
Referat af ordinært Turneringsmøde i Dansk Squashforbund 18. maj 2014 
 
Sted: Squashcenter Danmark, Odense 
 
Deltagere: Anna Trap (City Squash), Sissel Trap (Svanen), Morten Wiegandt Sørensen 
(Svanen), Karsten Fuglgaard (Horsens), Gustav Bjørn Hansen (City Squash), Skipper 
Christiansen (Herlev/Hjorten), Tanya Stenz (Herlev/Hjorten), Tobias Pørtner (Skovbakken), 
Kim Madsen (Odense SMK), Henrik Riedel (Esbjerg), Steffan Jørgensen (Esbjerg), Bo 
Christiansen (KSK), Palle Laursen (Kolding KFUM), Karina Hørdum (Kolding KFUM), Erling 
Engelund (Sport 92), Tobias Pedersen (Viborg), Søren Bech Morsing (Silkeborg), Lars 
Guldbrandt (Birkerød), Allan B. Christensen (Horsens), Rasmus Juul Tander 
(Forbundskontoret), Maiken Møller (forbundskontoret), Elzbieta Lidwin (forbundskontoret) 
 
Afbud: Rasmus Gjørret (Sport 92), Søren Lyng (Birkerød) 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Præmieoverrækkelse Danmarksturneringen 

3. Indkomne forslag 

4. Aktivitetskalender - placering af turneringer og aktiviteter 

5. Fastsættelse af deltagergebyr for Danmarksturneringen 

6. Beslutning om næste års turneringsmøde dato og sted 

7. Eventuelt 

 
Beslutningsreferat: 

1. Valg af dirigent. 

a. Johan Evensen er valgt 

b. Mødet er rettidigt indkaldt 

c. Referent: Rasmus Juul Tander 

2. Præmieoverrækkelse Danmarksturneringen 

3. Indkomne forslag 

a. Birkerøds forslag om minimering af antallet af spilledage i Danmark. 

i. Forslaget trækkes af Birkerød 

b. Herlevs samlede forslag om en ændring af elitedivisionen: 

i. Afstemning: 6 for, 8 i mod og 4 neutrale. 

Da forslaget således blev forkastet, blev der herefter afholdt vejledende 
afstemning om delelementer i forslaget for at give nogle retningslinjer for en 



arbejdsgruppe, der efter Turneringsmødet skal arbejde videre med forslag til 
forbedring af elitedivisionerne og den øvrige Danmarksturnering. 

c. Vejledende: Skal krydsspillet droppes i Elitedivisionerne? 

i. Afstemning: 18 for, 0 i mod og 0 neutrale 

 Forslaget er vedtaget.  

 Konkret forslag fra Turneringsudvalget til ændring af Regler for 
Danmarksturneringen med effekt fra sæsonen 2014-15 blev senere 
vedtaget, jf. nedenfor. 

d.  Vejledende: Skal kønsopdelingen droppes i Elitedivisionerne? 

i. Afstemning: 8 for, 7 i mod og 3 neutrale 

 Forslaget er vedtaget. 

e. Vejledende: Kampene i Elitedivisionerne skal afvikles over 4 weekender og i samlede 
centre 

i. Afstemning: 18 for, 0 i mod og 0 neutrale 

 Forslaget er vedtaget. 

 Konkret forslag fra Turneringsudvalget til ændring af Regler for 
Danmarksturneringen med effekt fra sæsonen 2014-15, som giver 
Turneringsudvalget mulighed for at planlægge ud fra ovenstående, blev 
senere vedtaget, jf. nedenfor. 

f. Forslag om at maksimalt antal hold i hver af Elitedivisionerne: 
i. 12 hold 

ii. 8 hold 
iii. 6 hold 

 8 hold blev vedtaget (stemmetal mangler). 

g. Direkte adgang til elitedivisionerne. I stedet vejledende afstemning om et delelement i 
Herlevs forslag vedrørende direkte adgang til elitedivisionerne blev følgende konkrete 
regelændring til ikrafttræden i sæsonen 2014-15 vedtaget. 

i. Der foreslås følgende regelændring: 

 ”I tilfælde hvor der efter de generelle regler for op- og nedrykning er 
ledige plader i en division, kan en klub inden 1. juli ansøge 
Turneringsudvalget om at blive tildelt en ledig plads. TU tager stilling til 
en sådan ansøgning baseret på klubbens dokumentation af, hvilke spillere 
den har til rådighed. Såfremt der er flere ansøgere end der er ledige 
pladser, kan TU afgøre oprykningen gennem kvalifikationskampe.” 

 Afstemning: 18 for, 0 i mod og 0 neutrale 

a. Forslaget er vedtaget. 

