
 

REGLER FOR DANMARKSTURNERINGEN FOR HOLD 
1. Generelt 

a. Turneringens navn er De danske holdmesterskaber i squash og udskrives af DSqF. 

b. Turneringen administreres af Turneringsudvalget (TU), der er højeste myndighed og 

træffer alle afgørelser i sager vedrørende turneringen. 

c. Turneringsleder er formanden for Turneringsudvalget. 

d. De danske holdmesterskaber er åbent for alle klubber under DSqF, som er i stand til 

at stille hold i overensstemmelse med gældende regler, jf. dog § 11.d. 

e. Holdkampe i det danske holdmesterskab spilles hvert år, for så vidt det er muligt, 

inden for datoerne 1. september og 1. maj. Op-/nedrykningskampe kan dog lægges 

uden for dette interval. 

f. I alle divisioner spilles der efter de til enhver tid fastsatte spilleregler og i 

overensstemmelser med de af DSqF givne bestemmelser for afholdelse af 

turneringer mv.  

 

2. Tilmeldingsgebyr 

a. For deltagelse i turneringen betaler hver klub til DSqF et gebyr pr. hold. Gebyret 

fastsættes hvert år på repræsentantskabets budgetmøde.  

b. De gældende takster er 

i. Elitedivisionen for herrer: kr. 1.600,- pr. hold 

ii. Elitedivisionen for damer: kr. 1.200,- pr hold 

c. Øvrige herrerækker: kr. 800,- pr. hold 

d. Øvrige damerækker: kr.600,- pr. hold 

 

3. Spilleberettigelse 

a. Alle spillere skal på kampdagen være fyldt 14 år. Der kan søges dispensation hos TU 

for denne regel. Dispensation kan gives, hvis det sportslige niveau vurderes at være 

højt nok. Dispensationsansøgningen skal være underskrevet af forældre/værge, 

klub og forbundstræner, hvor forbundstræneren med sin underskrift står inde for 

spillerens niveau. 

b. En spiller må ikke være tildelt karantæne som følge af usportslig optræden jf. § 

15.g, Regler for ledelse af squashturneringer eller DSqFs vedtægter. 

 

4. Turneringens struktur 

a. Turneringen består af en herrerække og en damerække. Hver række er opdelt i én 

landsdækkende Elitedivision, herefter én geografisk opdelt 1. division (Øst og vest), 

herefter igen 2. og 3. divisioner og så fremdeles. Alle divisioner under 1. division 

kan inddeles i geografiske regioner, eksempelvis Region Hovedstad, Region 

Sjælland, Region Nordjylland, hvis tilstrækkeligt mange hold er tilmeldt. 



 

i. Et herrehold består af 4 spillere og et damehold består af 3 spillere. 

ii. To hold mødes ad gangen i alle divisioner. For afvikling af holdkampe se 

§ 15. 

b. Turneringen består af et grundspil, der løber fra efteråret indtil foråret og for 

Elitedivisionerne ligeledes et medaljeslutspil, der ligger i umiddelbar forlængelse af 

grundspillet. Se særlige regler for medaljeslutspillet i § 6. 

c. Alle divisioner består så vidt muligt af seks hold (Elitedivisionerne dog syv hold). En 

division kan bestå af færre end seks (syv) hold, hvis der er vægtige 

planlægningsmæssige grunde for at afvige fra seks hold i en eller flere divisioner. I 

særlige tilfælde kan en division bestå af flere end seks (syv) hold, hvis sportslige 

eller planlægningsmæssige forhold taler for det. 

d. I grundspillet møder holdene hinanden to gange. Kampene to klubber imellem 

planlægges, sådan at klubberne hver har én kamp på hjemmebane og én kamp på 

udebane.  

e. Inden for hver række kan der 

i. i Elitedivisionen maksimalt deltage ét hold fra hver klub. 

ii. i de lavere regionale divisioner maksimalt deltage to hold fra hver klub. 

Dog kan en klub tildeles dispensation til et tredje hold i rækkens laveste 

division. 

f. Som udgangspunkt opdeles divisionerne efter nedenstående principper. 

Turneringsudvalget kan dog øge eller reducere antallet af regionale divisioner, hvis 

antallet af tilmeldte hold ikke muliggør opdelingen som beskrevet nedenfor. 

i. Holdene i 1. division Vest findes blandt klubberne vest for Storebælt, 

imens holdene i 1. division findes øst for Storebælt. 

ii. I Vest opdeles 2. division i to regionale divisioner, hhv. ”Jylland, 

midt/nord” og ”Jylland/Fyn”.  

iii. 3. division og evt. lavere divisioner følger opdelingen i 2. division. 

iv. 4. division Vest opdeles som 2. og 3. divisionerne i Vest.  

g. Klubber, der geografisk er mere tilknyttet en naboregion, kan søge om overflytning 

til en anden regional division. Ligeledes, hvis det er praktisk nødvendigt, kan 

Turneringsudvalget overflytte klubben til nabodivisionen. Det samme gør sig 

gældende, hvis der ikke er hold nok til, at en regional division kan afvikles. I så fald 

vil flere regionale divisioner blive slået sammen til én division og få navn efter 

regionen med flest hold med i divisionen. 

h. Efter grundspillet rykker et antal hold op hhv. ned. Se § 7 for regler vedrørende op- 

og nedrykning. 

