
Aarhus, 8. august 2012 

Ansøgning om oprykning til Elitedivisionen 
Odense SMK har anmodet Turneringsudvalget om til den kommende sæson at lade klubbens førstehold, 

som ellers skal spille i 1. division vest, rykke op i Elitedivisionen på baggrund af tilgang af en række stærke 

spillere og den i øjeblikket ledige plads i divisionen, efter at OSC har trukket deres hold. 

I den forgangne sæson sluttede OSMKs førstehold på 2. pladsen i 1. division vest og kvalificerede sig 

dermed til at spille oprykningsspil til Elitedivisionen sammen med det næstebedste oprykningsberettigede 

hold fra 1. division vest og de to bedste oprykningsberettigede hold fra 1. division øst. 

§7.g i Regler for Danmarksturneringen: 

”For oprykning fra 1. division til elitedivisionen mødes det bedste hold fra grundspillet fra hhv 1. div 

øst og vest med de to nedrykningskandidater fra elitedivisionen hvor alle hold mødes 1 gang, afvikling 

af dette finder sted på den klub hvis baner ligger geografisk bedst placeret for de deltagende klubber 

– stedet udpeges af Turneringsudvalget.” 

Oprykningsspillet blev imidlertid ikke afviklet, da ingen af de fra 1. division kvalificerede klubber jf. §13.a 

ønskede at deltage i oprykningsspillet. 

§13.a i Regler for Danmarksturneringen: 

”[…]For oprykning til elitedivisionen gælder at der her er tale om at man ved accept af at deltage i 

oprykningsspillet også forpligter sig til at rykke op i det tilfælde at man skulle vinde retten.” 

§13.c  giver imidlertid Turneringsudvalget mulighed for at tvangsoprykke hold, hvis et hold bliver trukket fra 

holdturneringen før starten på denne. 

§13.c i Regler for Danmarksturneringen: 

”Den geografiske inddeling vil følge hvad TU anser for værende sportsligt og praktisk bedst muligt. 

Udgangspunktet for planlægningen af alle divisioner er sidste sæsons slutresultater. Nye hold 

tilmeldes fra bunden af. Hvis der som følge af trækning af hold ikke er fyldt op i en division kan TU 

tvangsoprykke hold i den efterfølgende sæson. Dette gælder ikke elitedivisionerne.” 

Turneringsudvalget tolker den sidste sætning, som vedrører muligheden for tvangsoprykning, ”Dette 

gælder ikke elitedivisionerne.” som en beskyttelse af klubberne mod den økonomiske belastning og 

sportslige belastning ved at spille i Elitedivisionen. Hvis, i tilfælde af trækning af et hold fra Elitedivisionen, 

en 1. divisionsklub klub ønsker at rykke op, mener Turneringsvalget på baggrund af ovenstående tolkning, 

at en sådan oprykning er mulig. 

OSMK ønsker qua sin ansøgning at rykke op, men Turneringsudvalget mener, at en forudsætning for at 

tillade en sådan oprykning må være, at alle oprykningsberettigede klubber har muligheden for også at 

udtrykke ønske om oprykning, og har derfor været i kontakt med Holbæk Squashklub, som er det eneste af 

de øvrige hold i 1. division, der er oprykningsberettiget, da alle øvrige 1. divisionsklubber enten allerede har 



et hold i Elitedivisionen eller har spillet om nedrykning til 2. division i den forgangne sæson. Holbæk har 

ikke haft ønske om at rykke op, hvormed kun OSMK ønsker at rykke op. 

På den baggrund mener Turneringsudvalget, at der i reglerne er grundlag for at lade OSMK at rykke op i 

Elitedivisionen. Men hvis OSMK rykkes op, efterlader holdet en tom plads i 1. division vest, som i så fald 

efter samme logik skal fyldes op af et hold fra 2. division. Dette vil fortsætte ned til 4. division. Der vil være 

en yderligere komplikation, idet 1. division vest fødes fra to regionale 2. divisioner, hvorfra der så skal 

findes oprykkere, evt. gennem et oprykningsspil. Ligeledes skal der også findes hold til oprykning til én 2. og 

3. division fra to underliggende divisioner, hvilket også vil kræve kvalifikationskampe. 

Udover hensynet til reglerne skal der imidlertid også tages hensyn til tiden, som det vil tage at tillade 

oprykning efter ovenstående model. Som beskrevet vil reelt fire hold skulle rykke op, og for divisionerne 

udover Elitedivisionen vedkommende vil oprykning eventuelt først kunne finde sted efter et 

kvalifikationsspil. Danmarksturneringen er udmeldt til at starte medio september, så klubberne kan ikke 

forventes at kunne stille med hold til oprykningskampe på kort sigt. Det er derfor først realistisk, at disse 

kvalifikationskampe er færdigspillet medio eller ultimo august, hvorefter det først vil være muligt at 

foretage en ny planlægning af turneringen. Turneringsudvalget anser det for uhensigtsmæssigt, at 

turneringsprogrammet således sandsynligvis først vil foreligge primo september og meget tæt på 

sæsonstart, hvilket i tidligere sæsoner berettiget har været meget kritiseret. 

Eftersom oprykningen af OSMK, og de dermed følgende oprykninger, ikke er et krav i reglerne men 

nærmere en mulighed, mener Turneringsudvalget, at det administrative hensyn vejer tungere end 

hensynet til fulde rækker og afviser på den baggrund OSMKs ansøgning. 

Denne afgørelse kan ankes til DSqFs appeludvalg inden for fire uger. 
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