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Sagsoversigt 2018-2019

SAG NR. INDHOLD AFGØRELSE
S01-18/19 København har i 1. division damer ansøgt om

dispensation fra §2 stk. 3c vedrørende brug
af en spiller fra Roskilde på B-licens. Roskilde
opstiller i samme række.

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

S02-18/19 Helsingør har i 1. division damer ansøgt om
dispensation fra §2 stk. 3c vedrørende brug
af en spiller fra Hillerød på B-licens. Hillerød
opstiller i samme række.

TU har accepteret ansøgningen.
Spilleren kan i denne sæson ikke anvendes for
Hillerød i dame DT.

S03-18/19 Hillerød har i 1. division damer ansøgt om
dispensation fra §2 stk. 3c vedrørende brug
af en spiller fra Helsingør på B-licens.
Helsingør opstiller i samme række.

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

S04-18/19 Amager har i 1. division damer ansøgt om
dispensation fra §2 stk. 3c vedrørende brug
af to spillere fra København på B-licens.
København opstiller i samme række.

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

S05-18/19 Fredensborg har i 1. division damer ansøgt
om dispensation fra §2 stk. 3c vedrørende
brug af en spiller fra Amager på B-licens.
Amager opstiller i samme række.

TU har accepteret ansøgningen.
Spilleren kan i denne sæson ikke anvendes for
Amager i dame DT.

S06-18/19 Amager har i 1. division damer ansøgt om
dispensation fra §2 stk. 3c vedrørende brug
af to spillere fra København på B-licens.
København opstiller i samme række.

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

S07-18/19 TU har givet dispensation til to spillere i
Drengedivisionen for Kvik Næstved som
følge af en uklar formulering i indbydelsen i
forhold til sidste frist for oprettelse af B-
licenser

Dispensation givet.

S08-18/19 Sisu har i Juniordivisionen ansøgt om
dispensation fra §2 stk. 3b og 3c for
erstatning af en spiller, som ikke ønsker at
deltage i den landsdækkende Juniordivision.

TU har accepteret ansøgningen på betingelse af,
at den oprindelige spiller ikke kan benyttes på
holdet.
Sisu har efterfølgende trukket holdet.

S09-18/19 Sisu har trukket holdet i Juniordivisionen og
sammen med Viby ansøgt om dispensation
fra §3 stk. 2b, og vil dermed ”overtage” én af
spillerne fra holdet som er trukket.

TU har afvist at give dispensation, idet der er tale
om tilgang af en ekstra spiller, hvilket ikke er
sportslig korrekt i forhold til rækkens øvrige hold.

S10-18/19 Sisu har i Drengedivisionen ansøgt om
dispensation fra §2 stk. 3c vedrørende brug
af en spiller fra Viby på B-licens. Viby
opstiller i samme række.

TU har accepteret ansøgningen.
Spilleren kan i denne sæson ikke anvendes for
Viby i ungdoms DT.

S11-18/19 Herlev har søgt dispensation fra §13 stk. 10
vedrørende størrelse af spilleareal. Længden
er reduceret til 12,5 m pr. bord.

TU har accepteret ansøgningen gældende for
sæsonen 2018-2019.

S12-18/19 NFBTK har søgt dispensation fra §3 stk. 3
vedrørende termin for klubskifte.

TU har afvist at give dispensation, da formålet
med dispensationen er opstilling i ØBTU
holdturneringen, hvorfor det er vurderingen at
ansøgningen skal stiles til ØBTU.



2

S13-18/19 OB har søgt dispensation fra §3 stk. 3 i
forbindelse med optagelse på videregående
uddannelse og dermed flytning af adresse og
landsdel.

TU har accepteret ansøgningen.
Optagelse på videregående uddannelser
meddeles ansøger ultimo august, hvorfor §3 stk.
3 ikke kan opfyldes.

