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Green Halvor/B75 har meddelt at udfordringerne med at stille hold i den kommende weekend og i 
næste halvsæson, er så store at de ikke ser andre muligheder end at trække holdet i Dameligaen. 
 
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. 

 
Green Halvor/B75 deltager både i Bordtennisligaen og 1. division for damer. 
 
Da det spillemæssige niveau mellem de to hold er relativt stort, har Green Halvor/B75 søgt om 
dispensation fra §21 stk. 1 således at holdet i 1. division kan trækkes ud af turneringen, hvilket 
Turneringsgruppen har accepteret under følgende betingelser: 

 Ligaholdet trækkes helt ud af Danmarksturneringen. 
 1. divisionsholdet fortsætter i 1. division. 
 Tanja Helle og Ellen Klara Eugenia Lan var begge fritspillet og spilleberettiget på 1. division, 

da Green Halvor/B75 ansøger om dispensationen. Begge spillere kan frit anvendes på 1. 
divisionsholdet såfremt de har sidder over i én kamp, hvilket er sket nu. 

 Josephina R Fred, Xenia Rindom og Pipaluk Vesselholt deltog alle i den seneste kamp i 
Bordtennisligaen som hhv. ordinær spiller eller den spiller som blev erstattet. Disse tre 
spillere kan i den resterende del af sæsonen ikke anvendes på 1. divisionsholdet. 

 Restriktionerne gælder ikke for spillere som kan deltage i veteranrækkerne.  
 Holdet i 1. division kan ikke rykke op i Bordtennisligaen i sæsonen 2022-2023. 


