SAGER OG HENVENDELSER 2017-2018
SAG NR.

INDHOLD

AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE

01-17/18

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.

02-17/18

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.

03-17/18

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.

04-17/18

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

Da der er tale om klubbens 1. hold, og deres
ratingtal ikke er væsentlig over den tilladte grænse,
har TU givet dispensationen, dog kun således at
max. en af spillerne deltager i en holdkamp.

05-17/18

Frederiksberg BTK har søgt om dispensation for
Mao Liu, 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.

06-17/18

Frem Sakskøbing har søgt om dispensation for
Ole Hermann, 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.

07-17/18

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.

08-17/18

Smørum har søgt om dispensation for Lasse
Hausner, 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

09-17/18

Holbæk har søgt om dispensation for Andreas
Vinskov, 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

10-17/18

Roskilde BTK har benyttet Torben Plaep i en
kamp i østseriens 1. runde (kamp 301291), skønt
han også spillede 1. kamp på klubbens hold i 2.
division.

Torben er anvendt ulovligt i den pågældende kamp
i østserien, da man ikke må spille som ordinær
spiller på to hold i 1. runde. Han idømmes derfor 2
spilleugers karantæne, hans kampe i kamp 301291
fratrækkes, og klubben idømmes en bøde.

11-17/18

Hillerød BTK har benyttet Alexander Attrup
Mejer i en kamp i serie 1, kredsds 3´s 1. runde
(kamp 301381), skønt han også spillede 1. kamp
på klubbens hold i 3. division.

Alexander er anvendt ulovligt i den pågældende
kamp i serie 1, da man ikke må spille som ordinær
spiller på to hold i 1. runde. Han idømmes derfor 2
spilleugers karantæne, hans kampe i kamp 301381
fratrækkes, og klubben idømmes en bøde.

12-17/18

Holme Olstrup BTK har benyttet Jeppe Spottog i
en kamp i østseriens 1. runde (kamp 301295),
skønt han også spillede 1. kamp på klubbens
overbygningshold i 3. division.

Jeppe er anvendt ulovligt i den pågældende kamp i
østserien, da man ikke må spille som ordinær
spiller på to hold i 1. runde. Han idømmes derfor 2
spilleugers karantæne, hans kampe i kamp 301295
fratrækkes, og klubben idømmes en bøde.

13-17/18

PI udeblev fra en kamp mod Københavns BTK i
serie 4, kreds 23. Mødte kun op med 1 spiller.

Klubben dømmes som taber med cifrene 0-10, og
klubben modtager en bøde.

14-17/18

Ballerup udeblev fra en kamp mod Hillerød i
serie 1, kreds 4. Mødte kun op med 2 spillere.

Klubben dømmes som taber med cifrene 0-14, og
klubben modtager en bøde.

15-17/18

Køge Bugt BTK har benyttet Thomas Rasmussen
i en kamp mod AF Sorø i serie 2, kreds 12 (kamp
302191). Thomas har et startratingtal på 2118.

Thomas er anvendt ulovligt i den pågældende
kamp, idet ratinggrænsen for deltagelse i serie 2 er
1999. Han idømmes derfor 2 spilleugers
karantæne, hans kampe i kamp 302191 fratrækkes,
og klubben idømmes en bøde. Da holdet derefter
kun bestod af to lovlige spillere, bliver resultatet
14-0 i AF Sorøs favør.

16-17/18

CIK meldte afbud til en kamp mod Helsingør i
østserien, kreds 1, da man kun kunne stille 2
mand fra holdet.

Klubben havde mulighed for at stille med reserve
fra lavere rangerende hold, og blev derfor dømt
som taber med cifrene 0-14, samt idømt en bøde
for afbuddet.

17-17/18

Københavns BTK 8 har benyttet Anders
Breinholt i en kamp mod Frederiksberg BTK 1, i
serie 2, kreds 8 (kamp 301909). Er fast spiller på
København 7.

Anders er anvendt ulovligt i den pågældende
kamp, idet har rykket et hold ned uden at have
siddet en kamp over. Anders idømmes derfor 2
spilleugers karantæne, hans kampe i kamp 301909
fratrækkes, og klubben idømmes en bøde.
Kampens resultat ændres til 11-3 i Frederiksberg
BTK´s favør.

18-17/18

Hillerød 7 har benyttet Alexander Attrup Mejer i
en kamp mod Allerød 4 i serie 2, kreds 7 (kamp
301338), til trods for, at han har karantæne i uge
43 og 44 (sag nr. 11-17/18)

Alexander er anvendt ulovligt i den pågældende
kamp, og idømmes derfor 2 spilleugers karantæne,
hans kampe i kamp 301838 fratrækkes, og klubben
idømmes en bøde. Kampens resultat ændres til 113 i Allerøds favør.

19-17/18

Holme Olstrup 1 har benyttet Jeppe Spottog i en
kamp mod TIK-Taastrup , i østserien, kreds 2
(kamp 301358). Spillede sidst på hold i
3.division.

Jeppe er anvendt ulovligt i den pågældende kamp,
idet har rykket et hold ned uden at have siddet en
kamp over. Jeppe idømmes derfor 2 spilleugers
karantæne, hans kampe i kamp 301358 fratrækkes,
og klubben idømmes en bøde. Kampens resultat
ændres til 8-6 i Holme Olstrups favør.

