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Sagsoversigt 2019-2020

SAG NR. INDHOLD AFGØRELSE
S01-19/20 Næstved Bordtennis har i 1. division damer

ansøgt om dispensation fra §2 stk. 3c
vedrørende brug af Mai Jensen fra
København på B-licens. København opstiller i
samme række.

TG har accepteret ansøgningen.
Spilleren kan i denne sæson ikke anvendes for
København i dame DT.

S02-19/20 København har i 1. division damer ansøgt om
dispensation fra §2 stk. 3c vedrørende brug
af Mette Skjoldager fra Roskilde på B-licens.
Roskilde opstiller i samme række.

TG har accepteret ansøgningen.
Spilleren kan i denne sæson ikke anvendes for
Roskilde i dame DT.

S03-19/20 Viby har ansøgt om dispensation fra §20 stk.
1, da Viby ønsker at anmelde 3 hold i
drengedivisionen, hvoraf de ene hold består
af 3 piger.

TG har afvist ansøgningen. TU har vurderet at
pigernes naturlige tilhørsforhold pt. er
pigeungdomsdivisionen. Der er endvidere henvist
til TU’s artikel på DBTU’s hjemmeside af 16/5-19.

S04-19/20 Roskilde har ansøgt om dispensation fra §2
stk. 2, for en spiller som ønsker at opstille på
3 forskellige klubber.

TG har afvist ansøgningen. Når det reviderede
reglement udsendes, vil det fremgå, at der ikke
kan dispenseres fra §2 stk. 2.

S05-19/20 Viborg har ansøgt om dispensation fra §11
stk. 1. Amalia Skulska er anmeldt i både
drenge- og pigedivisionen via to forskellige
overbygningshold.

TG har accepteret ansøgningen, da
pigeungdomsdivisionen jf. §20 stk. 8 fortsat er en
prøverække. Amalia opfylder betingelserne for
deltagelse i drengedivisionen jf. TU’s artikel på
DBTU’s hjemmeside af 16/5-19.

S06-19/20 København har i Pigeligaen ansøgt om
dispensation fra §2 stk. 3c vedrørende brug
af Amanda Mau fra Amager på B-licens.
Amager opstiller i samme række.

TG har accepteret ansøgningen. Spilleren kan i
denne sæson ikke anvendes for Amager i
Pigeligaen.

S07-19/20 Fredensborg har i 1. division damer ansøgt
om dispensation fra §2 stk. 3c vedrørende
brug af Inger Jönsson fra Helsingør på B-
licens. Helsingør opstiller i samme række.

TG har accepteret ansøgningen.
Spilleren kan i denne sæson ikke anvendes for
Helsingør i dame DT.

S08-19/20 Roskilde har ansøgt om dispensation fra §2
stk. 4 vedrørende termin for klubskifte.
Klubskifte for Mikkel Skovborg Andersen er
gennemført efter terminen.

TG har afvist ansøgningen. Mikkel er dermed
først spilleberettiget i DT-kampe fra anden
turneringshalvdel.
Ejby har anket afgørelsen til Appeludvalget som
har stadfæstet TG’s afgørelse.

S09-19/20 Vestegnen har ansøgt om dispensation fra
§2 stk. 4b vedrørende termin for nye
udenlandske spillere. Dalton Ramirez er
tilflyttet til DK fra Chile.

TG har accepteret ansøgningen. Dalton vil være
spilleberettiget fra første turneringshalvdel.

S10-19/20 Herlev har ansøgt om dispensation fra §13
stk. 10 vedrørende kampareal i
Bordtennisligaen for herrer.

TG har accepteret at spillearealet reduceres til 7 x
12,5 m.

S11-19/20 Allerød har i 1. division damer ansøgt om
dispensation fra §2 stk. 3c vedrørende brug
af Ruth Hansen fra København på B-licens.
København opstiller i samme række.

TG har accepteret ansøgningen.
Spilleren kan i denne sæson ikke anvendes for
København i dame DT.

S12-19/20 Sisu/MBK deltager med to hold i 1. division
damer.

TG har dispenseret fra §20 stk. 1a, som kun
tillader ét seniorhold i hver division. Eventuel
tvangsnedrykning jf. vil først være aktuelt ved
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afslutning af sæsonen 2019-2020. Dispensationen
gælder dermed også for anden turneringshalvdel.

S13-19/20 Allerød deltager med tre hold i Pigeligaen. TG har dispenseret fra §20 stk. 1a, som kun
tillader op til to ungdomshold i samme division.

S14-19/20 København har ansøgt om dispensation fra
§3b vedrørende brug af Ida Bønding Schøsler
på B-licens for Roskilde. Ida er flyttet tilbage
til København og klubskifte foretaget fra
Silkeborg til København.

