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Referat – Turneringsudvalget 

Dato 22. februar 2015 

Sted Odense Squash Center 

Deltagere Søren Bødker Hansen (SBH), Allan Christensen (ABC), Lars Guld-
brandt (LG), Rikke Holm Petersen (RHP) Sally Skaarenborg (SS) 

Afbud  

Referent Sally Skaarenborg (SS) 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Aldersgrænse for deltagelse i 
seniorturneringer  

 
 

Reglen skal ændres til: 

3.a. Spilleberettigelse:  

”Spillere skal på datoen for turneringens 
start være fyldt 14 år. Der kan søges di-
spensation hos TU fra denne regel. Di-
spensation kan gives, hvis det sportslige 
niveau vurderes at være højt nok. Dispen-

sationsansøgningen skal være underskre-
vet af forældre/værge, klub og forbunds-
træner, hvor forbundstræneren med sin 
underskrift står inde for spillerens niveau”  

 

Allan  
 

 
 
 
 

2 Resultat af holdkamp  Ift. når man har haft forkert holdopstilling  

 Resultatet gælder for de lovligt 
placerede spillere  

 Alle kampe som gælder ulovligt 

placerede og spillere som står un-
der, tabes 3-0  

 Klargørelse af reglerne  
 Ændring i squashportalen  

Ift. hvis man ikke har spillere nok  

 Holder fast i den regel som allere-
de ligger  

Allan 

3 Forslag ændring 
op/nedrykning 2 division  

Vi svarer Kim at vi bakker op om forslaget, 
men det skal være for alle divisioner og 
ikke kun for 2. division og med krydsspil  

Vi stiller forslaget til turneringsudvalgsmø-
det i maj  

Kim er velkommen til at stille med sit eget 
forslag til turneringsudvalgsmødet  

 

Sally skriver mail til 
Kim 

 Klage over OSC's klubrangliste  

 

TU udsender standard remindere til klub-
berne om at fjerne ’ikke-benyttede spillere’ 
i starten af sæsonen og i midten af sæso-

Ela udsender brev 
som er udarbejdet 
af TU 
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nen  

 

 Ekskludering af hold i dan-
marksturneringen  

Er behandlet under punkt 2, ingen ændrin-
ger  

 

 Accept af dispensationer  

 

Alle punkterne omkring dette emne skal 
omskrives i reglerne således at man ikke 

skal skrive til TU hvis det, ud fra turne-
ringledelsens rapport, kan ses at spillerne 
blev skadet til turneringen  

Allan 

 Dk-ranglisten  Der indarbejdes en note i reglerne fra 
danmarksranglisten hvor man kun kan 
springe et maksimalt antal pladser  

 64 til vinder og 32 til taber  

 

 Erfaringer fra den kombinere-

de grand prix/seniorturnering i 
Odense  

 

Godt initiativ og arrangørerne kan byde ind 

med kombinerede turneringer til aktivi-
tetskalenderen i fremtiden  

Vigtigt at arrangørerne gør opmærksom på 

om det er 2 turneringer eller 1, så det står 
på aktivitetskalenderen og i turneringsind-
bydelsen  

Kan udbydes som ’samlede pakker’ til tur-
neringsarrangørerne  

 

 Bolde til sæsonen 2015-16  

 

Taiball og Huashen er ude  

Der indhentes tilbud hos Morten Fisker for 
tilbud på Dunlop bolde og ekstra tilbud 
indhentes  

Brug af de 10.000 kr. til forbedringer af 
individuelle turneringer  

Porto på boldene skal spares og udsendes 
på ’smartere’ måder  

 
 
 

Lars 

 Hvordan får vi mest muligt ud 
af de 10.000 til forbedringer af 
individuelle turneringer?  

 

Bolde, se ovenfor.  

Turneringsarrangørerne kan ansøge om 
ekstra midler til turneringer  

Lars tilretter ansø-
ningsblanketten for 
turneringer 

 Aktivitetslisten 2015-16 indle-
dende diskussion  

 

Der indhentes skabelon fra forbundskonto-
ret inden for de næste 2-3 uger  

Udsendes til klubberne sammen med an-
søgninger for turneringer  

Allan 

 Opsamling - Turneringsmødet 

i maj, form og indhold  

Ny formular til forslag til repræsentant-

skabsmødet, ift. generelle regler eller tiltag  

Rikke 

 Regelskrivning - om- og sam-
menkrivning, vil og kan vi 
det?  

Udkast til regelændringer udarbejdes 

Udkast til ændring af ny regel §12h og 

§12i ift. ansøgning om udfordring af klub-
ber i højere divisioner  

Allan 
 
 
Lars 

 Debatforum - det fungerer 
ikke rigtigt, kan vi gøre noget, 

Ikke TUs ansvar  
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og er det TU's opgave?  

 

 Ændringer til reglerne for eli-
ten fra os til næste sæson  

 

TU ligger op til at alle holdrunder skal af-
holdes fredag-lørdag i stedet for lørdag-
søndag  

 

 Rene divisioner i øst, dvs. 
flere divisioner og så kun en 

4. division og 5. division  

Der skrives rundt til de sjællandske klub-
ber og forhører sig om hvilken struktur de 

vil foretrække  

Lars 

 