20-17/18

Københavns BTK 11 har benyttet Dagoberto
Sepulveda i en kamp mod Hvidovre, i serie 3,
kreds 15 (kamp 302771). Spillede sidst på hold i
serie 2, kreds 9 (Københavns BTK 6)

Dagoberto er anvendt ulovligt i den pågældende
kamp, idet har rykket 5 hold ned, hvilket ikke er
tilladt ifølge turneringsreglementets § 11. Han
idømmes derfor 2 spilleugers karantæne, hans
kampe i kamp 302771 fratrækkes, og klubben
idømmes en bøde. Kampens resultat ændres til 100 i Hvidovres favør.

21-17/18

Københavns BTK 4 har benyttet Lauritz Jelsbak
Thomsen i en kamp mod Hillerød i serie 1, kreds
4 (kamp 301500). Spillede sidst på hold i
2.div.kreds 1 (Købehavns BTK 2)

Lauritz er anvendt ulovligt i den pågældende
kamp, idet har rykket ned uden at have siddet over.
Han idømmes derfor 2 spilleugers karantæne, hans
kampe i kamp 301500 fratrækkes, og klubben
idømmes en bøde. Kampens resultat ændres til 140 i Hillerøds favør, da holdet således kun bestod af
2 lovlige spillere..

22-17/18

Københavns BTK 4 har benyttet Lauritz Jelsbak
Thomsen i en kamp mod Gladsaxe i serie 1,
kreds 4 (kamp 301515), trods det, at hans
karantæne ikke var udløbet.

Lauritz er anvendt ulovligt i den pågældende
kamp, og han idømmes derfor 2 spilleugers
karantæne, hans kampe i kamp 301515 fratrækkes,
og klubben idømmes en bøde. Kampens resultat
ændres til 9-5 i Gladsaxes favør..

23-17/18

Hillerød har benyttet Rebecca Mejer i to kampe i
hr.ungdom C over 12 år som reserve – dels for en
spiller, som ikke har spillet på holdet, og dels for
spillere med ratingtal væsentligt under hedes.

Rebecca er anvendt ulovligt i de to kampe (304700
og 304701), og hendes kampe trækkes ud af
holdkampene. Nye resultater bliver herefter 5-4 i
kamp 304700, og 5-5 i kamp 304701.

24-17/18

Holme Olstrup har benyttet Kenneth Oppermann,
og Kvik Næstved har benyttet Mads Jørgensen –
begge i kamp 301347 i østserien, kreds 2. Begge
spillere er rykket ned på lavere rangerende hold
selv om de har spillet på et højere rangerende
hold i 2. turneringshalvdel.

Begge spillere er anvendt ulovligt i den
pågældende kamp, og deres kampe fratrækkes, og
begge klubber idømmes en bøde. Kampens resultat
ændres til 9-3 i Holme Olstrups favør.

25-17/18

Holme Olstrup har benyttet Pontus Rööse i kamp
301347 i østserien, kreds 2. Han er rykket ned på
lavere rangerende hold selv om han har optrådt
på et højere rangerende hold i 2. turneringshalvdel.

Da Holme Olstrup nu kun stiller op med to lovlige
spillere, tabes holdkampen med maximumcifrene
0-14. Holdet mister ikke retten til
oprykning/kredskampe, da de ikke er udeblevet fra
kampen.

26-17/18

Holme Olstrup har benyttet Peder Silleborg i
kamp 301311 i østserien, kreds 2. Han er rykket
ned på lavere rangerende hold selv om han har
optrådt på et højere rangerende hold i 2.
turneringshalvdel.

Peder Silleborg er anvendt ulovligt i den
pågældende kamp, og hans kampe fratrækkes.
Resultatet bliver herefter 7-7.

Brønshøj har benyttet Sophie Walløe i kamp
301632 i serie 1, kreds 5. Det er hendes første
holdkamp i år, og hendes ratingtal er væsentligt
højere end den spiller, hun har erstattet.

Sophie Walløe er benyttet ulovligt i holdkampen,
og hendes kampe fratrækkes. Resultatet bliver
herefter 9-5 i Amagers favør.

Roskilde har benyttet Mads Toft Schmidt i kamp
301372 i østserien, kreds 2. Han er rykket ned på
lavere rangerende hold selv om han har optrådt
på et højere rangerende hold i 2. turneringshalvdel.

Mads Toft Schmidt er anvendt ulovligt i den
pågældende kamp, og hans kampe fratrækkes.
Resultatet bliver herefter 9-5 i Roskildes favør.

CIK har benyttet Morten Steen i kamp 301556 i
serie 1, kreds 4. Han er rykket ned på lavere
rangerende hold selv om han har optrådt på et
højere rangerende hold i 2. turneringshalvdel.

Morten Steen er anvendt ulovligt i den pågældende
kamp, og hans kampe fratrækkes. Resultatet bliver
herefter 7-7.

Allerød BTK har benyttet 2 spillere fra klubbens
1.hold på deres 2.hold i herre ungdom E over 12
år.

Begge spillere er anvendt ulovligt i de pågældende
kampe, og deres kampe fratrækkes.

27-17/18

28-17/18

29-17/18

30-17/18

Klubben idømmes en bøde.

Klubben idømmes en bøde.

Klubben idømmes en bøde.

Klubben idømmes en bøde.

