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 24. november 2021 
 
Hillerød GI har desværre meddelt, at mange skader, manglende spillelyst og sygdom har medført 
for store udfordringer i forhold til den kommende weekends holdkampe. 
 
Hillerød Gi ser ingen anden mulighed end at holdet trækkes ud af turneringen. 
 
Jævnfør Turneringsreglementet §21 stk. 1 gælder følgende: 

 Bliver en klub nødt til at trække et hold ud af en igangværende holdturnering, skal det som 
udgangspunkt være det lavest rangerende hold i den pågældende aldersklasse. I 
divisionsrækkerne trækkes lavest rangerende hold og i serierækkerne trækkes lavest 
rangerende hold i den pågældende serierække (f.eks. serie 2). 

 Klubben kan ikke rykke op i samme række i den kommende sæson – dette gælder også hvis 
holdet trækkes ud af turneringen som følge af udeblivelse. 

 
Hillerød deltager i både Bordtennisligaen, 1. division og 3. division. 
 
Turneringsgruppen har givet dispensation fra §21 stk. 1 således at holdet i 1. division kan trækkes 
under følgende betingelser: 

 1. Divisionsholdet trækkes helt ud af danmarksturneringen. 
 3. divisionsholdet fortsætter i 3. division. 
 Mathias Jensen, Jacob Reuther, Hamidou Sow, Charlie Ridegård og Jesper Møller kan i 

resten af sæsonen kun spille i Bordtennisligaen. 
 Anton Andersson, Daniel Simonsen, Patrick Skarsholm, Peter Svenningsen, Christoffer 

Kjellson og Jakob Peterson begrænses ikke i forhold til nedrykning, da disse spillere ”tilhører” 
førsteholdet. Første gang disse spillere rykker ned til 3. divisionsholdet skal de dog sidde 
over i to kampe i Bordtennisligaen før de er spilleberettigede i 3. division. Efterfølgende kun 
én gang jf. de normale regler. 

 Ud over ovenstående er der ingen krav til hvem der anvendes i 3. division.  
 Carl Køngerskov og Dominykas Salmuolis var reelt fritspillet til 3. division, og disse kan 

fremover frit anvendes, blot de følger de normale regler. 
 Restriktionerne gælder ikke for spillere som kan deltage i veteranrækkerne.  
 Holdet i 3. division kan stadig rykke op i 2. division 

 
 


