
Odense d. 18/1-2011 
 

Turneringsudvalget og DSqFs bestyrelse har fået følgende anmodning: 
 
Hermed formel anmodning om ændring af det forestående opryknings slutspil, hvor følgende klubber skal 
deltage: 
KLUB:         ANSVARLIG: (godkender af forslag) 
KSK           Christian Solgaard 
ÅRHUS           Kim Øvlisen 
HOLBÆK   Rasmus Trøst 
SØNDERBORG     Bob Riding 
OSMK    Jens Clausen 
SVANEN     Tue Rosbirk 
 
Alle klubber er enige om, at vi ønsker anden afvikling af dette slutspil, af følgende grunde: 

1. Tid (vi sparer transporttid ved at køre 2 relativt korte ture fremfor mindst 2 lange ture, ligesom vi 
kun skal bruge 2 weekender mod før 5 lørdage) 

2. Penge (Transportomkostninger qua færre og kortere ture – desuden stiller OSMK baner og 
overnatning til rådighed) 

3. Sportlig værdi (Den formodet store styrkeforskel på flere af kampene opvejes af, at man spiller 
færre gange og sikres flere kampe på kortere tid) 

4. Logistik (Alle kører lige langt, men færre gange. Desuden forventes det langt lettere at stille hold for 
alle når det kun er 2 gange der skal spilles) 

 
Pt. skal vi alle spille 5 runder heraf mindst 2 på udebane, og nogen 3 kampe, og da de sportslige og 
geografiske forskelle er betragtelige, finder vi det mest optimalt at afvikle turneringen på anden og mere 
hensigtsmæssig vis i denne sæson. 
 
Vi foreslår følgende afvikling: 

1. Klubberne mødes over 2 weekender og spiller de 5 kampe alle mod alle her. 
2. OSMK har tilbudt at lægge baner, forplejning og overnatning til alle holdene i disse 2 weekender 
3. Vi spiller en ”normal” holdkamp dvs 4 kampe pr holdkamp mod hvert af de 5 øvrige hold dvs samlet 

spilles om 20 point 
4. Kampene afvikles hhv 21-22 marts og 11-12 april i format som ses nedenstående 

 
Program: 

KAMPDAG: TIDSPUNKT: MODSTANDERE: BANER: 
FREDAG 11 MARTS 19.00 KSK - SVANEN 1+2 
FREDAG 11 MARTS 19.00 TEAM ÅRHUS - OSMK 3+4 
FREDAG 11 MARTS 19.00 SØNDERBORG - HOLBÆK 5+6 

    LØRDAG 12 MARTS 10.00 KSK - SØNDERBORG 1+2 
LØRDAG 12 MARTS 10.00 TEAM ÅRHUS - HOLBÆK 3+4 
LØRDAG 12 MARTS 10.00 OSMK - SVANEN 5+6 

    LØRDAG 12 MARTS 14.00 KSK - OSMK 1+2 
LØRDAG 12 MARTS 14.00 TEAM ÅRHUS - SØNDERBORG 3+4 
LØRDAG 12 MARTS 14.00 SVANEN - HOLBÆK 5+6 

    



FREDAG 11 APRIL 19.00 KSK - HOLBÆK 1+2 
FREDAG 11 APRIL 19.00 TEAM ÅRHUS - SVANEN 3+4 
FREDAG 11 APRIL 19.00 OSMK - SØNDERBORG 5+6 

    LØRDAG 12 APRIL 10.00 KSK - TEAM ÅRHUS 1+2 
LØRDAG 12 APRIL 10.00 OSMK - HOLBÆK 3+4 
LØRDAG 12 APRIL 10.00 SØNDERBORG - SVANEN 5+6 

    
    
  - DE HOLD DER MØDES DØMMER SELV ÉN BANE HVER AD GANGEN 

   
Vi håber på forbundets forståelse i denne sag, som skal ses isoleret, idet vi er flere klubber der samlet 
sender oplæg til generel justering for sæsonen 2011-2012, heriblandt behandles også nedryknings 
slutspillet. 

 

Afgørelse 
 

DSqFs bestyrelse og turneringsudvalg har med hjemmel i Regler for Danmarksturneringen § 10 st. d og e 
bestemtundtagelsesvis at dispensere således,  

at det accepteres at oprykningsspillet afvikles som skitseret ovenfor. 
 

Det betyder at spillere der bruges til den første holdkamps weekend er låst i forhold til at spille holdkampe 
på klubbens øvrige hold i runde 1,2 og 3. Spillere der spiller den anden holdkampsweekend er låst for at 
spille på klubbens øvrige hold i runde 4+5. 
 
Uddrag af reglerne §10 
 
d. Såfremt de implicerede klubber i en holdkamp indbyrdes kan blive enige om at flytte hele 
holdkampen (alle kampe skal afvikles samme dag!), kan dette lade sig gøre. Tidsrammerne for 
en sådan flytning er, at holdkampen ikke må afvikles tidligere end ugen op til holdrundedatoen 
og skal være afviklet inden en uge efter holdrundedatoen. ”Turneringsudvalget” skal orienteres 
om flyttede kampe. For så vidt angår mellemspil og op/nedrykningskampe gælder, at flytning 
af disse kræver godkendelse af ”Turneringsudvalget”. For alle ændringer af kampdato gælder, 
at alle de involverede klubber kan blive enige om et tidspunkt.  
e. Tvivlsspørgsmål vedrørende afvigelser fra det oprindelige turneringsprogram og 
fastsættelse af nye spilledatoer kan af turneringsledelsen eller af de implicerede klubber 
indbringes for ”Turneringsudvalget”, hvis afgørelse i så fald er afgørende og endelig.  
 
 
Denne afgørelse kan appelleres til appeludvalget inden 4 uger. 
 
 
På  vegne af DSqFs bestyrelse og Turneringsudvalg 
 
 
 
Carsten Lausten 