 

5. Placeringer i grundspillet, op-/nedrykningsspil samt medaljeslutspil 

a. Holdene optjener points i Danmarksturneringen på følgende måde: 

i. For hver sejr i en individuel kamp tildeles et point. 

ii. Det hold, der vinder en holdkamp, tildeles et bonuspoint. 



 

iii. Hvis to hold opnår samme pointtal i en holdkamp, tildeles bonuspointet til det 

hold, der efter følgende kriterier har opnået det bedste resultat i holdkampen: 

I) vundne sæt 

II) færrest tabte sæt 

III) og endelig flest vundne bolde. 

IV) Står de to hold stadig lige, tildeles der ikke noget bonuspoint. 

b.  Holdenes placeringer i grundspillet, op-/nedrykningsspil samt medaljeslutspil 

afgøres af optjente points 

c. Hvis to eller flere klubber opnår lige mange points, afgøres rækkefølgen ved 

i. det samlede antal vundne holdkampe 

ii. vundne individuelle kampe 

iii. vundne sæt 

iv. færrest tabte sæt 

v. og endelig flest vundne bolde. 

vi. Står to eller flere klubber fortsat lige, findes vinderen ud fra 

retningslinjer i de indbyrdes holdkampe. 

d. Er vinderen stadig uafklaret, trækkes der lod imellem klubberne. 

 

6. Medaljeslutspillet 

a. De fire bedst placerede klubber efter grundspillet i Elitedivisionen kvalificerer sig til 

medaljeslutspillet. 

b. For at kunne deltage i holdkampe ud over grundspillet (runde 1-10) skal en spiller 

have repræsenteret den deltagende klub i mindst halvdelen af spillerunderne i 

løbet af grundspillet. Såfremt spillerens licens i den foregående sæson var hos 

samme klub, ses der bort fra kravet om deltagelse i mindst halvdelen af 

spillerunderne. 

i. Dette kræver dog, at spilleren i den mellemliggende periode aldrig har 

spillet holdkampe for andre indenlandske eller udenlandske klubber. 

ii. Samtidig skal den pågældende spiller også være opført på klubbens sidst 

indsendte rangliste. 

iii. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra disse regler af 

Turneringsudvalget. Dispensationsansøgninger skal være 

Turneringsudvalget i hænde senest to uger før kampdatoen. 

Dispensationer annonceres på forbundets hjemmeside. 

c. Medaljeslutspillet afvikles som en cupturnering, hvor de fire hold mødes i to 

semifinaler, og derpå en finalekamp og en kamp om 3. pladsen.  

Arrangøren af medaljeslutspillet udpeges på turneringsmødet.  

Som arrangør kan udpeges klubber med 4 baner eller mere. Slutspilsdeltagerne fra 

det forgangne slutspil fra i år har fortrinsret som arrangør til det kommende års 



 

slutspil, hvis de byder ind, og fordelingen bør altid tage hensyn til, at slutspillet på 

skift bør afholdes ligeligt fordelt mellem Jylland/Fyn og Sjælland. 

d. Vinderen af grundspillet har retten til at vælge sin semifinalemodstander mellem 

nr. 3 og 4 i grundspillet. Nr. 2 efter grundspillet møder det hold, som vinderen af 

grundspillet ikke vælger. Nr. 1 og 2 fra grundspillet er hjemmehold i semifinalerne. 

e. Arrangøren af slutspillet bestemmer, hvor hvilke kampe afvikles. 

f. Rækkefølgen for afviklingen af de individuelle kampe sker som udgangspunkt som 

ved en almindelig kamprunde, jf. § 15. Hvis klubberne indbyrdes kan blive enige om 

en anden afviklingsrækkefølge, følges denne. Ændringer skal dog godkendes af 

enten Turneringsledelsen eller en repræsentant udpeget af DSqF. Ved uenighed 

benyttes udgangspunktet. 

g. Hvert deltagende hold skal stille med mindst én ikke-spillende dommer til hver 

holdkamp. Hvis en klub har både et dame- og et herrehold ved slutspillet, skal 

klubben stille med to dommere. Dommerne skal have bestået DSqFs Regelkursus I, 

medmindre åbenlyse forhold taler for det modsatte. Kan en klub ikke leve op til 

dommerkravet, skal klubben senest 10 dage inden slutspillets start give 

Turneringsudvalget besked, som herefter på klubbens regning skaffer det 

nødvendige antal dommere. Udgifter pr. dommer kan maksimalt andrage 2.000 

kroner. 

h. Vinderen af kampen om førstepladsen er Dansk Mester. Vinderklubben modtager 

til sig selv og til hver af de fem hhv. fire spillere, der i løbet af sæson har deltaget 

flest gange på holdet, DIF’s mesterskabsmedaljer og derudover også DSqFs 

vandrepokal for Holdmesterskabet. 

i. Årets Danske Mester har retten til at repræsentere Danmark ved Europacuppen for 

mesterhold. Hvis vinderen ikke ønsker at benytte denne ret, tilbydes den til 

sølvvinderen og så fremdeles. 

