Sagsoversigt 2021‐2022: Liga‐ og Divisionsrækker
SAG NR.
S17‐21/22

S16‐21/22

S15‐21/22

S14‐21/22

S13‐21/22
S12‐21/22

S11‐21/22

S10‐21/22

S09‐21/22

S08‐21/22

INDHOLD
Green Halvor/B75 har søgt om dispensation
fra afgørelse nr. S16‐21/22 således at Pipaluk
Vesselholt kan anvendes på klubbens 2.
hold.
Green Halvor/B75 har søgt om dispensation
fra §21 stk. 1 og anmodet om tilladelse til at
trække Green Halvor / B 75 1 (Bordtennisliga
dame).
Hillerød GI har søgt om dispensation fra §21
stk. 1 og anmodet om tilladelse til at trække
Hillerød GI 2 (1. division herre).
Roskilde har ikke overholdt tidsfrist for
indtastning af kampresultat i 2. divisions
samling.
BB/KBTK har ikke overholdt tidsfrist for
indtastning af kampresultat i 3. division.
TST Aarhus BTK er udeblevet fra en kamp i 3.
division.

TST Aarhus B har ansøgt om dispensation fra
§15 stk. 2 og §15 stk. 4 for en kamp i 3.
division vedrørende ændring af
kamprækkefølge og flytning af en kamp i ca.
2 måneder som følge af at holdets
stamspillere ikke er til rådighed.
Virum har ved tilmelding af hold til
Dameligaen ansøgt om direkte deltagelse i
rækken.
Virum har anket afgørelsen til
Appeludvalget, som har underkendt TG
afgørelse.

Hvidovre har ansøgt om dispensation til
Malik Severinsen / Esbjerg fra §4 stk. 6
vedrørende terminer i forbindelse med
ansøgning af B‐licenser til anvendelse i
Drengeligaen
Amager har ansøgt om dispensation til Lilian
Bierdaszkiewiez fra §4 stk. 6 vedrørende
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AFGØRELSE
TG har afvist ansøgningen idet både Tanja Helle
og Ellen Klara Eugenia Lan var spilleberettiget på
2. holdet, da 1. holdet blev trukket ud.
Ovenstående må anvendes på 2. holdet.
TG har accepteret holdtrækningen af sportslige
grunde. Vedrørende betingelser for anvendelse af
spillere, se venligst under ”Meddelelse til
klubber”.
TG har accepteret holdtrækningen af sportslige
grunde. Vedrørende betingelser for anvendelse af
spillere, se venligst under ”Meddelelse til
klubber”.
Bøde jævnfør glædende takstblad.

Bøde jævnfør gældende takstblad.
Bøde jævnfør gældende takstblad.
TST har anket afgørelsen, men ikke indbetalt
klagegebyret. Anken er derfor afvist.
Turneringsgruppen har afvist ansøgningen.

Turneringsgruppen har afvist ansøgningen.

Turneringsgruppen har anket AU’s afgørelse til
DIF’s Appelinstans.
Som følge af en usædvanlig lang behandlingstid
hos DIF, har TG accepteret at Virum spiller i
Bordtennisligaen.
DIF’s Appelinstans kan derfor ikke komme med
en endelig afgørelse, med efter aftale udsendes
en udtalelse. Hvis sagen var afsluttet på normal
vis, ville TG med al sandsynlighed få medhold i
alle punkter.
TG har accepteret ansøgningen.
Malik kan deltage i Drengeligaen for Hvidovre
uden begrænsninger.

TG har accepteret ansøgningen.
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terminer i forbindelse med ansøgning af B‐
licenser.
Max Seger har ansøgt om dispensation fra
§5 stk. 2 vedrørende terminer for
klubskifter.
Max har på spørgsmål om klubskifter
desværre fået et forkert svar fra BTDK.
Næstved Bordtennis har ansøgt om
dispensation til Sune Petersen fra §5 stk. 2
vedrørende terminer i forbindelse med
klubskifte.
Sune flytter til Næstved i forbindelse med et
studie.
Amager har søgt om dispensation fra 13 stk.
6 vedrørende minimum 400 lux over hele
spillepladsen.
Fredensborg har i 1. division damer ansøgt
om dispensation fra §4 stk. 3 vedrørende
brug af Lone Reinbak fra Sisu på B‐licens.
Sisu opstiller i samme række.
Silkeborg har i dame‐DT ansøgt om
dispensation fra §4 stk. 3 vedrørende brug af
Mille Hansen/OB og Sally Lou/Hillerød på B‐
licens. OB og Hillerød opstiller i samme
række.
OB har ansøgt om dispensation fra §4 stk. 3
vedrørende brug af Maja Hansen i dame‐DT
på B‐licens i Silkeborg. Silkeborg og OB
opstiller i samme række.
Fredensborg har i 1. division damer ansøgt
om dispensation fra §4 stk. 3 vedrørende
brug af Inga Merkyte fra Virum på B‐licens.
Virum opstiller i samme række.

2

Lilian kan deltage for Amager i dame‐DT uden
begrænsninger.
Med baggrund i de forkerte oplysninger givet til
Max Seger i forbindelse med spørgsmål omkring
klubskifter gives dispensation.
Max kan deltage for Trelleborg uden
begrænsninger.
TG har accepteret ansøgningen.
Sune kan deltage for Næstved B. uden
begrænsninger.

TG har accepteret ansøgningen, men kun for
sæsonen 2021‐2022.
TG har accepteret ansøgningen.
Spilleren kan i denne sæson ikke anvendes for
Sisu i dame DT.
TG har accepteret ansøgningen.
Spillerne kan i denne sæson ikke anvendes for
henholdsvis OB og Hillerød i dame DT.

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

