
Afgørelse om ledig plads i 3. division midt-nord for herrer 
 

Baggrund: 

Muligheden for at søge om at få tildelt en ledig plads i en division i Danmarksturneringen er 
baseret på følgende vedtagelse på Turneringsmødet 18. maj 2014: 

”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. 

Der er én ledig plads i 3. division midt-nord for herrer.  

Pladsen er blevet tilbud alle oprykningsberettigede hold. Ingen af holdene har ønsket at tage imod 

tilbuddet. 

Der er modtaget to ansøgninger om at få tildelt den ledige plads fra klubber med hold, der ikke er 

berettigede til pladsen ud fra de generelle regler for op- og nedrykning. 

Ansøgninger 

Der foreligger følgende to ansøgninger om at overtage den ledige plads: 

1) Fra Skovbakken, som ønsker, at et nyt 6. hold tildeles pladsen. 

Begrundelse modtaget fra Skovbakken (Kim Øvlisen): 

Skovbakken bør tildeles pladsen, fordi vi har så mange dygtige spillere, som fortjener at spille 
holdkampe på højst mulige niveau.  

Vi har pt. 5 herrehold, dvs. 20 spillere kan spille kamp hver runde, men vi har 30-35 meget meget 
dygtige spillere, og dermed 5-15 som ikke spiller kamp hver runde.  

Vi ønsker derfor at udvide antallet af hold, så vi kan få 6 hold, og da vores spillere er en god 
blanding af gode gamle spillere og unge/nye spillere, så vil det være bedst konkurrencemæssigt og 
kvalitetsmæssigt, hvis de spiller i 3. division.  

Skovbakken sluttede i forgangne sæson som nr. 1+2 i første division, og som nr. 2+4 i anden 
division, hvilket dokumenterer, at vi har stor styrke både i toppen og i bredden.  

Jeg forventer at blandt andet følgende spillere kan komme i betragtning til holdet: 

 Ole Jacobsen 93 
Lars Frandsen 124 
Rune Klitgård 155 



Jens Lønborg 152 
Lars Jepsen 139 
Klaus Gad 163 
Sonny Krag 178 
HC Schimmelman 739 
Preben Rasmussen 380 
Jesper Torp 693 
 

2) Fra Viborg, som ønsker at klubbens førstehold rykkes op fra 4. division midt-nord, hvor det ellers 

ligger til at skulle spille efter at være rykket ned fra en 5. plads i 3. division. 

Begrundelse modtaget fra Viborg (Jesper Holst): 

Viborg squash vil gerne ansøge om den ledige plads i 3. div midt/nord. Holdet er netop 
rykket ned fra 5. pladsen i 3. div i år efter oprykning sidste år, men vi forventer at kunne 
fortsætte med at bygge et stærkere Viborg hold op, således at vi kan matche holdene i 3. 
div med baggrund i følgende: 

 Vi har fra sidste år ansat fast træner, Andreas Lambert, der arbejder på at højne 
niveauet i klubben. Andreas har givet tilsagn om at fortsætte også i næste sæson. 

 Andreas spillede selv 1 kamp for Viborg sidste år, men vil formodentligt spille flere i 
den kommende alt efter holdopstilling. 

 Viborg har 2 16 årige juniorspillere der er i stærk fremgang, som vi forventer kan 
være på topniveau i 3. div næste år. Det er de første junior-spillere vi har "bragt 
frem" efter at vi startede juniorer i Viborg squash for 3 år siden. 

Der er dog ingen spillerændringer, så vores klubrangliste er OK. Jeg vil forvente at David og 
Kristian, vores 2 ældste juniorer, spiller sig på holdet i næste sæson. 

Kriterier 

Da der i dette tilfælde er to ansøgere til én ledig plads, kan en kvalifikationskamp i princippet benyttes til at 
afgøre sagen. TU skønner imidlertid, at dette ikke vil være hensigtsmæssigt i ferieperioden, og da der af 
planlægningsmæssige årsager er brug for en afgørelse i juli, må TU træffe en afgørelse ud fra den 
tilgængelige dokumentation. 

TU lægger følgende kriterier til grund for afgørelsen: 

1) Det er en forudsætning, at ansøgeren kan sandsynliggøre, at der vil være tilstrækkeligt mange 
spillere til rådighed til at stille hold i alle holdkampe. Til et herrehold på 4 spillere kræves som 
tommelfingerregel mindst 5-6 spillere. 

2) Styrken af de spillere, som formodes at komme til at spille på holdet. Som udgangspunkt benyttes 
spillernes placering på Danmarksranglisten, men andre kriterier kan tages i betragtning, f.eks. hvor 
der bruges udenlandske spillere, spillere der har været skadet, eller spillere som kan forventes at nå 
et tilstrækkeligt niveau i løbet at sæsonen. 

3) Det må kunne skønnes at have en sportslig berettigelse, at ansøgeren spiller i den søgte række. 



