
Silkeborg, 22. november 2013 

Kønsspecifikke turneringer under Dansk Squashforbund 

Der er for nyligt rejst en debat omkring rimeligheden i at oprette turneringer for kun det ene køn. Debatten 

er foranlediget af KSKs Challenger i den kommende weekend, hvor kun herrespillere er inviteret. 

Turneringsudvalget ser det ikke som sin rolle at tage stilling, hvorvidt kønsspecifikke turneringer bør eller 

ikke bør oprettes, men er på grund af reglerne nødt til at kommentere på problemstillingen. 

Som baggrund for problemstillinger påtog KSK sig ved forårets TU-møde arrangørrollen for en 

Challengerturnering i weekenden d. 25. – 27. november 2013. Klubben henvendte sig i august til 

Turneringsudvalget med et ønske om at afvikle turneringen kun for herrer på grund af klubbens 

begrænsede baneantal. Turneringsudvalget fik imidlertid ikke behandlet henvendelsen umiddelbart efter 

modtagelsen af henvendelsen, som det er normal praksis. Dette fik desværre den konsekvens, at sagen 

overhovedet ikke blev behandlet. KSK fortsatte derfor i god tro med planerne om en Challengerturnering 

kun for herrer og har efter Turneringsudvalget opfattelse ikke gjort noget forkert. Det er 

Turneringsudvalget, der ikke på tilfredsstillende vis har løftet sin opgave. 

Den umiddelbare konsekvens er, at der vil blive afviklet færre Challengerturneringer for damer end for 

herrer. Dette er i strid med Regler for Turneringsledelse (§12.b.iv, §12.b.v og §12.d.ii), som konkluderer, at 

der er seks Challengerturneringer (inkl. individuelt DM) i en sæson og kan som sådan ikke accepteres. 

På grund af det fremskredne tidspunkt ift. KSKs Challenger i den kommende weekend, finder 

Turneringsudvalget det ikke rimeligt at kræve tilmeldingen åbnet op for damer, hverken over for KSK som 

arrangør eller over for de damer, som måtte ønske at deltage. Turneringen vil altså blive afviklet som 

annonceret. 

KSK påtog sig ved forårets TU-møde også arrangørrollen for en Satelliteturnering udelukkende for damer i 

weekenden 22. – 24. november 2013. KSK tilbød i sin henvendelse i august ligeledes Turneringsudvalget at 

afvikle denne Satellite som en Challengerturnering. Turneringsudvalget har taget imod KSKs tilbud, sådan at 

der afvikles en Challengerturnering kun for damer i førnævnte weekend i stedet for en Satellite. Dette løser 

problemet, som Turneringsudvalget med sin manglende besvarelse af KSKs henvendelse i august har skabt. 

Både damer og herrer får dermed mulighed for at deltage i seks Challengerturneringer, som det kræves i 

reglerne. 

Som en afsluttende bemærkning er der intet i reglerne, der direkte hindrer kønsspecifikke turneringer. KSKs 

årlige Damesatellite er et eksempel herpå. I forhold til eventuelt kønsspecifikke Challengerturneringer skal 

kravet om seks turneringer i løbet af sæsonen dog være opfyldt. Tildelingen af turneringer ved TU-mødet, 

hvor hver Challenger tildeles én klub, betyder dog, at en klub, der måtte ønske at afholde en kønsspecifik 

Challenger skal sørge for at finde en arrangør til en Challenger for det andet køn. Denne Challenger skal 

ligge på samme tidspunkt og i samme geografiske område som den førstnævnte. De praktiske forhold taler 

således imod opsplitning i kønsspecifikke Challengerturneringer. 
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