SAGER OG HENVENDELSER 2016-2017
SAG NR.

INDHOLD

AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE

01-16/17

BTK IH har søgt om dispensation for Aksel
Bechmann, så denne trods et for højt ratingtal kan
benyttes på klubbens hold i serie 4.

Da der er tale om klubbens 1. hold, og hans
ratingtal ikke er væsentlig over den tilladte grænse,
har TU givet dispensationen.

02-16/17

Cito har søgt om dispensation for Ken Sørensen,
så denne trods et for højt ratingtal kan benyttes på
klubbens hold i serie 4.

Da der er tale om klubbens 1. hold, og hans
ratingtal ikke er væsentlig over den tilladte grænse,
har TU givet dispensationen.

03-16/17

Mågevej U. har søgt om dispensation for Peter R.
Jørløv, så denne trods et for højt ratingtal kan
benyttes på klubbens hold i serie 4.

Da der er tale om klubbens 1. hold, og hans
ratingtal ikke er væsentlig over den tilladte grænse,
har TU givet dispensationen.

04-16/17

Vig har søgt om dispensation for Lars Jensen, så
denne trods et for højt ratingtal kan benyttes på
klubbens hold i serie 3.

Da der er tale om klubbens 1. hold, og hans
ratingtal ikke er væsentlig over den tilladte grænse,
har TU givet dispensationen.

05-16/17

Sørbymagle har søgt om dispensation for Dan
Kristiansen, så denne trods et for højt ratingtal
kan benyttes på klubbens hold i serie 2.

Da der er tale om klubbens 1. hold, og hans
ratingtal ikke er væsentlig over den tilladte grænse,
har TU givet dispensationen.

06-16/17

Frem Sakskøbing har søgt om dispensation for
Thomas Jensen, så denne trods et for højt
ratingtal kan benyttes på klubbens hold i serie 2.

Da der er tale om klubbens 1. hold, og hans
ratingtal ikke er væsentlig over den tilladte grænse,
har TU givet dispensationen.

07-16/17

Fredensborg har søgt om dispensation for Mads
Lynge, så denne trods et for højt ratingtal kan
benyttes på klubbens hold i serie 3.

Da der er tale om klubbens 1. hold, og hans
ratingtal ikke er væsentlig over den tilladte grænse,
har TU givet dispensationen.

08-16/17

Siden turneringstilrettelæggelsen har Karlslunde
3 i serie 2 mistet to spillere, og har desuden to
langtidsskadede spille. Klubben har derfor søgt
om tilladelse til at flytte holdet til serie 3.

TU godkendte dette under forudsætning af, at max.
to spillere fra sidste sæsons hold måtte optræde pr.
holdkamp.

09-16/17

Greve havde søgt om nedsættelse af ratingtallet
for Alen Sehic, der ikke har spillet bordtennis i 3
sæsoner.

Efter en kontrol af hans resultater tidligere,
besluttede TU, at hans ratingtal blev sat ned til
1675.

10-16/17

Kvik Næstved havde søgt om nedsættelse af
ratingtallet for Jesper Jørgensen, der ikke har
spillet bordtennis i 3 sæsoner.

Efter en kontrol af hans resultater tidligere,
besluttede TU, at hans ratingtal passede til hans
niveau, og kunne derfor ikke imødekomme
ansøgningen.

11-16/17

Brønshøj har søgt om nedsættelse af ratingtallet
for Mads Clausen, som ikke har spillet et år p.g.a.
en håndskade.

Efter en kontrol af hans resultater tidligere, og det
at ansøgningen først kommer efter turneringsstarten, medførte, at TU ikke kunne godkende
ansøgningen.

12-16/17

Jægerspris har søgt om nedsættelse af ratingtallet
for Ib Kristensen, som ikke har spillet i 8 år.
Nedsættelsen var fra 1841 til 1675.

TU kunne ikke godkende en nedsættelse af denne
størrelsesorden, og afslog derfor ansøgningen.
Hans spillede kampe i en serie 3-kamp blev
fratrukket.

13-16/17

Allerød har benyttet Daniel Agervig Krogh i en
kamp mod Brønshøj i serie 2. Hans startratingtal
er 2021, og er derfor for højt til spil i serie 2,
hvorfor han er ulovligt anvendt.

