplaceringen, f.eks. baseret på resultater i Danmarksturneringen. Evt. kan TU afgøre 

indplaceringen - efter anbefaling fra jer.  

 

Seedningen foretages på basis af den rangordnede deltagerliste, hvor de udenlandske spillere er 

placeret ind. 

 

  
 
 


