
 

 

Regler for eliterunder i sæson 2014/2015 Vers. 3 

Dette korte notat er udarbejdet af Turneringsudvalget med det formål at undgå flest mulige 

misforståelser om tolkning af regler i forbindelse med afholdelsen og afviklingen af eliterunderne. 

 

Turneringsudvalget definerer en eliterunde som to eller flere holdrunder, som spilles over en lørdag, 

fredag/lørdag eller lørdag/søndag. 

 

Notatet trækker de vigtigste punkter frem, som Turneringsudvalget vurdere kan afføde spørgsmål, og det 

er følgende paragrafer med efterfølgende tolkning: 

 

§9 – Indbyrdes aftale om flytning af holdkampe 

Det er ikke muligt at flytte holdkampe i elitedivisionerne. Kampene er ”låst” til de enkelte eliterunder. 

 

§13 - Klubranglister 

Holdopstillingerne skal følge klubranglisten for de enkelte holdrunder. Dvs. til holdrunde 1 og 2 er det 

klubranglisten pr. 5/9 holdopstillingerne skal laves efter. Til holdrunde 3 og 4 er det klubranglisten 

gældende pr. 17/10 holdopstillingerne skal laves efter.  

 

F.eks. til eliterunde 2 til november for damerne, der er det forskellige klubranglister, som skal anvendes 

til holdopstillingerne, hvis der er ændret på klubranglisten mellem holdrunde 2 og 3. 

 

Spillere som anvendes på eliteholdene i de enkelte holdrunder skal fremgå af klubranglisten inden den 1. 

i måneden før holdrunden. 

 

Klubranglisten laves efter styrkeforhold mellem spillerne, og Turneringsudvalget vil den kommende 

sæson observere hvordan reglen tolkes og anvendes i klubberne. 

§16 – Den arrangerende klub 

Senest tirsdag inden en eliterunde skal arrangøren via forbundets hjemmeside udsende program vedr. 

den kommende eliterunde.  

 

Informere i programmet om kamprækkefølge og sikre at der skiftes rækkefølge mellem de forskellige 
eliterunder så der ikke altid spilles 1-2-3 for damerne og 1-2-3-4 for herrerne. 
 
Informere i programmet om dommeransvar, så spillere/dommere i holdkampen er fra andre klubber. 

Alle arrangører af eliterunder skal betale og sørge for bespisning af tilrejsende hold til frokost lørdag, og 

det skal være et sundt og næringsrigt måltid, således at kroppen kan restituere og er klar til en kamp 

efterfølgende, f.eks. pastasalat med kylling og brød. Rugbrød og franskbrød med pålæg defineres ikke 

som næringsrigt. Hvis runden er med overnatning, er den arrangerende klub ansvarlig for at arrangere 

enten mad fredag aften eller søndag til frokost. Arrangøren skal i programmet melde ud, hvad der er 

inkluderet i arrangementet (dvs. gratis), hvad der i øvrigt tilbydes mod betaling, og hvad deltagerne selv 

skal sørge for.  

 

Der er 1 bane til rådighed pr. holdkamp. 

 

Transport er for egen regning for den enkelte klub. 
 

Hjemmeholdet i holdrunden skal sørge for indtastning af resultat i Squashportalen. Det er ikke den 

arrangerende klub, der er ansvarlig for dette, da det heller ikke er muligt.  

 

 



 

 

§18 d iii + f – Reserve reglen 
Reserve-reglen, som blev indført forud for denne sæson, har givet anledning til en hel del spørgsmål. 

Grundlæggende giver den mulighed for at hente en spiller ind som reserve på et hold, selv om spilleren 

allerede har spillet en holdkamp på et hold i en lavere række i samme spillerunde.  

 

Klubberne skal være opmærksomme på tre forhold: 

1. Der skal være tale om hold i forskellige rækker. Reglen kan ikke benyttes mellem to hold i samme 

division. 

2. Kampen i den laveste række skal være spillet først. Man kan ikke rykke en spiller, der har spillet i en 

højere division i samme runde, ned som reserve. 

3. Et hold kan kun benytte reserve-reglen i halvdelen af kampene, i praksis i 5 holdrunder. 

 

For at gøre det nemmere at overskue status, er der i Squashportalen lavet en oversigt, som viser, 

hvornår reglen indtil nu er blevet anvendt. Se under Oversigter/Reserve-reglen. Der vil i løbet af foråret 

komme en oversigt, der viser, hvilke spillere der lovligt kan benyttes på et hold i en kommende kamp. 

 