Daniels kampe i den pågældende kamp (258206)
fratrækkes, og resultatet bliver herefter 9-5 i
Allerøds favør. Samtidig idømmes Daniel en
karantæne på 14 dage, og klubben modtager en
bøde.

Holdet blev ombyttet med Roskilde 7, der i første
omgang blev frasorteret ved sammensætningen af
serie 2-kredsene.

14-16/17

Furesø 3 har benyttet Henrik Frej i en kamp mod
Jægerspris i serie 3. Han er rykket direkte ned fra
Furesø 2 uden at have siddet over, hvorfor han er
ulovligt anvendt i den pågældende kamp.

Henriks kampe i den pågældende kamp (258749)
fratrækkes, og resultatet bliver herefter 7-3 i
Jægerspris´s favør. Samtidig idømmes Henrik en
karantæne på 14 dage, og klubben modtager en
bøde.

15-16/17

Københavns BTK har søgt om nedsættelse af
ratingtallet for Morten Jeppesen, som ikke har
spillet i 10 år. Nedsættelsen var fra 1853 til 1675.

TU kunne ikke godkende en nedsættelse af denne
størrelsesorden, og afslog derfor ansøgningen.
Hans spillede kampe i en serie 3-kamp blev
fratrukket.

16-16/17

Herlev kunne ikke stille hold i en kamp mod
Brønshøj i serie 2, kreds 7, og der kunne ikke
findes en ny dato.

Holdet blev dømt som taber af kampen med 0-14,
og klubben blev idømt en bøde.

17-16/17

Frederiksberg BTK havde søgt om nedsættelse af
ratingtallet for Patrick Mahe, der ikke har spillet
bordtennis i 10 sæsoner.

Efter en kontrol af hans resultater tidligere,
besluttede TU, at hans ratingtal blev sat 100 points
ned, og at dette kunne reguleres efterfølgende, når
han begyndte at spille kampe.

18-16/17

Ishøj BTK havde søgt om nedsættelse af
ratingtallet for Peter Andersen, der ikke har
spillet bordtennis i 14 sæsoner. Ønsket var en
nedsættelse på 200 points.

Efter en kontrol af hans resultater tidligere,
besluttede TU, at hans ratingtal blev sat 125 points
ned, og at dette kunne reguleres efterfølgende, når
han begyndte at spille kampe.

19-16/17

HBK 89 udeblev på hjemmebane til en kamp
mod Frederiksværk i serie 4, kreds 21, da man
havde overset kampdatoen.

Holdet blev dømt som taber med 0-10, og klubben
blev idømt en bøde, og skal samtidig dække
modstandernes transportudgifter.

20-16/17

Jægerspris 2 har benyttet Thomas S. Madsen i en
kamp mod Ballerup i serie 1. Han er rykket
direkte ned fra Jægerspris 1 uden at have siddet
over, hvorfor han er ulovligt anvendt i den
pågældende kamp.

Thomas´s kampe i den pågældende kamp
(257672) fratrækkes, og resultatet bliver herefter
13-1 i Ballerups favør. Samtidig idømmes Thomas
en karantæne på 14 dage, og klubben modtager en
bøde.

21-16/17

Roskilde 7 har benyttet Morten Lyebalk i en
kamp mod Hvidovre i serie 2. Han er rykket
direkte ned fra Roskilde 6 uden at have siddet
over, hvorfor han er ulovligt anvendt i den
pågældende kamp. I øvrigt kan han ikke rykkes
nedad i 2. turneringshalvdel.

Mortens kampe i den pågældende kamp (260832)
fratrækkes, men resultatet forbliver uændret, da
han ikke vandt nogen kampe. Samtidig idømmes
Thomas en karantæne på 14 dage, og klubben
modtager en bøde.

22-16/17

Årby kunne ikke stille hold i en kamp mod Dalby
i serie 2, kreds 11, og der kunne ikke findes en ny
dato.

Holdet blev dømt som taber af kampen med 0-14,
og klubben blev idømt en bøde.

23-16/17

Ejby kunne ikke stille hold i en kamp mod B 77 i
serie 3, kreds 17, og der kunne ikke findes en ny
dato.

Holdet blev dømt som taber af kampen med 0-10,
og klubben blev idømt en bøde.