 Det er derfor nødvendigt at finde plads i aktivitetskalenderen til 
kvalifikationskampene. 

h. Vejledende: Fusionshold skal have adgang til Eliten: 

i. Afstemning: 4 for, 5 imod og 9 neutrale. 

 Forslaget er ikke vedtaget. 



i. En arbejdsgruppe skal arbejde med ideer til forbedring af Danmarksturneringen, 
eventuelt med henblik på et ekstraordinært Turneringsmøde, der holdes i tide til, at 
ændringerne kan implementeres til sæsonen 2015-16. 

i. Præmisserne for udvalget er:  

 Der skal være en workshop en af de kommende weekender 

 udvalget skal bestå af et bredt udvalg af klubber 

 opmærksomhed på at det er en stor opgave at løfte, at skulle 
implementere en ny turneringsstruktur i Danmark. 

Vedtaget uden afstemning, og modificeret efter vedtagelse af ændringer i Regler for 
Danmarksturneringen, jf. nedenfor. 

j. Regler for Danmarksturneringen: Herefter behandledes følgende ændringsforslag 
fra Turneringsudvalget til Regler for Danmarksturneringen: 

i.  (7.B.4): Ændres fra: ”Et hold kan ikke spille om oprykning, hvis klubben allerede 
har to hold i 1. division. I så fald overgår retten til det næstbedst placerede hold 
og så fremdeles.” Til: ”Et hold kan ikke spille om oprykning, hvis klubben allerede 
har to hold i 1. division. I så fald overgår retten og pligten til det næstbedst 
placerede hold og så fremdeles.” 

Afstemning: 10 for, 1i mod, 5 neutrale 

Forslaget er vedtaget. 

ii. (7.F.G): Lyder: ” Hvis en kamp efter reglerne i §7 a-e står mellem to hold fra 
samme klub, afvikles kampen ikke, og det højest placerede hold anses for 
vinder.” Og anmodes om fjernet fra regelsættet. 

Afstemning: 16 for, 0 i mod og 0 neutrale 

Forslaget er vedtaget.  

iii. (7.A.4): Lyder: ”Rykkes en klub i løbet af sæsonen ned fra Elitedivisionen pga. 
udeblivelse fra holdkampe jf. § a, kan et 1. divisionshold fra klubben ikke deltage i 
oprykningsspillet.” 

Gemmes til den nedsatte arbejdsgruppe jf. (3.i.1) 

iv. (9.i-j): ” Turneringsudvalget kan tillade at flere kampe i samme division afvikles 
samlet inden for et afgrænset tidsrum” 

Vedtages med 16mod 0 stemmer. 

v. (12.f): lyder: ”Nye hold tilmeldes uden undtagelse fra bunden.” ændre til: ”Nye 
hold tilmeldes uden undtagelse fra bunden, dog med mulighed for at benytte 
bestemmelserne i §12 g-j.” 

Vedtages med 16 mod 0 stemmer 

vi. 12.g + 12.h: gemmes til udvalget. 



vii. (12.i): ” Turneringsudvalget kan tillade, at holdene i en kvalifikationskamp jf. 
§12. g-h benytter spillere, der i den forgangne sæson har spillet for en anden 
klub, under forudsætning af at klubberne kan dokumentere, at de vil råde over 
spillerne i den følgende sæson jf. ovenfor”. 

Vedtages 16 mod 0 stemmer 

viii. (15.a): ” En holdkamp i Elitedivisionen består af 4 eller tre kampe som foreslås 
afviklet i følgende rækkefølge: 

i. Herredivisionerne 

  1. single mod 1. single 
  2. single mod 2. single 
  3. single mod 3. single 
  4. single mod 4. single 

ii. Damedivisionerne 
  1. single mod 1. single 
  2. single mod 2. single 
  3. single mod 3. single”. 

ix. Side 12-14 skal der laves en generel konsekvensændring til at reglerne er 
gældende for eliten. 

x. (15.f):Ændres til Silkeborgs forslag ”I en given holdrunde kan spillere der 
allerede har spillet i en lavere division, benyttes som reserve i en højere 
division. Der kan benyttes 1 spiller i en given holdrunde. Reglen kan benyttes et 
antal gange svarende til halvdelen af holdkampe for den givne division”.  
”Administrativt: Squashportalen skal ved beregning af point til ranglisten kun 
tage en spiller med én gang en given holdrunde, fra kampen i den højest 
placerede division”. 

xi. (18.j): Vedtages ved 16 mod 0 stemmer 

k. Regler for Danmarksranglisten for seniorer: Det samlede forslag fra TU til 
ændringer af reglerne for Danmarksranglisten blev vedtaget. 