 

7. Op- og nedrykning 

a. Oprykning til Elitedivisionen 

i. Fire hold spiller om to pladser i Elitedivisionen: Nr. 6 og 7 fra grundspillet 

i Elitedivisionen og vinderen af 1. division vest og vinderen af 1. division, 

øst. 

ii. Der kan maksimalt deltage ét hold fra en klub i oprykningsspillet. Har 

vinderen af en 1. division allerede et hold i Elitedivisionen, overgår 

oprykningsretten til nr. 2 i den pågældende 1. division (og så fremdeles). 

Der er pligt til at deltage i oprykningsspillet, hvis en klub har vundet en 1. 

division og ikke allerede har et hold i Elitedivisionen. For øvrige hold fra 

1. division er der ikke pligt til at deltage i oprykningsspillet. 

iii. Oprykningsspillet afvikles som et puljespil, hvor alle hold mødes én gang. 

Kampene afvikles uden krydsspil. Spillestedet udpeges af TU under 



 

hensyntagen til geografiske forhold. Stedet udpeges, efter at 

grundspillet er færdigspillet.  

b. For andre divisioner end elitedivisionerne, hvor to underliggende divisioner føder 

ind i én overliggende division, gælder følgende regler for op- og nedrykning. 

i. Op til seks hold spiller om to pladser i den overliggende division. Nr. 5 og 

6 fra den overliggende division skal spille et op- og nedrykningsspil mod 

de to bedste oprykningskvalificerede hold fra de underliggende 

divisioner, jf. §7.b.iii. 

ii. Nr. 5 fra den overliggende division møder det næstbedste 

oprykningskvalificerede hold, mens nr. 6 fra den overliggende division 

møder det bedste oprykningskvalificerede hold. 

iii. De to oprykningskvalificerede hold findes gennem tre 

kvalifikationskampe. 

a. Nr. 1 fra den ene underliggende division møder nr. 2 fra den 

anden, og vice versa. 

b. De to vindere er de oprykningskvalificerede hold. Disse to hold 

mødes i en kamp for at afgøre, hvilket af holdene der er det 

bedste oprykningskvalificerede hold. 

iv. Vinderne af kampene i § 7.b.ii spiller i den overliggende division i den 

følgende sæson.  

v. Taberne af kampene i § 7.b.ii spiller i den følgende sæson i de 

underliggende divisioner. Turneringsudvalget foretager eventuelle 

påkrævede ændringer i sammensætningen af de underliggende 

divisioner ud fra sportslige og geografiske hensyn. 

c. For andre divisioner end elitedivisionerne, hvor én underliggende division føder ind 

i én overliggende division, gælder følgende regler for op- og nedrykning. 

i. Nummer 6 i den overliggende division rykker ned i den underliggende 

division og erstattes af det bedste oprykningsberettigede hold fra den 

underliggende division. 

ii. Nr. 5 fra den overliggende division møder det næstbedste 

oprykningskvalificerede hold i en kamp om den sidste plads i divisionen. 

Vinderen af denne kamp spiller i den overliggende division i den 

følgende sæson, taberen i den underliggende. 

d. Hvis kun nr. 5 eller 6 fra grundspillet vil kunne rykke op, rykker ingen hold op fra 

den pågældende division efter reglerne i §7 a-c, og op-/nedrykningsspillet afvikles 

ikke. 

e. Et hold kan ikke rykke op eller spille om oprykning til en division, hvis klubben 

allerede har det maksimale antal hold i divisionen, jf. §4.e. I dette tilfælde overgår 

retten og pligten til det næstbedst placerede hold og så fremdeles. 



 

f. Rykker et hold ned og klubben dermed vil overskride grænsen for antal hold i den 

pågældende division i den kommende sæson, tvangsnedrykkes klubbens dårligst 

placerede hold fra divisionen. 

g. Et hold, som enten gennem grundspillet eller et oprykningsspil har spillet sig til 

oprykning, har pligt til at rykke op. 

h. Hvis en kamp efter reglerne i §7 a-c står mellem to hold fra samme klub, afvikles 

kampen ikke, og det højest placerede hold anses for vinder. 

i. Hvis nummer 1 i en division ikke er oprykningsberettiget, fordi den pågældende 

klub allerede har to hold i den overliggende division, afgøres op/nedrykning 

gennem en kamp mellem det lavest placerede hold i den overliggende division og 

det bedste oprykningsberettigede hold i den underliggende division 

 

8. Turneringsprogrammet 

a. Klubberne skal tilmelde deres hold til Turneringsudvalget via Squashportalen senest 

15. juni. Afmelding herefter vil blive anset som trækning af hold jf. § 11. 

b. Som udgangspunkt har en klub samme antal hold tilmeldt som sidste sæson, og 

dette antal tages som gældende, hvis ikke klubben selv har ændret herpå senest 15. 

juni. Turneringsudvalget udsender senest 7. juni en oversigt over klubbernes hold 

og disses divisionsudgangspunkt på baggrund af oprykningskampene. For 

ændringer gælder ligeledes § 11 for trækning af hold. 