Vurdering 

Skovbakken har i forvejen 5 herrehold og tilmelder et sjette. Ud fra ranglisten kan spillere fra 
position 21 og ned benyttes. Et blik på de spillere på klubranglisten, som vil være berettigede til at 
spille på det nye 6. hold, tegner følgende billede: 

Spiller Rang
-liste 

DK 
Rang 

Holdkampe spillet sidste sæson 

Ole Jacobsen 21 93  De tre sidste runder sidste år på Skovbakken 3, 4 og 5 

Lars Frandsen 22 124  8 ud af 10 runder sidste år på Skovbakken 4 

Rune Klitgaard 23 155 Alle holdkampe sidste år på Skovbakken 5 

Jens Lønborg 
Petersen 

24 148  9 ud af 10 runder sidste år på Skovbakken 4 og 5 

Lars Jepsen 25 139  Alle runder sidste år på Skovbakken 4 og 5 

Klaus Gad 26 163  7 ud af 10 runder sidste år på Skovbakken 4 og 5 

Sonny Krag 27 178  7 ud af 10 runder sidste år på Skovbakken 2, 3, 4 og 5 

Hans Christian 
Schimmelman 

29 739  2 runder sidste år på Skovbakken 3 og 4 

Preben Rasmussen 31 380  2 runder sidste år på Skovbakken 5 

Jesper Torp 32 693 Har ikke spillet sidste år 

Ud fra ovenstående konkluderer vi: 

 De 7 øverste spillere, som har mulighed for at spille på Skovbakken 6, spillede mere eller 
mindre fast på de eksisterende hold i sidste sæson 

 Mindst de 5 øverste spillere må gennemgående forventes at skulle træde ind som reserver 
på et af de eksisterende 5 hold i kommende sæson. 

 Det spillermateriale, som reelt kan forventes at være til rådighed for det nye Skovbakken 6, 
vil være fra position 26 eller 27 og nedad (og også omfatte spillere længere nede på listen 
end vist ovenfor). 

 Den gennemsnitlige placering på Danmarksranglisten af 5 spillere fra position 26 er 431. 

Viborg benytter som udgangspunkt samme rangliste som sidste sæson men forventer yderligere, 
at to juniorspillere vil kunne gøre sig gældende på holdet. Et blik på de øverste spillere, som er 
berettigede til at spille på Viborgs førstehold, viser: 

Spiller Rangliste DK 
Rang 

Holdkampe spillet sidste sæson 

Andreas Lambert 1 111 2 ud af 10 runder i sidste sæson på Viborg 1 

Jesper Holst 2 360 Alle runder i sidste sæson på Viborg 1 

Finn Pedersen 3 385 6 ud af 10 runder i sidste sæson på Viborg 1 

Claus Jespersen 4 378 2 ud af 10 runder i sidste sæson på Viborg 1 

Jesper Kjær Sørensen 5 749 1 ud af 10 runder i sidste sæson på Viborg 1 

Søren Larsen 6 456 6 ud af 10 runder i sidste sæson på Viborg 1 og 2 

Torben Eichardt 7 421 8 ud af 10 runder i sidste sæson på Viborg 1 og 2 



Azeem Umar 8 371 8 ud af 10 runder i sidste sæson på Viborg 1 og 2 

Kristian Hviid 
Rasmussen 

9 512 Har spillet 9 ud af 10 runder sidste år på Viborg 2 

David Bakmann 
Mortensen 

11 690 Har spillet 4 ud af 10 runder sidste år på Viborg 2 

Ud fra ovenstående konkluderer vi: 

 Da Viborg i næste sæson kun forventes at have ét hold, vil alle spillere på ranglisten som 
udgangspunkt være til rådighed 

 Den gennemsnitlige placering på Danmarksranglisten af 5 spillere fra position 1 er 397 

 Den gennemsnitlige placering på Danmarksranglisten af de 10 øverste spiller med 
undtagelse af de to juniorer, som klubben forventer vil kunne gøre sig gældende på holdet, 
er 410 

Afgørelse 

Det eneste tilbageværende hold i 3. division midt/nord i forhold til sidste sæson er Herning. Dette 
holds spillere ligger ranglistemæssigt højere end de spillere, der reelt er til rådighed hos de to 
ansøgere.  

Viborg rykkede ud af 3 division som den bedst placerede nedrykker i sidste sæson. Kravet om, at 
tildeling af pladsen skal være sportsligt berettiget, anses dog for opfyldt af begge ansøgere, selv 
om der er risiko for, at de kan rykke ned ved sæsonens afslutning. Der er ikke grundlag for at 
forvente, at noget af holdene vil falde igennem i 3. division midt/nord. 

For at tildele pladsen til Skovbakken 6 tæller, at klubben har en række gode spillere, som 
principielt er til rådighed for holdet ud fra deres placering på klubbens rangliste. Det er dog et 
faktum, at de 6-7 bedste af disse spillere allerede spiller fast på de eksisterende hold i Skovbakken 
og derfor ikke kan forventes at være til rådighed for det nye 6. hold.  

Imod Skovbakken taler, at de øvrige spillere på Skovbakkens rangliste ligger noget lavere placeret 
på Danmarksranglisten end de spillere, der er til rådighed for Viborg. 

For at tildele pladsen til Viborg taler, at klubbens rangliste udviser stor bredde i forhold til, at 
klubben kun har ét hold i den kommende sæson. Det har ganske vist betydning for den samlede 
vurdering af holdets styrke, om nummer 1 på ranglisten faktisk vil spille for holdet. Dette anfører 
klubben vil være tilfældet i højere grad end i sidste sæson. Samtidig anfører klubben, at den har to 
juniorer på spring til at rykke ind på holdet. 

Den ledige plads tildeles derfor ud fra en samlet styrkevurdering til Viborg. Det indebærer, at der 
bliver en ledig plads i 4. division midt/nord. Den tildeles til Skovbakken 6. 

Turneringsudvalget  

21. juli 2014. 