24-16/17

Karlslunde kom for sent til en kamp mod Lejre i
serie 4, kreds 25, da man ikke kunne finde
spillestedet.

Det var ikke muligt at spille kampen inden hallens
lukketid, og da der ikke er tale om lovlig force
majeure, blev Karlslunde dømt som taber af
kampen med 0-10, og klubben blev idømt en bøde.

25-16/17

Brønshøj 7 har benyttet Ljubisa Panic i en kamp
mod Kildeskoven i serie 2. Han er rykket direkte
ned fra Brønshøj 5 uden at have siddet over,
hvorfor han er ulovligt anvendt i den pågældende
kamp. I øvrigt kan han ikke rykkes nedad i 2.
turneringshalvdel.

Ljubisas kampe i den pågældende kamp (258266)
fratrækkes, og resultatet ændres til 8-4 i
Kildeskovens favør. Samtidig idømmes Ljubisa en
karantæne på 14 dage, og klubben modtager en
bøde.

26-16/17

Jægerspris kunne ikke stille hold i en kamp mod
Furesø i serie 1, kreds 3, og der kunne ikke findes
en ny dato.

Holdet blev dømt som taber af kampen med 0-14,
og klubben blev idømt en bøde.

27-16/17

Ejby 2 har benyttet Mikkel S. Andersen i en
kamp mod Holbæk i serie 2. Han er rykket
direkte ned fra Ejby 1 uden at have siddet over,
hvorfor han er ulovligt anvendt i den pågældende
kamp. I øvrigt kan han ikke rykkes nedad i 2.
turneringshalvdel.

Mikkels kampe i den pågældende kamp (258624)
fratrækkes, og resultatet ændres til 8-6 i Ejbys
favør. Samtidig idømmes Mikkel en karantæne på
14 dage, og klubben modtager en bøde.

28-16/17

Nyråd 1 kunne ikke stille hold i en kamp mod
Sørbymagle i serie 2, kreds 12, og der kunne ikke
findes en ny dato.

Holdet blev dømt som taber af kampen med 0-14,
og klubben blev idømt en bøde.

28-16/17

CIK 1 kunne ikke stille hold i en kamp mod
Hillerød i serie 1, kreds 5, og der kunne ikke
findes en ny dato.

Holdet blev dømt som taber af kampen med 0-14,
og klubben blev idømt en bøde.

28-16/17

Jægerspris 4 kunne ikke stille hold i en kamp
mod Esrum i serie 3, kreds 14, og der kunne ikke
findes en ny dato.

Holdet blev dømt som taber af kampen med 0-10,
og klubben blev idømt en bøde.

29-16/17

Hillerød 6 har benyttet Daniel Attrup Mejer i en
kamp mod Amager i serie 5. Han er rykket
direkte ned fra Hillerød 3 uden at have siddet
over, hvorfor han er ulovligt anvendt i den
pågældende kamp. I øvrigt kan han ikke rykkes
nedad i 2. turneringshalvdel.

Daniels kampe i den pågældende kamp (257763)
fratrækkes, og resultatet ændres til 11-3 i Amagers
favør. Samtidig idømmes Daniel en karantæne på
14 dage, og klubben modtager en bøde.

30-16/17

Hvidovre 5 har benyttet Lasse Andersen i en
kamp mod Glostrup i serie 2. Han er rykket
direkte ned fra Hvidovre 3 uden at have siddet
over, hvorfor han er ulovligt anvendt i den
pågældende kamp. I øvrigt kan han ikke rykkes
nedad i 2. turneringshalvdel.

Lasses kampe i den pågældende kamp (258550)
fratrækkes, og resultatet ændres til 7-7. Samtidig
idømmes Lasse en karantæne på 14 dage, og
klubben modtager en bøde.

31-16/17

AF Sorø 3 har benyttet Mads Termansen i en
kamp mod Kvik Næstved i serie 2. Han er rykket
direkte ned fra AF Sorø 2 uden at have siddet
over, hvorfor han er ulovligt anvendt i den
pågældende kamp. I øvrigt kan han ikke rykkes
nedad i 2. turneringshalvdel.

Mads´s kampe i den pågældende kamp (258743)
fratrækkes, og resultatet forbliver 14-0 i Kviks
favør. Samtidig idømmes Lasse en karantæne på
14 dage, og klubben modtager en bøde.