S14-18/19 Køge har trukket holdet i Elitedivision damer. Køge idømmes en sanktion jf. §19, og betaler
naturligvis også startpenge for rækken.
Resterende hold er tilbudt gebyrfri kampflytning
for, om muligt, at opnå en bedre turneringsplan.

S15-18/19 Virum har i Drengedivisionen opstillet med
en spiller på B-licens, hvor B-licensen er løst
2 måneder for sent.

Virum taberdømmes i kamp nr. 331605 og
331606. Bøde jævnfør takstbladet.

S16-18/19 Brønderslev har søgt om dispensation fra §7
stk. 4 vedrørende minimum ratinggrænse for
deltagelse i Elitedivisionen.
Årsagen til ansøgningen er et klubskifte for
én af holdets forventede spillere, sygdom og
skader blandt klubbens øvrige spillere.
Brønderslev har i anden turneringshalvdel
fået tilgang af en ny spiller, og søger samtidig
dispensation fra §3 stk. 3b og 3b vedrørende
betingelser for klubskifte.

TU har afvist at dispensere fra ratinggrænsen på
2000 point.
TU har skønnet, at tilgang af den nye spiller, selv
om spilleren allerede har spillet DT for en anden
klub i denne sæson, på alle måder vil være den
bedst sportslige løsning for alle parter.
TU har derfor givet dispensation således, at den
nye spiller, allerede nu, kan opstille for
Brønderslev uden yderligere restriktioner

S17-18/19 Køge har trukket holdet i Elitedivisionen for
damer og ansøgt om dispensation fra §3 stk.
3b, og vil dermed ”overtage” én af spillerne
fra holdet som er trukket.

TU har afvist at give dispensation, idet klubskiftet
ikke blev foretaget rettidigt i perioden fra
holdtrækningen til fristens udløb (ca. 1 måned),
men 4 dage for sent.

S18-18/19 B 75 har afholdt samling i 3. division.
Kampresultater er ikke indberettet på
Portalen rettidigt. Endvidere er anvendt
JBTU’s holdkampskemaer.

Bøde jævnfør takstblad.

S19-18/19 Næstved Bordtennis 3 har i 3. division
opstillet ulovligt ved brug af tre spillere.

Næstved Bordtennis 3 taberdømmes i kamp nr.
331255. Bøde jævnfør takstblad.

S20-18/19 Hillerød GI 2 har d. 27/10-2018 anvendt
samme spiller i både 2. og 3. division

Hillerød GI 2 taberdømmes i kamp nr. 331134.
Bøde jævnfør takstblad.

S21-18/19 Esbjerg har afholdt samling i 3. division.
Kampresultater er ikke indberettet på
Portalen rettidigt.

Bøde jævnfør takstblad.

S22-18/19 I 3. division Ejby-Esbjerg (331363) er kamp
nr. 12 (A3-B1) angivet med W/O, hvilket ikke
er i overensstemmelse med Stævne- og
Rating reglementet §14 stk. 2

W/O markeringen er fjernet og kampen tæller
med på ratinglisten.

S23-18/19 I 1. division Viby – Level-BB/KBTK 2 (331083)
er spiller B1 anvendt som reserve tre gange i
DT. Jævnfør DBTU turneringsreglement kan
man kun være reserve to gange i samme
sæson. Jævnfør ØBTU turneringsreglement
kan man kun være reserve to gange i første
turneringshalvdel.

Spiller B1 kan ikke stå som reserve og skal derfor
betragtes som ordinær spiller i kamp nr. 331083.
Jf. DBTU’s turneringsreglement §10 stk. 5, kan
ingen spiller rykke mere end to hold ned i samme
sæson. Spiller B1 er derfor låst til DT resten af
sæsonen, uden mulighed for at rykke ned til
Østserien igen.

S24-18/19 I 3. division Kvik Næstved – Næstved B. 3
(331273) er spiller B2 anvendt som reserve
tre gange (2xDT og 1xØBTU). Jævnfør ØBTU
turneringsreglement kan en spiller kun være
reserve to gange i første turneringshalvdel.