c. Turneringsprogrammet fastsættes af Turneringsudvalget. Turneringsudvalget bør 

variere turneringsprogrammet, sådan at den samme kamprækkefølge ikke gentages 

fra år til år. Kampprogrammet tilsigtes at blive lagt således, at en klubs herre- og 

damehold, subsidiært to hold af samme køn, spiller samme sted på samme 

tidspunkt. 

d. Turneringsprogrammet for grundspillet skal foreligge primo august. 

e. Hvis der er sammenfald mellem en planlagt holdkamp og internationale 

mesterskaber (EM, VM eller OL), kan en klub, hvis spiller skal repræsentere 

Danmark som individuel spiller eller som spiller på landsholdet eller som official, 

kræve denne spillers kampe flyttet.   

i. I tilfælde af flytning pga. deltagelse ved internationale mesterskaber kan 

modstanderklubben kræve alle kampe for deres berørte spillere flyttet. 

De resterende kampe i holdkampen spilles som planlagt. De involverede 

klubber har selv råderum til at finde et tidspunkt for afviklingen af de 

berørte kampe i tidsrummet ikke før den tidligere holdrunde og ikke 

senere end det oprindelige kamptidspunkt. Hvis klubberne ikke kan nå til 

enighed, fastsætter Turneringsudvalget et tidspunkt for afviklingen af 

kampen(e). 

ii. Der skelnes ikke mellem junior- og seniormesterskaber 



 

iii. Som udgangspunkt bibeholdes spillestedet som fastlagt i 

Aktivitetskalenderen. 

9. Indbyrdes aftale om flytning af kampe. 

a. Såfremt de implicerede klubber i en holdkamp indbyrdes kan blive enige om at 

flytte en holdkamp (alle kampe skal fortsat afvikles samme dag), kan dette lade sig 

gøre. I Aktivitetskalenderen lægges holdrunderne i weekender. Ugen for denne 

weekend kaldes kampugen for en given holdrunde. 

b. En holdkamp kan lægges i et 16-dages interval gående fra lørdag før kampugen til 

søndag efter kampugen. 

c. Flytning af en kamp er i udgangspunktet kun gyldig, når flytning af spilledatoen er 

registreret i Squashportalen. Ved tekniske problemer sker flytning gennem 

henvendelse til Turneringsudvalget. 

d. Afvikles en kamp ikke som programsat jf. §9.c, dømmes begge klubber som tabere 

med scoren 0-0, 0-0, 0-0. Ved force majeure kan Turneringsudvalget dispensere 

herfra.  

e. Ændringer med angivelse af nyt spilletidspunkt skal ske inden programsat 

kampstart. 

f. For 2. division og lavere divisioner gælder det, at første runde blot skal være afviklet 

før kampugen for anden runde. 

g. I Grundspillet for elitedivisionerne skal alle kampe i sidste runde afvikles samtidigt 

og kan derfor ikke flyttes. 

h. Klubber, der har flere hold i samme division, skal have afviklet kampene mellem 

disse senest ved starten på kampugen for 8. spillerunde. Er en kamp programsat til 

senere end dette tidspunkt, skal kampen rykkes frem, så dette overholdes. 

i. Turneringsudvalget kan udover i tilfældene beskrevet ovenfor ensidigt flytte en 

kamp, hvis udvalget skønner det nødvendigt. Det nye spilletidspunkt skal i dette 

tilfælde være enten en lørdag eller søndag eller en dag, som udeklubben over for 

Turneringsudvalget har angivet at kunne spille udekampe.  

j. Turneringsudvalget kan tillade at flere kampe i samme division afvikles samlet 

inden for et afgrænset tidsrum. 

k. Tvivlsspørgsmål vedrørende afvigelser fra det oprindelige turneringsprogram og 

fastsættelse af nye spilledatoer kan af de implicerede klubber indbringes for 

Turneringsudvalget, hvis afgørelse i så fald er endelig. 

 

10. Udeblivelser 

a. I Elitedivisionerne 

 

i. Stiller en klub ikke op til en holdkamp, udgår holdet øjeblikkeligt af divisionen og 

tvangsnedrykkes for den næste sæson. Klubben idømmes ligeledes en bøde på kr. 



 

2.000. Holdets hidtidige resultater annulleres og tæller ikke med i den samlede 

stilling i divisionen. For at stille lovligt op må et hold i elitedivisionerne højest 

mangle én spiller.  I helt ekstraordinære tilfælde kan Turneringsudvalget dispensere 

fra kravet om at stille fuldt op. 

b. I de øvrige divisioner 

i. Såfremt et herre- eller damehold ikke stiller op til en holdkamp eller ikke 

stiller op med minimum hhv. 3 og 2 spillere, tabes holdkampen med 

cifrene 8-0, 24-0, 264-0 (kampe, sæt, bolde) for herrerækken og 6-0, 18-

0, 198-0 (kampe sæt, bolde) for damerækken. Udeblivelse medfører 

bødestraf på 500 kroner i 1. division. I de øvrige divisioner er 

bødestraffen 200 kr. 

ii. Udebliver et hold mere end én gang, tvangsnedrykkes holdet. Alle sager, 

der behandles i Turneringsudvalget, skal offentliggøres, inkl. hvem, der 

har indberettet sagen for TU. 

iii. I Elitedivisionen idømmes et hold ved ufuldstændig opstilling i en 

holdrunde en bøde på kr. 1000. I 1. division idømmes hold ved 

ufuldstændig opstilling en bøde på kr. 500,-. I de øvrige divisioner er 

bøden som følger: 

- Første gang kr. 200  

- Anden gang kr. 400 

- Tredje gang kr. 600 

- Og så fremdeles. 

