
Aarhus, 05.09.2012 

Nye regler for individuelle turneringer og Danmarksranglisten 
På forårets TU-møde blev der vedtaget en række ændringer, som sigter på at gøre det mere attraktivt for 

spillerne i toppen af ranglisten at deltage i de individuelle turneringer. Ændringerne vedrører 

præmiepengene i Challenger turneringerne og systemet bag ranglisten, som I det følgende gennemgås i 

den rækkefølge.  

Challenger turneringerne som Grand Prix serie 
I tidligere sæsoner er Challenger turneringerne blevet afviklet som enkeltstående begivenheder, hvor der er 

blevet udbetalt præmiepenge til de 9 bedste spillere. På TU mødet blev det vedtaget at ændre formatet, 

sådan at sæsonens fem almindelige Challenger turneringer og DM nu indgår i en Grand Prix serie. Alle 

spillere optjener ved deltagelse i disse seks turneringer Grand Prix point. Pointtildelingen fremgår af 

nedenstående tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En spillers optjente point i løbet af sæsonen lægges sammen og indgår i beregningen af spillerens samlede 

antal Grand Prix point. Ved sæsonens afslutning ved DM kåres således såvel årets Danske Mester som årets 

Grand Prix vinder. De fem spillere med flest points deler den samlede præmiesum på 70.000 kroner, som 

deles ligeligt mellem damer og herrer, efter følgende fordelingsnøgle. 
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 Eller puljespil med op til 8 deltagere 

Placering I 16-monrad turneringer I 8 monrad-turneringer1 

 M A B M A B 

1 250 90 50 250 90 50 

2 180 70 40 150 60 35 

3 150 60 35 110 55 28 

4 130 58 32 95 50 24 

5 110 55 28 80 45 20 

6 100 52 26 75 40 16 

7 95 50 24 65 36 14 

8 90 48 22 55 32 10 

9 80 45 20    

10 78 42 18    

11 75 40 16    

12 70 38 15    

13 65 36 14    

14 60 34 12    

15 55 32 10    

16 50 30 8    



 

Placering Procent Beløb 

1 40 % 14.000 kr. 

2 25 % 8.750 kr. 

3 15 % 5.250 kr. 

4 12 % 4.200 kr. 

5 8 % 2.800 kr. 

  

Ændringer af ranglisten 
I kølvandet af indførelsen af double-jump systemet som grundlag for beregning af Danmarksranglisten har 

der været rejst en række kritikpunkter, herunder 

1. at inaktivitetsstraffen ikke har fungeret, da visse spillere har fastholdt høje ranglisteplaceringer på 

trods af manglende aktivitet i individuelle turneringer, 

2. at nedrykningen som konsekvens af nederlag til dårligere rangerede spillere skaber stor forvirring 

omkring, hvorfor spillere ligger, som de gør, 

3. at spillere kan have gavn af ikke at stille op i individuelle turneringer for derved at mindske risikoen 

for at miste en god seedning ved fx DM, 

4. og at den førsteseedede i de lavere rækker ikke kan forbedre sin ranglisteplacering, da han i sagens 

natur ikke møder bedre rangerede spillere. 

På TU-mødet blev der vedtaget en række ændringer, som forsøger at rette op på ovenstående 

problemstillinger. I det følgende gennemgås ranglistesystemet, hvor de nye elementer forklares eksplicit. 

Først en smule om det grundlæggende system, som grundlæggende er uforandret. Double jump 

bibeholdes, sådan at en spiller, der vinder to kampe over spillere højere på ranglisten (evt. den samme 

spiller to gange), vil overtage pladsen fra den lavest rangerede. Hvis altså Spiller A, som er #130 (nr. 130), 

slår #100 og #75, bliver han ny #100, imens alle spillere mellem daværende #100 og #129 rykkes én plads 

ned. Ranglisten registrerer for Spiller A en sejr over #75 som hans hidtil bedste resultat. Taber Spiller A 

efterfølgende to kampe til spillere længere nede på ranglisten annulleres dette hidtil bedste resultat. Dette 

ændres der ikke på. 

Tidligere blev spillere nedrykket et antal pladser på ranglisten ved manglende deltagelse i individuelle 

turneringer (inaktivitetsstraffen for spillere i top40), og ligeledes blev spillere rykket et antal pladser ned på 

ranglisten, hvis de led to nederlag til spillere med en dårligere placering på ranglisten. Dette er med de 

seneste ændringer faldet bort. Dette gør op med punkterne 1 og 2 ovenfor. 

For at rette op på punkt 3 ovenfor indføres en aktivitetsbelønning, som afhænger af antallet af kampe, en 

spiller deltager i. Dermed vil en spiller, der er mere aktiv end en tæt konkurrent på ranglisten kunne 

overhale vedkommende uden at skulle vinde over en bedre rangeret spiller. Double jump systemet 

suppleres derfor af et pointsystem, som fungerer på følgende vis. 