Spiller B2 kan ikke stå som reserve og skal derfor
betragtes som ordinær spiller i kamp nr. 331273.
Jf. DBTU’s turneringsreglement man spiller B2
ikke rykke ned til ØBTU’s holdturnering før i
anden turneringshalvdel, hvilket ikke er tilladt jf.
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ØBTU’s turneringsreglement. Spiller B2 er
dermed låst til DT resten af sæsonen.

S25-18/19 I 3. Division Amager 2 – Level-BB/KBTK 4
(331268) er spiller B3 anvendt ulovligt.
Spiller B3 har senest deltaget som ordinær
spiller i 2. division og har ikke siddet over.

Level-BBKBTK 4 taberdømmes i kamp nr. 331268.
Bøde jævnfør takstblad.

S26-18/19 Anton Christopher Jensen / Roskilde er af
disciplinærgruppen idømt karantæne i DT i
perioden 8. januar – 22. januar 2019

S27-18/19 Esbjerg har ansøgt om dispensation fra §3
stk. 3a og b for en spiller som er flyttet fra
Sjælland til Esbjerg og samtidig startet
uddannelse.

Turneringsudvalget har accepteret ansøgningen.

S28-18/19 OB har rettidigt meldt afbud til to kampe i 3.
division d. 16/02-2019

Bøde jævnfør takstblad. OB kan ikke rykke op
eller deltage i kval. kampe jf. §13 stk. 4

S29-18/19 Hvidovre har ikke indtastet alle kampe fra
damesamlingen d. 16/02-2019

Bøde jævnfør takstblad.

S30-18/19 I 1. division damer Horsens-Hillerød
(355257) er to kampe for spiller B3 angivet
med W/O, hvilket ikke er i
overensstemmelse med Stævne- og Rating
reglementet §14 stk. 2

W/O markeringen er fjernet og kampene tæller
med på ratinglisten.

S31-18/19 I 1. division Viby-Næstved B-2 er spiller A1
angivet som reserve for tredje gang.

Reserve for spiller A1 er fjernet og spilleren er
ordinær spiller i kampen.

S32-18/19 I Stigadivisionen Level-Virum står spiller B4
anført som reserve. Var i forrige kamp
ordinær spiller på samme hold.

En klub kan kun benytte en reserve fra et lavere
rangerende hold. Reserven for B4 er fjernet.

S32-18/19 I 1. division Næstved B-Virum er spiller B1
ikke rykket ned fra Stigadivisionen og er
spilleberettiget i 1. division

Spiller B1 er ulovlig og Virum taber med 0-5.
Bøde jævnfør takstblad

S33-18/19 I 1. division Virum-Silkeborg er spiller A1 ikke
rykket ned fra Stigadivisionen og er
spilleberettiget i 1. division

Spiller A1 er ulovlig og Virum taber med 5-0.
Bøde jævnfør takstblad

S34-18/19 Næstved B. 3 har meldt afbud til to kampe i
3. division d. 9. marts 2019.

Bøde jævnfør takstblad. Næstved B. 3 kan ikke
rykke op eller deltage i kval. kampe jf. §13 stk. 4.

S35-18/19 Ejby (Fyn) har ikke indtastet resultater
rettidigt for samling i 3. division

Bøde jævnfør takstblad.

S36-18/19 Viby har ansøgt om dispensation fra §10a
stk. 1c vedrørende antal spillede kampe for
deltagelse i slutspil drengedivision.

TU har accepteret ansøgningen.
Lasse Fly (1532p) erstattes i slutspillet med Jacob
Bräuner (1345p).

S37-18/19 B75 har meldt afbud til 3. divisionskampen
mod Vejle

Bøde jævnfør takstblad. B75 3 kan ikke rykke op
eller deltage i kval. kampe jf. §13 stk. 4.