En holdrunde betragtes som én gang. 

c. Bliver der skrevet spillere på holdkortet, der ikke har deltaget i holdkampen, 

idømmes begge hold en bøde på kr. 1.000 for dokumentfalsk. 

 

11. Trækning af hold 

a. Trækker en klub et hold fra Danmarksturneringen, skal det altid være det lavest 

rangerende hold. Undtaget herfor er dog situationer omfattet af § 11.a.iii. Ønsker 

en klub at beholde samme antal hold til den kommende sæson, skal et nyt hold 

tilmeldes. 

i. Sker trækning i første halvår af sæsonen, udgår alle holdets kampe, såvel 

resterende som allerede afviklede. 

ii. Sker trækningen i andet halvår af sæsonen, bibeholdes resultaterne fra 

kampene fra første halvår, hvorimod alle spillede kampe i andet halvår 

udgår, samt de resterende kampe i programmet. 

iii. Såfremt klubben kan fremvise, at den har mistet mindst to spillere i top 

4 for herrehold eller én spiller i top 3 for damehold skal 

Turneringsudvalget give dispensation til trækning af det højest 

rangerede hold. En spiller, der er angivet som mistet i forbindelse med 



 

en dispensationsansøgning, kan ikke repræsentere klubben i resten af 

sæsonen. 

iv. Såfremt det trukne hold har været repræsenteret i Elitedivisionen, udgår 

holdets resultater fuldstændigt - uafhængigt af tidspunkt for trækning. 

b. Sker trækningen efter den 15. juni, idømmes klubben en bøde på kr. 1.000,00. 

c. Er holdet tvangsnedrykket (jf. § 10) indgår holdet fortsat ift. reglerne for 

holdopstillingen i § 18.d.  

d. Turneringsudvalget kan nægte klubber at deltage i Danmarksturneringen, hvis 

særlige forhold taler for det. Et eksempel herpå er manglende betaling af sidste 

sæsons bøder eller kontingent til DSqF. En sådan nægtelse medfører trækning af 

alle klubbens hold fra Danmarksturneringen. 

 

12. Opfyldning af rækker 

a. Antallet af hold, der rykker op i en højere division vil til enhver tid afhænge af 

fordelingen af nedrykkede hold fra Elitedivisionen. Hermed skal forstås, at den 

geografiske placering af de nedrykkede klubber fra Elitedivisionen vil kunne få 

konsekvenser for antallet af oprykkede hold i øst-/vest- og regionsdivisioner og 

rækker. Udgangspunktet vil altid være et fast antal hold i divisionerne i henhold til § 

4.c. 

b. Resultatet af oprykningspil samt den øvrige slutstilling i divisionerne benyttes til at 

udfylde tomme pladser i overliggende rækker. 

c. I divisioner, hvor der ikke er mindst 4 tilmeldte hold, forsøges det at omplacere 

hold, således at nogle klubber evt. spiller i nabodivisioner. Alternativt vil 

Turneringsudvalget kunne tillade, at en division består af færre end 4 hold, hvorved 

holdene kan komme til at møde hinanden mere end de to gange, der er normen jf. 

§ 4.c. I disse tilfælde tillades trækning af hold uden bøde. 

d. Den geografiske inddeling vil følge, hvad TU anser for værende sportsligt og praktisk 

bedst. Udgangspunktet for planlægningen af alle divisioner er sidste sæsons 

slutresultater. 

e. Hvis en division som følge af trækning af hold ikke er fyldt op, kan TU tvangsoprykke 

hold for den efterfølgende sæson. Hold kan uden samtykke ikke tvangsoprykkes til 

Elitedivisionen. 

f. Nye hold tilmeldes uden undtagelse fra bunden, dog med mulighed for at benytte 

bestemmelserne i §12.g-i. 

g. I tilfælde hvor der efter de generelle regler for op- og nedrykning er ledige plader i 

en division, kan en klub inden 15. juni 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. 

h. En klub, som ønsker at tilmelde et hold Danmarksturneringen for hold, kan helt 

ekstraordinært søge TU om dispensation til at starte i en højere division i stedet for 



 

laveste division, der hvor klubben mener, de er sportslig berettiget til at spille. En 

sådan ansøgning kræver følgende oplysninger: 

- Sportslig begrundelse for hvorfor klubben mener de er berettiget til ikke at skulle  

  starte i laveste division 

- Hvilken division der søges optagelse til at spille i 

- Hvilke spillere klubben har til rådighed i næste sæson.  

