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Sammensætning  
Turneringsudvalget skal bestå af 4-6 medlemmer og en formand i alt 5 - 7 personer. 
Medlemmerne bør søges blandt både Elitedeltagende klubber og øvrige klubber. Formanden 
vælges fra DSqF’s bestyrelse, øvrige medlemmer vælges for 2 år på Turneringsmødet. Halvdelen 
af medlemmerne er på valg hvert år. Klubberne med hold i eliten skal stille med en 
repræsentant til udvalget for at kunne spille i elitedivisionen, undtaget er klubber som er 
repræsenteret i forbundets bestyrelse eller udvalg herunder. 
 
Bestyrelsen kan udpege supplerende medlemmer, hvis Turneringsmødet ikke har valgt et fuldt udvalg. 
 

Ansvar & myndighed  
Turneringsudvalget har til opgave at varetage løbende opgaver vedrørende Danmarksturneringen for 
hold, individuelle turneringer, Danmarksranglisten og øvrige forhold der vedtages på 
Turneringsrepræsentantskabsmødet. 
 
Turneringsudvalget er ansvarligt over for DSqF’s bestyrelse. 
 
Turneringsudvalget har ansvaret for at administrere gældende regler for  
 

 Danmarksturneringen for hold 
 Individuelle seniorturneringer 
 Turneringsledelse 
 Danmarksranglisten 

 
Turneringsudvalget er bemyndiget til at træffe afgørelser i henhold til reglerne. Turneringsudvalget 
træffer afgørelser ved flertalsbeslutning. Ved større turneringer findes en ”vagthavende” som har 
myndighed til at træffe afgørelser med kort frist på vegne af Turneringsudvalget. Navnet meddeles på 
forhånd til turneringsledelsen. Turneringsudvalget skal som hovedregel afgøre en sag inden for 5 
arbejdsdage. Formanden initierer afgørelsesgangen ved henvendelse til medlemmerne. De enkelte 
medlemmer forventes inden 1 arbejdsdag at bekendtgøre, hvor vidt de har mulighed for at deltage i 
afgørelsen. Så vidt muligt går arbejdet med at skrive udkast til afgørelser på skift mellem udvalgets 
medlemmer. 
 
Ved stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt. 

 
Opgaver 
Det er Turneringsudvalgets opgave at:  

 
 Udarbejde forslag til Turneringsmødet om ændringer i Danmarksturneringen, 

Danmarksranglisten og regler for individuelle turneringer.  
 Besvare spørgsmål fra klubber til DSqF’s turneringsregler.  
 Afgøre uklarheder i henhold til DSqF’s turneringsregler.  
 Træffe afgørelser i henhold til DSqF’s turneringsregler.  
 Udarbejde turneringskalender (aktivitetskalender) koordineret med øvrige udvalg. 
 At planlægge Danmarksturneringen for hold. 
 Afholde og dirigere Turneringsmødet, med hjælp fra Forbundskontoret . 

 

Kvalifikationer  
Medlemmerne af Turneringsudvalget forventes, at  
 

 sætte sig ind i DSqF’s turneringsregelsæt 
 kunne træffe beslutninger selv om reglerne måtte gå imod deres egen 

overbevisning. 



 kunne formulere udkast til beslutning  

 

Mødefrekvens  
Turneringsudvalget fastsætter selv sin mødefrekvens, herunder fordeling mellem fysiske 
møder, telefon, skype og mail. 
 
 

Offentliggørelse 
Alle sager, der behandles i Turneringsudvalget skal offentliggøres inkl. hvem, der har 
indberettet sagen for Turneringsudvalget. 
 


