Sagsoversigt 2020‐2021: Divisions‐ og Ligarækker
SAG NR.
S01‐20/21

S02‐20/21

S03‐20/21

S04‐20/21

S05‐20/21

S06‐20/21

S07‐20/21

S08‐20/21

INDHOLD
BTK Viby har ansøgt dispensation fra §35 stk.
4 vedrørende ratinggrænse for deltagelse i
Pigeligagen for juniorspillere.
Malene Dyrby Hansen / Viby har 1513 p ved
tilmeldingen og grænsen er 1500 p.
Allerød har ansøgt dispensation fra §3 stk. 3
og dermed §5 stk. 2 vedrørende terminer i
forbindelse med klubskifte for nye
udenlandske spillere.
Som følge af COVID‐19, har Talar Bouadjian
ikke haft mulighed for at komme til
prøvetræning for vurdering af niveau.
Talar er tilflyttet fra Frankrig.
Fredensborg har i 1. division damer
ansøgt om dispensation fra §4 stk. 3
vedrørende brug af Inger Jönsson fra
Helsingør på B‐licens. Helsingør opstiller i
samme række.
Viborg har ansøgt om dispensation fra §5
stk. 2 vedrørende terminer i forbindelse med
klubskifte.
Amalia Skulska skifter A‐licens til Silkeborg.

Herlev har ansøgt om dispensation fra §13
stk. 5 vedrørende kampareal i
Bordtennisligaen for herrer.
OB har ansøgt om dispensation fra §5 stk. 2
vedrørende terminer i forbindelse med
klubskifte.
Mick Skarup er flyttet fra Grønland for
opstart af et fuldtids
skoleophold/uddannelse i Odense.
Viby har ansøgt om dispensation fra §4 stk. 6
vedrørende terminer i forbindelse med B‐
licenser.
Bastian Diness og Laust Ravn Johansen stod
på holdkortet ved tilmeldingen, men en
misforståelse af en ny leder og ansvarlig for
tilmelding medførte at B‐licensen blev
ansøgt for sent.
Pipaluk Vesselholt har ansøgt om
dispensation fra §5 stk. 2 vedrørende
terminer i forbindelse med klubskifte.
Pipaluk flytter til Jylland og med klubskifte til
B75.
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AFGØRELSE
TG har accepteret ansøgningen.

TG har accepteret ansøgningen.
Talar kan deltage på Allerøds DT‐hold uden
begrænsninger.

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

TG har accepteret ansøgningen.
Amalia kan spille Drengeliga for Silkeborg på A‐
licens og Pigeliga for Viby på B‐licens. B‐licensen
følger spilleren jf. §5 stk. 5.en følger spilleren jf.
§5 stk. 5. Amalia er spilleberettiget fra første
kamp.
TG har accepteret at spillearealet reduceres til 7 x
12,5 m.
TG har accepteret ansøgningen.
Mick kan deltage for OB uden begrænsninger.

TG har accepteret ansøgningen, med den
begrundelse at der er plads til små fodfejl for en
ny leder.
Bastian Diness og Laust Ravn Johansen kan
deltage for Viby uden begrænsninger.

TG har accepteret ansøgningen.
Pipaluk kan deltage for B75 uden begrænsninger.
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S09‐20/21

S10‐20/21

S11‐20/21

S12‐20/21

S13‐20/21

S14‐20/21

S15‐20/21

Jesper Hviid har som følge af jobskifte ansøgt
om dispensation fra §5 stk. 2 vedrørende
terminer i forbindelse med klubskifte.
Jobskiftet medfører meget lang arbejdsdage,
hvorfor transporttid til/fra træning på op til
3 timer t/r er uholdbart.
Amager har ansøgt om dispensation fra §5
stk. 2 vedrørende terminer i forbindelse med
klubskifte.
Fiona Overgaard har både skiftet adresse og
skole. Desuden har det sociale med de andre
piger i Amager stor betydning.
Viby har ansøgt om dispensation fra §4 stk. 6
vedrørende terminer i forbindelse med
ansøgning af B‐licenser, så Gustav Højslet
kan deltage i drengeligaen uden karantæne.

TG har afvist ansøgningen, og vurderet at
forholdene ikke er markant ændret idet der ikke
er tale om en flytning af bopæl.
Et klubskifte nu (og senest 30. september, §5 stk.
2) vil medføre en karantæne i DT frem til 2.
turneringshalvdel.
TG har accepteret ansøgningen.
Fiona kan deltage på Amagers DT‐hold uden
begrænsninger.

OB har ansøgt om dispensation fra §5 stk. 2
vedrørende terminer i forbindelse med
klubskifte.
Elias Nielsen Hansen er flyttet Odense for
opstart af skoleophold/uddannelse.
OB har ansøgt dispensation fra §3 stk. 3 og
dermed §5 stk. 2 vedrørende terminer i
forbindelse med klubskifte for nye
udenlandske spillere.
Csanád Forgás‐Bálint er tilflyttet fra Island i
forbindelse med et jobskifte.
Frederiksberg har haft vandskade i
spillelokalet, som derfor i en lang periode
ikke har været tilgængeligt. Samtidig har
rigtig mange ungdomsspillere, herunder
spillere til Drengeligaholdet, meldt sig ud af
klubben i forbindelse med COVID‐19.
Klubben har derfor søgt dispensation fra §5
stk. 2 vedrørende terminer i forbindelse med
klubskifte.
Li Jia Chen er skiftet fra Herlev.
Hillerød har ansøgt om dispensation således
at Mie Skov kan deltage i Bordtennisligaen

TG har accepteret ansøgningen.
Elias kan deltage for OB uden begrænsninger.