 

Der skal vedlægges bekræftelse fra nævnte spillere,  som er til rådighed for 

klubbens hold, og disse spillere er forpligtiget til at repræsentere klubben i næste 

sæson, uanset hvilken division TU på baggrund af klubbens ansøgning placerer 

klubben i. 

i. Turneringsudvalget kan tillade, at holdene i en kvalifikationskamp jf. §12. g benytter 

spillere, der i den forgangne sæson har spillet for en anden klub, under 

forudsætning af at klubberne kan dokumentere, at de vil råde over spillerne i den 

følgende sæson. 

 

13. Klubranglister 

a. Samtlige klubber skal senest den 1. september indsende en klubrangliste (herefter 

”ranglisten”) over de spillere, som klubben forventer at skulle bruge. 

b. Ranglisten ajourføres i Squashportalen. 

c. Ranglisten ajourføres som en herre- og en damerangliste, opført i styrkeorden med 

den højest rangerede spiller øverst. 

d. Ændring af rangfølgen af spillerne kan foretages løbende i Squashportalen. Fem 

gange om året fastfryses den foreliggende rangliste. Resultatet af hver fastfrysning 

er gældende for alle holdkampe i de to følgende spillerunder. Terminerne for 

fastfrysning er dagen før første mulige spilledato i runde 1, 3, 5, 7 og 9. Terminerne 

fastsættes på Turneringsmødet og fremgår af Aktivitetskalenderen. 

e. Ranglister modtaget efter skæringsdatoerne accepteres ikke, med mindre 

dokumenterede tekniske problemer med ranglistesystemet er konstateret hos 

DSqF.  

f. Der kan løbende tilføjes nye spillere til den gældende rangliste. De indplaceres på 

ranglisten efter vurderet niveau.  

i. Nye spillere på Elitedivisionshold kan optages på ranglisten pr. første i 

den kommende måned. 

ii. For de resterende divisioner gælder, at der kan optages nye spillere op til 

og med dagen før den pågældende holdrunde.  

g. Toppen af klubranglisten må ikke fyldes med inaktive spillere for derigennem at 

skabe en fordel ift. holdsætning. Antallet af hold (n) definerer toppen. For 

herreranglisten udgøres toppen af de (n-1)*4 øverste spillere, for damer (n-1)*3. 

Hver inaktiv spiller udløser en bøde på 500 kroner. Der tilfalder bøde, hvis en spiller 



 

ved sæsonens afslutning ingen holdkampe har spillet og i sæsonens løb har optrådt 

i toppen af ranglisten. 

 

14. Klubskifte 

a. En spiller kan som udgangspunkt kun repræsentere én klub pr. række  i løbet af en 

sæson. 

i. En række henviser til opdeling i forhold til køn. En damespiller kan 

således repræsentere én klubs herrehold og en anden klubs damehold. 

ii. En spiller kan kun repræsentere to forskellige klubber i forskellige 

rækker, hvis dette accepteres af begge klubber. 

b. Ønsker en spiller at skifte klub, skal spilleren henvende sig til Turneringsudvalget, 

afgiverklubben og modtagerklubben og oplyse 

- afgiverklub 

- modtagerklub 

- årsag til flytning (kun ifm. § 14.f) 

- ønsket rækketilknytning (herre/dame) (for damespillere) 

- dato for effektuering 

c. Alle parter skal godkende flytningen, før den kan godkendes. Afgiver- og 

modtagerklubben har to uger til at gøre indsigelse mod flytning, ellers betragtes 

flytningen som godkendt. 

d. For spillere, der på tidspunktet for ansøgning om klubskifte inden for det sidste år 

har spillet kampe i Elitedivisionen eller 1. division, gælder følgende: 

i.  Ansøger en spiller om flytning inden 1. august kan afgiverklubben afvise 

flytning, hvis den kan dokumentere, at spilleren har indgået en 

spilleraftale med klubben for den kommende sæson. Afgivende klub kan 

desuden forlange, at spilleren afvikler økonomiske eller andre 

udeståender med klubben, før skiftet kan finde sted. 

ii. Ansøger en spiller om flytning i perioden 1. august til 31. august kan 

klubskiftet kun finde sted, hvis begge klubber accepterer flytning. For at 

nægte klubskiftet behøver afgiverklubben ikke at anføre nogen grund. 

e. For øvrige spillere gælder samme kriterier som nævnt under § 14.d.i - dog med 31. 

august som skæringsdato. 

f. Klubskifte efter Danmarksturneringens start (31. august) kræver begge klubbers 

accept. En spiller, der har spillet for et elitedivisionshold kan dog ikke i samme 

sæson spille for et andet elitedivisionshold i samme række. Kriterierne i §14 d.i  er 

fortsat gældende. Er der geografiske forhold, der taler for flytningen, og klubberne 

ikke kan blive enige, kan Turneringsudvalget træffe afgørelse i sagen. 

g. På lige fod med at søge om flytning, kan en spiller søge om at blive klubløs. En 

klubløs spiller kan skifte til en ny klub på ethvert tidspunkt.  



 

h. Ansøgning om og godkendelse af klubskifte skal ske gennem Squashportalen. 