S38-18/19 Tølløse har som arrangør ikke indtastet alle
kampe i samlingen rettidigt

Bøde jævnfør takstblad.

S39-18/19 Sjørring har meldt afbud til 2.
divisionskampene mod Rønde og Hørning

Bøde jævnfør takstblad. Sjørring kan ikke rykke
op eller deltage i kval. kampe jf. §13 stk. 4.

S40-18/19 Silkeborg BTK, som vandt 1. division og
dermed er rykket op, har trukket deres hold i
Dame-Elitedivisionen for sæsonen 2019-
2020.

Den ledige plads tilbydes taberen af kvalkampen,
som er Københavns BTK.
Københavns BTK ønsker ikke pladsen. Der vil
derfor være en ledig plads i Elitedivisionen.
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S41/18-19 Dommerindberetning om forkert navn på
trøje i herreelitedivisionskampen Herlev-
Level BB/KBTK.

Bøde jævnfør takstblad til Level BB/KBTK.

S42/18-19 Luke Savill / B75 er idømt en diskvalifikation
niveau 2 i kampen mod Virum.

Karantæne ved to DBTU/LU-stævner og de to
førstkommende holdkampe. Karantænen
overføres dermed til næste sæson.

S43/18-19 En drengedivisionsspiller fra Team Nørreå
har skiftet A-licens før slutspillet er afviklet.
Den pågældende spiller deltager for Team
Nørreå på en b-licens.

Team Nørreå bliver ikke orienteret om klubskiftet
af klubberne og modtager ingen advisering fra
Bordtennisportalen.
Da grundspillet er afsluttet, gives dispensation
således at spilleren kan deltage i slutspillet for
Team Nørreå i drengedivisionen.

S43/18-19 Viby har i forbindelse med slutspilskampe i
juniordivisionen ansøgt om dispensation for
brug af en ny spiller, da én af de faste
spillere ikke spiller længere og en anden
spiller deltager i finalen i dame
elitedivisionen.

Alexander Jakobsen kan indtræde i slutspillet
uden begrænsninger.
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Henvendelser 2018-2019

Henv. NR. INDHOLD SVAR
H01-18/19 Flere klubber har spurgt til reglerne omkring

brugen af reserver i første DT-runde
Det er ikke tilladt at bruge reserver i DT. Alle
spillere skal opføres som ordinære spillere.

H02-18/19 SISU har forespurgt om DT-samlingen i 1.
division damer d. 30-31/3-2019, som følge af
sammenfald mellem Landsmesterskaber
(DGI) og ØBTU’s Superweekend samt DT-
runde, kan flyttes.

TU har foreløbig accepteret at SISU kan
undersøge mulighederne for en flytning af hele
samlingen, hos de pågældende klubber.
Accepterer alle klubber en flytning, ser TU ingen
grund til at fastholde den oprindelige dato.

H03-18/19 Hillerød har forespurgt om kamp afviklet i
ETTU Cup’en er kvalificerende (tæller med) i
forhold til deltagelse i DT-slutspillet.

Kampe i ETTU, Champions League og andre
turneringer tæller ikke med i forhold til deltagelse
i DT-slutspillet.

H04-18/19 Vivi TU (Sisu) er efter mange års pause
begyndt at spille igen. SISU er i tvivl om i
hvilket omfang Vivi kan benyttes i DT-
sammenhæng

TU har de seneste sæsoner lagt til grund, at
spillere som ikke har været aktive de seneste 3
sæsoner, regnes som nye spillere og frit kan
indgå på et DT-hold uden karantæne

H05-18/19 Niels Bjørkbom og Jesper Valentin (OB) er
efter flere års pause begyndt at spille igen.
OB har efterspurgt regler i den
sammenhæng.

Se H04-18/19.
Turneringsreglementet for den kommende sæson
vil indeholde en præcisering vedrørende spillers
længerevarende pauser.