2

Viby har med henvisning til S07‐20/21 fået
dispensation til oprettelse af endnu et hold i
juniorligaen, idet klubben råder og et betydeligt
spillermateriale.
Turneringsgruppen finder det ikke sportsligt
korrekt i forhold til rækkens øvrige hold, at
klubben også skal have mulighed for at indhente
stærkere spillere til holdet.
TG har afvist ansøgningen om dispensation.
Derimod kan Gustav deltage på en B‐licens fra 2.
turneringshalvdel, hvis B‐licens løses senest d. 30.
september 2020 (§4 stk. 6). Dette kræver ikke
dispensation.

TG har accepteret ansøgningen.
Csanád kan deltage for OB uden begrænsninger.

TG har accepteret ansøgningen.
Li Jia Chen kan deltage på Drengeligaholdet uden
begrænsninger.

Turneringsgruppen har accepteret ansøgningen.
Mie Skov har tidligere fået en lignende
dispensation for år tilbage.
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for herrer, hvor målet er at kvalificere sig til
det udsatte OL i 2021.
S16‐20/21

B75 har søgt dispensation fra §9 stk. 3
vedrørende EU‐borgere og lande med en
associeringsaftale med EU. Ansøgningen
gælder usikkerheden omkring spillere fra
Storbritannien og Brexit.

S17‐20/21

Helsingør har ansøgt om dispensation fra §4
stk. 6 vedrørende terminer for B‐licenser.
Yael Schade skifter klub til Hakoah, men
ønsker fortsat at spille dame 1. division for
Helsingør på B‐licens.
Sjørring har i 2. division mod Ribe opstillet
ulovligt. Pladserne A4 og double 2 skal ikke
benyttes ved opstilling med 3 mand (§30 stk.
6).
Veje har i 3. division mod TST indtastet
kampresultatet for sent (22 stk. 1).
Som følge af en fejlagtig tilbagemelding fra
TG til Hillerød i forhold til brug af reserver,
har Pia Toelhøj nu deltaget om reserve i DT i
3 kampe.
B75 har ansøgt om dispensation fra §5 stk. 2
vedrørende terminer i forbindelse med
klubskifte.
Emil Povlsen er flyttet fra Slagelse for opstart
af et fuldtids skoleophold/uddannelse på
Aalborg Universitet.
Brønderslev har søgt om dispensation
således at Jesper Hviid kan benyttes allerede
i første turneringshalvdel (se S09‐20/21).

S18‐20/21

S19‐20/21
S20‐20/21

S21‐20/21

S22‐20/21

S23‐20/21

Som følge af to forskellige testresultater i
forhold til COVID‐19 blev kampen Herlev –
Næstved Bordtennis aflyst. Magnus
Månsson, som skulle spille kampen, kunne
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Accepten medfører at Mie Skov ikke kan spille i
Bordtennisligaen for damer, idet der ikke tillades
spil om to danske mesterskaber for hold.
Turneringsgruppen har afvist ansøgningen.
Storbritanniens udtræden af EU har været kendt
siden 23. juni 2016 og de mulige konsekvenser
ligeså.
Fortsat brug af spillere fra Storbritannien anses
som en kalkuleret risiko, da mange regler
muligvis ændres ved årsskiftet i forholdet mellem
Storbritannien og EU.
B75 (og andre) vil fortsat kunne anvende spillere
fra Storbritannien – dog kun én pr. holdkamp.
Det er i øvrigt altid klubbernes ansvar at kende og
overholde lovgivningen.
Turneringsgruppen har accepteret ansøgningen.
Yael Shade kan spille 1. division damer for
Helsingør uden begrænsninger.

Bøde jf. gældende takstblad

Bøde jf. gældende takstblad.
Hillerød har handlet i god tro i denne sag og
sanktioneres ikke. Pia Toelhøj kan rykke tilbage
på Østserieholdet uden at skulle sidde over.
TG har accepteret ansøgningen.
Emil kan deltage for B75 uden begrænsninger.

TG har afvist ansøgningen.
Som følge af nedlukningen gives generelt
dispensation til alle hold i 2. division kreds 2, så
udsatte kampe fra første turneringshalvdel kan
flyttes til anden halvdel, dog skal disse være
afviklet senest d. 28/2‐2021.
Anden turneringshalvdel starter fra holdets 8.
kamp. Se også Nyt fra Turneringsgruppen |
Bordtennis Danmark
TG har givet dispensation til at Magnus Månsson
kan deltage i slutspillet for Næstved B.
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S24‐20/21

S25‐20/21

dermed ikke opnå det krævede antal kampe
for at kunne deltage i slutspillet
Virum har ansøgt om dispensation fra kravet
om ”sports gulv” i slutspillet i
Bordtennisligaen. Gulvmåtterne ligger
oplagret i et lagerrum som nu er blokeret af
et COVID‐19 testcenter.
Virum har anmodet om en ekstra plads i
Bordtennisligaen for damer i sæsonen 2021‐
2022. Virum opfatter anmodningen som en
ansøgning om dispensation, hvilket TG
umiddelbart ikke er enig i. TG har dog
efterfølgende behandlet sagen som en
ansøgning om dispensation.
TG afvist ansøgningen om en ekstra plads.
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TG har accepteret dispensationen og kampen
tillades afviklet på det normale halgulv

Virum har anket afgørelsen til Appeludvalget
(AU). AU giver Virum ret til at indtræde direkte i
Bordtennisligaen for damer.
Afgørelsen ankes til DIF af TG.