Ved sæsonstart tildeles alle spillere et antal points, der afhænger antallet af spillere på ranglisten. Hvis fx 

der er 1000 spillere på ranglisten, tildeles #1000 som en start 0 points, imens #999 tildeles 10 points. Dette 



fortsætter hele vejen til #1, som tildeles 10.000 points. I udgangspunktet er der altså 10 points imellem alle 

spillere. Herefter bestemmer antallet af points en spillers placering på ranglisten. 

Double jump og pointsystemet 

Når Spiller A gennem en sejr overtager Spillers B plads på ranglisten, sættes hans pointtal midt mellem 

Spiller B og Spiller C, der ligger én plads bedre end B. Det nye pointtal beregnes som gennemsnittet af 

Spiller B og C, altså 
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Der sker en ny beregning af en spillers pointtal efter hver kamp. En spiller kan altså rykke sig flere gange i 

løbet af en holdrunde eller en turnering. Ranglisten vil kun vise den samlede bevægelse mellem hver 

opdatering. 

Aktivitet og pointsystemet 

Pointsystemet indføres grundlæggende for at belønne aktivitet. Hver kamp, som en spiller stiller op i, giver 

et antal points, som afhænger af 

1. om kampen er del af en holdkamp eller en individuel turnering 

2. og spillerens plads på ranglisten. 

Mht. punkt 1 vægtes holdkampe med en faktor 0,5, imens individuelle turneringer vægtes med en faktor 1. 

Altså giver det flere aktivitetspoints at deltage i individuelle turneringer end i holdkampe.  

Mht. punkt 2 afhænger pointgevinsten af spillerens ranglisteplacering, sådan at spillere med en dårligere 

placering på ranglisten tildeles flere points end spillere med en bedre placering. Det skyldes, at en aktiv 

spiller fx omkring plads 800 bør rykke flere pladser frem end en aktiv spiller omkring plads 30, da 

niveauforskellen ift. de nærmeste spillere vil være større omkring plads 800. 

Samlet beregnes aktivitetspointene efter følgende formel 

                           √                               

Et par eksempler viser, hvor mange points en spiller vil få ved at deltage i en Challenger turnering, hvor der 

spilles fire kampe2  

Ranglisteplacering Antal aktivitetspoints Vundne pladser 

1 4 0 

20 17 1 

50 28 2 

100 40 4 

500 89 8 
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 Pointtallene er rundet af for at gøre fremstillingen enklere. Det antages her, at der er 10 points mellem hver spiller. I 

løbet af sæsonen kan denne pointforskel være større og springet i pladserne dermed også være større eller mindre 
ved optjening af et bestemt antal points. 



 

For deltagelse i en holdkamp, hvor der spilles to kampe, ser tallene således ud 

Ranglisteplacering Antal aktivitetspoints Vundne pladser 

1 1 0 

20 6 0 

50 10 1 

100 14 1 

500 31 3 

 

Der er flere interessante ting at bemærke 

 Nr. 1 på ranglisten kan optjene et forspring, sådan at manglende deltagelse i en turnering ikke 

risikerer at koste førstepladsen 

 Alle spillere får aktivitetspoints, sådan at også den førsteseedede i enhver række vil bevæge sig 

fremad på ranglisten 

 Jo højere en spiller er på ranglisten, jo langsommere vil vedkommende bevæge sig opad på. En 

spiller omkring plads 50 vinder ”kun” 12 pladser ved at deltage i samtlige Challenger turneringer, 

hvis de 12 spillere foran skulle være inaktive igennem sæsonen. 

Rent teknisk skal det bemærkes, at aktivitetspointene for en kamp beregnes før hver spillet kamp og tager 

udgangspunkt i ranglisteplaceringen før beregning af double jump. Således vil hver kamp ikke nødvendigvis 

give det samme antal points. En spiller, der rykker fra #500 til #100 efter en sejr i første kamp, vil således få 

22 points for den kamp, imens han kun vil få 10 points for den næste kamp.  

Bonusryk 

Punkt 4 blandt kritikpunkterne (manglende mulighed for at avancere for den førsteseedede), berøres af 

aktivitetspointene som beskrevet ovenfor, men for at give en yderligere belønning ved at vinde en række 

indføres såkaldte bonusryk. Vinderen og taberen af finalen rykkes et antal pladser op efter følgende tabel 

 Antal pladser 

Række Vinder af finalen Taber af finalen 

Mester 1 0 

A 1 0 

B 4 2 

C 8 4 

D 16 8 

 Og så fremdeles 

 

I praksis indføres bonusryk på lige fod med en sejr over en spiller, sådan at en spiller, der med bonusrykket 

vil indtage plads 90, efter rykket vil have følgende antal points 

       
      (   )       (   )

 
 

 



Eksempel på ranglisten og de forskellige delelementer 
I eksemplet følger vi primært Spiller B, som møder Spiller A, C og D, som før deltagelse i en Challenger 

turnering har følgende ranglisteplaceringer. Spiller B har i udgangspunktet ingen sejre over højere 

rangerede spillere. Vi antager, at der er 250 spillere på ranglisten. 

