
Skype-møde i turneringsudvalget søndag den 29. juni kl. 20  

Tilstede: Allan B. Christensen, Lars Guldbrandt, Søren Bødker Hansen, Sally Skaarenborg, Rikke Holm 

Petersen 

Referent: Rikke Holm Petersen 

1. Præsentation af medlemmer – konfirmeres af bestyrelsen 

Medlemmerne præsenterede sig. 

 

2. Kommissorium og arbejdsmodel 

Kommissoriet gennemgås på et møde i september. Evt. kommentarer sendes rundt til alle 

medlemmer af TU-udvalget inden næste møde, og Allan sammenskriver til ny version med 

indmeldte kommentarer. 

 

3. Referat fra turneringsmødet 18. maj 

Lars har en kommentar til referatet, at under punkt M  - 3. dot, at TU-udvalget ikke nødvendigvis 

skal komme med forslag – kun hvis vi har forbedrings-/ændringsforslag. 

 

4. Forestående (kortsigtede, før sommerferien) arbejdsopgaver og beslutninger 

a. Divisionernes sammensætning 

i. Generelle principper (lukke huller?) 

ii. Behandling af ansøgninger om pladser i forskellige rækker 

Allan sikrer, at den endelige plan offentliggøres via hjemmesiden og laver et brev 

til alle klubber om holdfordelingen i hver division. Hvis klubberne har 

indvendinger til planen, skal det ske senest fredag den 11. juli. Datoen melder 

Allan ud i brevet. 

1. Racketlon: Plads i Elitedivision (og måske 1. division øst) 

Racketlon tilbydes plads i Elitedivisionen. Der er ikke plads til deres 2. hold i 

1. divsion øst. 

2. City Squash: Plads i Elitedivision og oprykning fra 2. til 1. div. Øst 

City Squash tilbydes plads i Elitedivisionen. Der er ikke plads til deres 2. 

hold i 1. division øst. 

3. Slagelse: Ledig plads i 1. division Øst. 

Der er ingen plads i 1. division, så de bliver i 2. division. 

4. OSMK (egentlig ikke ansøgning) 

OSMK søgte ikke om plads i elitedivisionen. 

5. Horsens/Esbjerg (bytte plads 2. division og 3. division Jylland/Fyn) 

Horsens og Esbjergs forslag afvises, og Allan spørger Horsens, om de vil 

fastholde, fordi så indebærer det, at de trækker holdet – ligesom Esbjerg 

skal trække sig for så på lige fod med eventuelle andre hold at søge de 

ledige pladser. 

6. Sport92: Flytte herrehold fra syd til midt/nord 

OK 



7. Sport92: Forslag om opdeling af 1. div. Vest damer i to rækker geografisk, 

hvor holdene til gengæld mødes 4 gange i alt 

Rikke kontakter Erling Sport 92 mhp. at fastholde 1. Division Vest intakt 

med 6 hold inkl. Sport 92’s  2. hold, da Kolding har trukket sig. Hvis Sport92 

stadig ønsker opsplitning, skal de høre de andre hold, om de også ønsker 

opsplitning. Alle skal svare ja, hvis holdene splittes op. 

8. Næstved (to hold i hver sin sjællandsdivision) 

OK 

9. Skovbakken: Nyt hold i 3. eller 4. division 

Øvrige hold skal spørges også, inden vi kan tilbyde dem en bedre plads end 

i nederste række. 

10. Aalborg: Forblive i 2. Division 

Egå trækker sig fra 2. Division. Søren svarer, at Struer fra 3. Division gerne 

vil rykke op i 2. Division. Søren har spurgt Struer og ThySquash 4. Division, 

om de vil rykke op til 3. Division – det ønsker de ikke.  Dvs. Aalborg’s 

anmodning afslås.  

Silkeborg: Damehold i 1. division 

De tilbydes en plads. 

b. Planlægning af Elitedivisionsstævner 

i. Tilbagemeldinger fra elitedivisionsklubber 

ii. 4 eller 5? 

iii. Fr-lø eller lø-sø? 

iv. Det besluttes at holde grundspillet over 4 weekender – en gang fr-lø og en gang lø-

sø hvert halvår. 

v. Hvilke weekender (afklaring i forhold til Racketlon DM)? 

Runde 3 - 24-26. okt.  

Runde 4 - 14-16. nov. 

Runde 6 – 9-11. jan 

Runde 9 – 20-22. marts 

vi. Hvor – 2 gange Sjælland (Birkerød før jul og Herlev efter) og Jylland (Skovbakken  

og Kolding – Sally tjekker ift. Kolding og melder til Lars, om hvornår det passer ift. 

Challenger).  

Lars laver et udkast til spilleplan for Elitedivisionen og sender rundt til øvrige 

medlemmer af TU-udvalget, inden han tager på ferie.  

c. Planlægning øvrige divisioner (klares af Squashportalen, kvalitetssikres) 

d. Kvalitetssikring af aktivitetskalenderen før offentliggørelse 

Allan tager fat i Ela for at sikre, at den er ok. Den skal offentliggøres sammen med TU-

referatet fra maj. 

e. Aktivitetskalenderen som plakat 

Vi er enige om, at kalenderen laves som en plakat ud fra det tilbud, Allan har fået og sendt 

rundt. Tilbuddet godkendes af bestyrelsen. Allan er ansvarlig og sender udkast til layout – 

inden den trykkes. 



f. Offentliggørelse af ændrede regelsæt (Danmarksturneringen, Individuelle turneringer, 

Danmarksranglisten) – kvalitetssikring. 

Allan renskriver regelsættene og sender det rundt bagefter. 

5. Langsigtede arbejdsopgaver (efter sommerferien) 

a. Yderligere tilpasninger af Elitedivisionerne/Danmarksturneringen 

Sally indkalder til nyt møde ultimo juli/primo august. 

På næste møde skal vi have drøftet behandlet ændringen af, at en spiller kan spille både i Elite 

og 1. division i samme runde. 

 


