
København d. 30/11-2010 

 

Vedr. Op/nedrykningsspil 

 

Turneringsudvalget har modtaget en forespørgelse fra Kim Øvlisen, Skovbakken squash, d. 9/11-2010 
om det er muligt at dispensere fra reglerne for Danmarksturneringens bestemmelser omkring 
grænseværdier for hvilke hold der er berettet til at deltage i op/nedrykningsspillet til elitedivisionerne.  

Som udgangspunkt kan Turneringsudvalget ikke dispensere, medmindre dette fremgår af reglerne, men 
da det er Turneringsudvalgets vurdering at reglerne ikke tager højde for den fremstillede situation har 
Turneringsudvalget valgt at tage stilling til sagen. 

 

Af reglerne fremgår det at:  

”§7. Mellemspil i elitedivisionen og op/nedrykningsslutspil til elite og 1. divisioner  

e. Oprykningsberettigede er klubber, som ikke spiller i elitedivisionen, eller klubber, hvis hold kan rykke 
ud af elitedivisionen (klubber hvis 1. hold enten er sidst eller næstsidst placeret i elitedivisionen efter 
grundspillet). Der kan således maksimalt spille ét hold pr. klub i oprykningsslutspillet til elitedivisionen.  

h. For oprykning fra 1. division til elitedivisionen mødes de to bedste fra grundspillet fra 1. div øst og vest 
med de to nedrykningskandidater fra elitedivisionen hvor alle hold mødes 1 gang.” 

 

Som situationen er i de enkelte divisioner vil dette betyde at det reelt er de to nedrykningstruede hold i 
1. div. øst for både herrer og damer der skal deltage i oprykningsspillet. I 1. div. vest er problemet ikke så 
udtalt da der her kun er Koldings 2. hold og Skovbakken 1 der rammer begrænsningen. Derfor er det 
OSMK og Struer der kan deltage i oprykningsspillet pt. 

 

For øst siden, hvis stillingen forbliver som den er nu, så er det Turneringsudvalgets vurdering at 
nedrykning går forud for oprykning, da der her må tages hensyn til turneringens sportslige styrke. Derfor 
vil der som det er dd. Ikke være nogen hold der kan deltage i oprykningsspillet på østsiden. Dette er ikke 
hensigtsmæssigt, og selvom Turneringsudvalget ikke har hjemmel til at dispensere, så må 
Turneringsudvalget sikre at turneringen kan forløbe i foråret, derfor er det Turneringsudvalgets 
afgørelse at hvis stillingen er som den er dd. efter sidste runde, så vil de to bedst placerede hold fra 1. 
div. øst (både herre og damer) kunne deltage i oprykningsspillet så vidt klubbernes egne 1. hold ikke 
samtidigt deltager i fra elitedivisionen. Ligeledes kan, hvis 2. holdene bliver 1 eller 2 i op/nedrykningen, 
ikke rykke op. Hvis Holbæk eller Svanen skulle tilspille sig en bedre placering end nedrykningsgrænsen, 



kan holdet deltage i oprykningsspillet. Hvis klubben ikke ønsker at gøre brug af deres ret, vil samme 
situation være gældende som var de under nedrykningsgrænsen i 1. division. For vest gælder som 
udgangspunkt det samme, dog skal der her med dd. stilling tages kontakt til de relevante klubber for at 
høre om de ønsker at gøre brug af deres oprykningsret. 

 

Denne afgørelsen kan ankes til DSqF’s appeludvalg inden 4 uger (for mere info se www.dsqf.dk) 

 

DSqF’s Turneringsudvalg 

Jesper Hockerup 

Bo C. Christiansen 

 

 

 

 