 

15. Afvikling af kampe 

a. En holdkamp i Elitedivisionen består af fire eller tre kampe som foreslås afviklet i 

følgende rækkefølge: 

i. Herredivisionen 

  1. single mod 1. single 

  2. single mod 2. single 

  3. single mod 3. single 

  4. single mod 4. single 

ii.  Damedivision 

  1. single mod 1. single 

  2. single mod 2. single 

  3. single mod 3. single 

b. En holdkamp i øvrige divisioner består af otte eller seks kampe, som foreslås 

afviklet i følgende rækkefølge: 

i. Herredivisionerne 

1. kampkryds 

  1. single mod 1. single 

  2. single mod 2. single 

  3. single mod 3. single 

  4. single mod 4. single 

 

2. kampkryds 

  1. single mod 2. single 

  2. single mod 1. single 

  3. single mod 4. single 

  4. single mod 3. single 

 

ii. Damedivisionerne 

1. kampkryds 

  3. single mod 3. single 

  1. single mod 1. single 

  2. single mod 3. single 

 

2. kampkryds 

  3. single mod 2. single 

  2. single mod 1. single 

  1. single mod 2. single 

c. Klubberne kan indbyrdes aftale at afvige fra denne spillerækkefølge. Ved uenighed 

følges ovenstående. 



 

d. Alle kampe spilles bedst af fem sæt og skal afvikles iht. WSF’s regler for squash, dog 

spilles med PAR scoring til 11, bedst af 5 sæt. 

e. Hvis begge hold har spillerudeblivelse for samme kamp, udgår kampen og tæller 

ikke med i slutresultatet. 

f. Spillerne har ret til 30 minutters pause mellem kampene. For Elitedivisionen dog 2 

timer. 

g. Hvis en spiller bevidst optræder usportsligt, jf. DSqFs vedtægter, under eller i 

forbindelse med en kamp kan spilleren bortvises af hjemmeholdets holdkaptajn. 

Spilleren skal skriftligt indberettes af en af de to deltagende klubber til 

Turneringsudvalget inden 72 timer med angivelse af handlingens karakter. Såfremt 

Turneringsudvalget kan tilslutte sig grundlaget for den usportslige optræden, 

idømmes spilleren karantæne fra at repræsentere sin klub i de førstkommende to 

holdkampe, samt en bøde på kr. 500,-. Tilslutter Turneringsudvalget sig ikke 

bortvisningen, dømmes hjemmeholdet som taber af de berørte kampe. I 

gentagelsestilfælde kan karantæne for deltagelse i individuelle turneringer for en 

periode idømmes. 

h. En holdrunde i en division kan efter bestemmelse af Turneringsudvalget eller efter 

aftale mellem de involverede klubber afvikles i form af en eller flere turneringer 

med flere end to deltagere.  

 

16. Den arrangerende klub skal: 

a. For egen regning sørge for, at der er minimum to baner til rådighed for en 

holdkamp. Hvis ikke det kan lade sig gøre, skal der søges dispensation herfor hos 

Turneringsudvalget. En dispensation skal ligge tilgængeligt på www.dsqf.dk. Er 

turneringsprogrammet lagt sådan, at en klub ikke kan opfylde dette krav på grund 

af et misforhold mellem antallet af baner i klubben og antallet af hjemmekampe, 

skal der dispenseres fra kravet. 

b. Sørge for, at der er godkendte bolde, holdkort og scorekort til rådighed. 

c. For Elitedivisionerne gælder, at klubben skal stille med et tilstrækkeligt antal 

personer, som evt. kan være de deltagende spillere, til at dømme to af de fire 

kampe i hver kamprunde i herrerækken, og to af de tre kampe i hver kamprunde i 

damerækken.  

i. Forud for kampen aftales, hvem der dømmer hvilke kampe. 

ii. Hver klub kan kræve, at modstanderens dommere har bestået DSqFs 

Regelkursus I, medmindre åbenlyse forhold (f.eks. PSA/WSA 

spillererfaring) taler for, at dette ikke er nødvendigt. Kan et hold ikke 

imødekomme dette krav, tabes de berørte kampe. Indberetning skal 

finde sted senest på kampdagen. En klub kan forud for en holdkamp 

anmode Turneringsudvalget om at godkende en dommers niveau.  

iii. Samme person kan dømme flere kampe, hvilket dog ikke må forsinke 

holdkampen unødigt. For øvrige hold gælder det, at man dømmer 

http://www.dsqf.dk/


 

kampene i fællesskab, dog sådan at hvert hold dømmer lige mange 

kampe, medmindre der opnås enighed om en anden fordeling. 

d. Være vært for et mindre traktement for de deltagende spillere i form af minimum 

én vand og mad i Elitedivisionerne og én vand og et stk. frugt pr. spiller i de 

resterende divisioner. 

e. Indberette resultatet af kampen på Squashportalen 

i. For Elitedivisionerne senest 3 timer efter den sidst afviklede kamp 

ii. For de øvrige divisioner senest 24 timer efter den sidste afviklede kamp. 

f. Resultatet noteres ligeledes på et officielt holdkort, som opbevares, indtil 

indsigelsesfristen på 24 timer efter offentliggørelse på Squashportalen er udløbet. 

g. Manglende indberetning af resultat inden for fristerne i § 16.e medfører bødestraf 

på 500 kroner. 

h. Baner, der benyttes til kampene, skal overholde DSqFs standarder for banemål og 

kvalitet. Temperaturen skal være mindst 15° C ved kampafviklingen, målt én meter 

over gulvet. Det er den arrangerende klubs ansvar at bevise, at dette gør sig 

gældende, og skal kunne bevise dette på opfordring fra en repræsentant for DSqF 

eller den gæstende klub. For kampe i Elitedivisionen skal banerne overholde 

WSF/DSqFs specifikationer for squashbaner. Turneringsudvalget kan ansøges om 

dispensation fra disse specifikationer. Af denne dispensation skal fremgå, hvad 

klubben vil gøre for at rette op på fejlen(e). 