Points Plads Navn 

1600 90 Spiller E 

⁞ ⁞ ⁞ 

1470 103 Spiller D 

⁞ ⁞ ⁞ 

1400 110 Spiller C 

⁞ ⁞ ⁞ 

500 200 Spiller B 

⁞ ⁞ ⁞ 

0 250 Spiller A 

 

Vi følger i eksemplet primært Spiller B, som spiller fire kampe. For Spiller B går de fire kampe således: 

1. B vinder i sin første kamp over en lavt rangeret spiller, Spiller A (#250) 

2. B vinder derefter over Spiller D (#100) og får sin første sejr over en højere rangeret spiller 

3. B vinder efterfølgende over Spiller E (#90) og får endnu en sejr over en højere rangeret spiller 

4. B vinder til sidst finalen over en Spiller C spiller (#110) (ikke længere vil være højere rangeret) 

I det følgende er aktivitetspoints som tidligere afrundet for overskuelighedens skyld. I den konkrete 

beregning i ranglisten indgår de selvfølgelig med decimaler. For hver runde i en turnering eller en 

holdkamp, tildeles først aktivitetspoints og derefter double jump og sidst eventuelle bonusryk. 

Spiller B starter som #200 og vinder først to kampe, som ikke fører til double jump, hvorfor han blot tildeles 

aktivitetspoints (ca. 28 for de to kampe tilsammen), der vil rykke ham et par pladser op ad ranglisten. Med 

sin sejr over Spiller D i sin tredje kamp har Spiller B nu to sejre over højere rangerede spiller og vil dermed 

overtage Spiller Ds placering på ranglisten. Spiller D har dog inden denne kamp lige som Spiller B spillet to 

kampe og med pointene for sin tredje kamp tildeles han derfor i alt (cirka) 30 points og indtager #100, før 

double jump beregnes. Spiller B skal altså overtage denne plads og tildeles derfor pointtallet midt imellem 

Spiller D og F. 

I praksis har Spiller B nu 905 points og ligger #100. Ranglisten ser derpå således ud 

Points Plads Navn 

1510 99 Spiller F 

1505 100 Spiller B 

1500 101 Spiller D 

 

Spiller B bevæger sig fra #200 til #100 i ét ryk og tildeles et nyt pointtal. Pointsystemet i sig selv har altså i 

praksis ingen betydning ift. double jump systemet (se tidligere for den egentlig pointberegning). Bemærk, 

at Spiller B, selvom hans egne aktivitetspoints ikke rykker ham op ad ranglisten, får han indirekte gavn af 

Spiller D aktivitetspoints, da han på grund af aktivitetspointene er rykket fra #103 til #100. 



I sin fjerde kamp vinder Spiller B finalen men forbedrer ikke ranglisteplaceringen gennem double jump 

systemet, da han slår en lavere rangeret spiller. Men han skal tildeles først aktivitetspoint og derefter et 

bonusryk. De øvrige spillere i eksemplet tildeles også aktivitetspoints, sådan at der sker en lille forskydning 

ift. den forrige tabel:  

Points Plads Navn 

1520 98 Spiller G 

1515 99 Spiller B 

1510 100 Spiller D 

1510 101 Spiller F 

I tabellen er det afrundingen, der gør Spiller D og Fs points lige. Reelt vil Spiller D have marginalt flere 

points. 

Bonusryk 

Da Spiller A vinder finalen i B-rækken, rykker han fire pladser frem, så han nu vil indtage plads 95. 

Points Plads Navn 

1560 94 Spiller K 

1555 95 Spiller B 

1550 96 Spiller J 

1540 97 Spiller I 

1530 98 Spiller H 

1520 98 Spiller D 

 

Bonusrykket gennemføres igen ved, at Spiller B indsættes med et pointtal midt mellem daværende #94 og 

#95 på samme vis, som hvis han havde vundet to kampe over #95. 

Den samlede effekt 

Spiller B er dermed rykket fra #200 til #95 ved at deltage i en Challenger turnering. Der er tre ting, der får 

ham til at bevæge sig på ranglisten: 

1. Double jump systemet betyder, at han rykker fra #200 til #1003. 

2. Aktivitetspointene for finalekampen rykker spiller B frem til #99. 

3. Bonusrykket tildelt vinderen af rækken, betyder, at Spiller B rykker fra #99 til #95. 

Ovenstående er blot en pædagogisk gennemgang af det egentlige regelsæt, som rummer den fuldstændige 

beskrivelse af reglerne og er det gældende dokument. 

 

Turneringsudvalget 
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 Aktivitetspoints tildelt hans modstandere har i mellemtiden rykket modstanderen tre pladser op ad ranglisten, som 

Spiller A gennem sin sejr gavn af. 

http://www.dsqf.dk/content/dk/ranglister/regler_for_danmarksranglisten