Roskilde har rettidigt tegnet B-licens hos
Silkeborg. Som følge af et nyt skoleophold flytter
Ida landsdel og klubskifter til København.
B-licensen mellem Silkeborg og Roskilde
annulleres dermed.
Da Roskilde oprindeligt har tegnet B-licens
rettidigt, gives dispensation fra §3b. Reelt
overflyttes B-licensen til at gælde mellem
København og Roskilde.

S15-19/20 Spiller A2 i kampen mellem Virum og
Næstved Bordtennis i Bordtennisligaen for
herrer, har d. 15/9-2019 spillet på to
forskellige hold på samme dag.

Virum taberdømmes 0-5 jf. §10 stk. 2.
Bøde jf. gældende takstblad.

S16-19/20 Level har trukket deres hold i 3. division. Bøde jf. gældende takstblad.
Level kan ikke rykke op i 3. division i den
kommende sæson.

S17-19/20 B 75 har trukket deres hold i Pigeligaen Bøde jf. gældende takstblad.
S18-19/20 Spiller B2 i kampen mellem Nørreå og B75 2

(3. division herrer), har den 28/9-2019 ikke
siddet over siden deltagelse som ordinær
spiller i Bordtennisligaen.

B75 2 taberdømmes 0-8 jf. §13 stk. 8.
Bøde jf. gældende takstblad.

S19-19/20 OB har efter gensidig aftale med TG og
Triton overtaget holdet i Pigeligaen

Dispensation jf. §3 stk. 4 givet. Holdets spillere
indgår i OB’s trupper uden begrænsninger.

S20-19/20 Spiller A2 i kampen mellem Roskilde 2 og
Hvidovre 2 (1. division damer), har den
10/10-2019 ikke siddet over siden deltagelse
som ordinær spiller i Bordtennisligaen.

Roskilde 2 taberdømmes 10-0 jf. §13 stk. 8.
Bøde jf. gældende takstblad.

S21-19/20 Hillerød GI har i Drengeligaen i kamp mod
Gladsaxe opstillet ulovligt. Pladserne A4 og
Double 2 skal ikke benyttes ved opstilling
med 3 mand (§10a stk. 6).

Hillerød GI taberdømmes 0-14 jf. §13 stk. 8.
Bemærk at de ulovligt anvendte spilleres kampe
ikke tæller med i forhold til spilleberettigelse ved
et eventuelt slutspil.
Bøde jf. gældende takstblad.

S22-19/20 En spiller fra Galten er af
disciplinærkomiteen idømt tre måneders
karantæne (til 31. januar 2020).

Karantænen vedrører alle holdkampe og stævner
i BTDK-regi, herunder også lokalunioner.

S23-19/20 Frederiksberg BTK har søgt om dispensation
fra §2 stk. 3b vedrørende terminer for B-
licenser for Ruben Kristensen i Drengeligaen.
Årsagen er at spillere på det ellers planlagte
hold er stoppet med at spille bordtennis.

TG har accepteret ansøgningen. Ruben kan
indtræde i Drengeligaen fra 2. turneringshalvdel.

S24-19/20 Triton har meldt afbud til samlingen i 3. div
d. 23/11-2019.

Triton kan ikke rykke op i 2. division.
Bøde jf. gældende takstblad.

S25-19/20 Virum har trukket deres andethold (Virum2)
i Juniorligaen.

Bøde jf. gældende takstblad.
Holdets kampe trækkes ud af stillingen.

S26-19/20 Viby 2 har meldt afbud til samlingen i 1. div
damer d. 7/12-2019

Bøde jf. gældende takstblad.
TG har givet dispensation fra §13 stk. 4, og
tillader dermed at Viby2 kan fortsætte i
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turneringen og dermed i den nye 2. division
damer.

S27-19/20 Sisu/MBK har ansøgt om dispensation fra §2
stk. 3b vedrørende termin for tegning af B-
licens til Michelle Als Christensen/Hillerød.
Michelle er flyttet landsdel som følge af
studier.

Udvalgt har accepteret ansøgningen. Fristen for
løsning af B-licens ligger langt tidligere end
bekræftelse for optag på studiet. Michelle kan
spille i anden turneringshalvdel.

S28-19/20 Virum 2 er trukket ud af 1. division herrer
som følge af udeblivelse i to holdkampe d. 7.
marts 2020 jf. §13 stk. 4.
Virum 3 taberdømmes samtidig med
maksimumcifre i to holdkampe i 2. division
d. 7. marts 2020, da Virum ikke har trukket
holdet i laveste række jf. §13 stk. 4.

Bøder jf. gældende takstblad.
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Henvendelser 2019-2020

Henv. NR. INDHOLD SVAR
H01-19/20 Spørgsmål vedrørende Golden Set modtaget. Golden set afvikles som ethvert andet afgørende

set, det vil sige med sideskift og ændring af serv.
Der er endvidere tilladt én timeout pr. hold.
Kun holdkaptajnen, og ikke hele holdet, deltager i
fravælgelsen.

H02-19/20
H03-19/20
H04-19/20
H05-19/20