Forslag til indarbejdelse i reglerne for Danmarksranglisten: (2.b): kampe der er en del 
af slutspillet, en turnering, der er åben for alle, samt kvalifikationskampe ved 
seniorturneringer tæller til Danmarksranglisten. 

Vedtaget. 

l. Bestemmelser for ledelse af squashturneringer: De øvrige ændringer der ikke 
eksplicit nævnes her blev ligeledes vedtaget. 

i. (6.e.) tilføjelse: ” e.    I alle turneringer, hvor kampene tæller til 
Danmarksranglisten, skal rækkerne afvikles efter et spillesystem, der muliggør 
registrering af resultaterne i Squashportalen og beregning af bonus-ryk, Grand-
Prix-points m.v. Følgende spillesystemer kan anvendes:  

A. Fuld Monrad (8-16 spillere)  
B. Halv Monrad (5-8 spillere)  
C. Én pulje alle mod alle  
D. To eller tre puljer, hvor der spilles alle mod alle i hver pulje, efterfulgt af 
placerings- eller puljekampe mellem etterne, mellem toerne, osv.” 



Vedtages med 16 mod 0 stemmer 

ii. (10.a): Nuværende ”Det anvendte kampprogram og en fuldstændig og tydelig 
resultatliste sendes samme dag, turneringen er færdigspillet, til squash@dsqf.dk.”  
ændres til: ”Kampresultater skal inden for 24 timer efter at turneringen er 
færdigspillet, enten fremsendes til squash@dsqf.dk i et af DSqF godkendt 
elektronisk format til indlæsning i Squashportalen, eller indtastes direkte i 
Squashportalen.” 

Vedtages med 16 mod 0 stemmer 

m. Efter afstemningerne om ændrede regler blev det tidligere besluttede forslag (3.i) om 
nedsættelse af en arbejdsgruppe, der arbejder videre med forslag til forbedringer af 
elitedivisionerne og den øvrige Danmarksturnering genoptaget til diskussion, og 
følgende blev konkluderet: 

 I stedet for en særskilt arbejdsgruppe overgår arbejdet til Turneringsudvalget 
 Der afholdes ikke workshop før sommerferien 
 Forslag fra Turneringsudvalget skal udarbejdes, så de kan træde i kraft til 

sæsonen 2015-16. 
 Hertil kræves et evt. ekstraordinært turneringsmøde i god tid, f.eks. i 

tilknytning til Budgetmødet i november. 
Vedtaget uden afstemning. 

n. Birkerøds forslag til afvikling af medaljeslutspillet 

Vedtages 16 mod 0 stemmer. 

o. Vedrørende forbundets bestyrelses forslag om at juniorudvalget får tildelt 
kompetencer til at planlægge den kommende sæsons junior GP’er: 

i. Kommissoriet skal fremsendes og godkendes af bestyrelsen.  
ii. Bestyrelsen kan bemyndige Juniorudvalget til at træffe beslutninger angående 

JGP’erne for den kommende sæson. 

Forslaget vedtages med 16 mod 0 stemmer. 

p. Delelement fra Herlevs forslag om at det ”I alle divisioner skal gælde, at det vindende 
hold tildeles et ekstra point. Uafgjort kan således ikke forekomme”. Dette skal 
indarbejdes i reglerne for Danmarksturneringen. 

Vedtages med 16 stemmer mod 0. 

4. Aktivitetskalender - placering af turneringer og aktiviteter 

a. Se appendiks 1 

5. Fastsættelse af deltagergebyr for Danmarksturneringen 

Dagsordenspunktet udgår, da fastsættelse af gebyret efter en vedtægtsændring er overgået til 
Budgetmødet. 

6. Beslutning om næste års turneringsmøde dato og sted 

a. Afholdes den 31. maj kl. 10.00. 

b. Stedet, det afholdes, besluttes af bestyrelsen. 

mailto:squash@dsqf.dk


c. Det undersøges om det er muligt at deltage via video/skype. 

d. Fuldmagtsreglerne for at stemme på TU-møderne foreslås ændret ved 
repræsentantskabsmødet i april, således at man kan deltage med stemmeret i et 
eventuelt video/skype møde. 

7. Eventuelt 

a. Turneringsudvalget skal besættes af klubberne. I den forbindelse meldte følgende 
klubber sig til at deltage i det fremadrettede arbejde: 

i. Herlev, Birkerød, Kolding, Amager, KSK, Skovbakken. 

ii. Andre klubber opfordres kraftigt til at lede efter repræsentanter til udvalget. 

b. Forslag til overvejelse: Klubberne der deltager ved TU-mødet modtager boldene til den 
kommende sæson fra forbundet. 