 

17. Den gæstende klub 

a. For Elitedivisionen gælder, at den gæstende klub skal sørge for at stille med et 

tilstrækkeligt antal personer, som evt. kan være de deltagende spillere, til at 

dømme to af de fire kampe i herrerækken og én af de tre kampe i damerækken. 

Personerne skal have bestået DSqFs Regelkursus I. Samme person kan dømme flere 

kampe, hvilket dog ikke må forsinke holdkampen unødigt. Ved afholdelse af 

spillerunder i et center, hvor der deltager flere hold, bør klubber, hvis hold ikke er i 

kamp, stille dommere til igangværende kampe.  

b. For øvrige hold gælder det, at man dømmer i fællesskab med den arrangerende 

klub, dog sådan at hvert hold dømmer lige mange kampe, medmindre der opnås 

enighed om en anden fordeling. 

 

18. Holdopstillingen 

a. Holdopstillingen skal være udvekslet mellem holdkaptajnerne senest 15 minutter 

før kampstart, med mindre ganske særlige omstændigheder kan forklare en 

forsinkelse. 

b. Opstillingen på holdet skal følge den for spillerunden gældende rangliste 

c. Mødes to hold fra samme klub, skal ranglisten følges på tværs af holdene, sådan at 

samtlige spillere på førsteholdet ligger over samtlige spillere på andetholdet. 

d. Følgende spillere kan spille for følgende hold: 



 

i. De første fire herrer og første tre damer på ranglisten er bundet til 

førsteholdet og kan ikke spille på lavere rangerende hold. 

ii. De næste fire herrer og tre damer kan spille på både første- og 

andetholdet, men ikke på lavere rangerende hold. 

iii. De næste fire herrer og tre damer kan spille på både førsteholdet, 

andetholdet og tredjeholdet, men ikke på lavere rangerende hold, og så 

fremdeles for efterfølgende hold. 

iv. Ovenstående påvirkes ikke af, hvilke(t) hold en spiller tidligere har spillet 

for. 

e. Ingen spiller må opstilles på et hold uden at figurere på den gældende rangliste, jf. 

§ 13. 

f. En spiller må som hovedregel kun spille på ét hold i samme række i samme 

spillerunde. I en given holdrunde kan spillere der allerede har spillet i en lavere 

division, benyttes som reserve i en højere division. Der kan benyttes 1 spiller i en 

given holdrunde. Reglen kan benyttes et antal gange svarende til halvdelen af 

holdkampe for den givne division. Hvis en spiller efter denne regel spiller mere end 

én holdkamp i en spillerunde, tæller kun den første holdkamp til opfyldelse af 

kravet til spilleberettigelse i slutspillet, jf. 6.b.  Administrativt: Squashportalen skal 

ved beregning af point til ranglisten kun tage en spiller med én gang en given 

holdrunde, fra kampen i den højest placerede division.   

g. Et hold skal for at være spilleberettiget være kampklar senest 10 minutter efter 

programsat spilletid, medmindre ganske særlige omstændigheder kan forklare en 

forsinkelse. Hvis en spiller udebliver fra kamp, vindes kampen af den fremmødte på 

walkover med 11/0 11/0 11/0. En walkover skal noteres på holdkortet. Såfremt 

begge spillere udebliver fra kamp udgår denne single i holdkampen (0/0 0/0 0/0). 

h. Forkert brug af en spiller iht. til § 18.b-f medfører bøde på kr. 500,00 samt tab af 

alle de kampe, der måtte blive berørt (11/0, 11/0, 11/0). En kamp anses for at være 

berørt, hvis holdopstillingen er forkert som følge af den forkerte brug af en spiller. 

i. Såfremt der afvikles flere holdkampe på samme dag, og en spiller bliver skadet i den 

første holdkamp, sker der ikke en oprykning af den efterfølgende rangerende spiller 

i den efterfølgende holdkamp. Bliver i en herrerækkekamp eksempelvis 1. single 

skadet i sin første kamp, skal 2. herresingle ikke rykkes op i den efterfølgende 

holdkamp og spille 1. herresingle. Han skal bibeholde sin placering som 2. 

herresingle, og 1. herresingle vil tabe sin kamp som følge af sin skade. Dette 

forudsætter, at skaden er sket i den første kamp, og at den efterfølgende holdkamp 

afvikles samme dag. 

 

19.  Appelinstans 

a. Appelinstans for de af Turneringsudvalget trufne afgørelser er DSqFs Appeludvalg. 

b. Turneringsudvalgets afgørelser kan ankes inden for 14 dage. 



 

 

Vedtaget på Turneringsmødet i Odense 31. maj 2015. 

 


