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DANSK SQUASH FORBUND
SDR, BOULEVARD 17A, SOOO ODENSE C, DANMARK
TELEFONT

+45 31677677 MAILi SQUASH@DANSKSQUASH.gK

REFERAT
EMNE:

Turneringsudvalgsmøde

DELTAGERE: Allan (DSqF/Horsens), Søren (Struer), Kim (OSMK), Skipper (Herlev),
Lau (Herlev), Tobias (Skovbakken), Ditte (Skovbakken), Karsten

(Horsens), Christian (Kolding), Jens (Esbjerg), Mette (Thy), Sten (Thy),
Flemming (Birkerød), Christina (Birkerød), Stephanie (Sønderborg) o9
Anders (KSK)

Stemmer:
GÆSTER:

16 stemmeberettigede

til stede

lohan Evensen

ENDVIDERE: Maiken(DSqFadministration)

DATO:

Mandag den 21. maj 2018 kl. 10.00, Squashcenter Danmark, Odense

Dagsorden:

1. 1. Valg af dirigent.
2. Præmleoverrækkelse
3. Indkomne forslag
a)
b)

c)

Danmarksturneringen

Vedrørende regler for tu rneringsom rådet
Vedrørende regler for juniorturneringsområdet
Andre forslag

4. Aktivitetskalender - placering af turneringer 09 aktiviteter
5. Fastsættelse af deltagergebyr for Danmarksturneringen
6, Valg af 4-6 medlemmer af Tu rneringsudvalget
7. Beslutning om næste års turneringsmøde dato og sted
8. Eventuelt
Ad.

1:

Allan bød velkommen og pegede på lohan som TU's bud på dirigent. lohan
blev valgt og startede med at konstatere, at mødet var rettidigt indkaldt,
samt at nogle forslag var fremsendt rettidigt, men at forslag fra JU dateret 4.
maj, forslag fra OSC dateret 30. april samt at brev fra elitedamer var indsendt
efter tidsfrist. Der blev derfor pointeret, at Turneringsmødet skulle beslutte,
om man ønskede at behandle disse forslag. Der blev stemt herom, og det var
en enstemmig forsamling, der stemte for, at behandling af forslagene var ok.
Dernæst konstaterede dirigenten, at alle fremmødte var stemmeberettigede
med undtagelse af forbundets ansatte. Dermed 16 stemmeberettigede, og at
forslag kunne vedtages ved simpelt stemmeflertal.
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2:
Ad. 3.a:
Ad.

Praemieoverrækkelse blev udskudt, og præmier bliver eftersendt til klubber.

Indkomne forslag vedrørende turneringsområdet behandles
Allan indledte punktet med en generel orientering om status og spørgsmålet:
Hvad skal vi gøre med elitedivisionen, pt. kun 3 damehold og 4 herrehold?
Hvorfor er vi nede på så få hold, og hvilke initiativer skal der til?
TU havde modtaget forskellige forslag, og disse blev drøftet.
Debatten blev indledt med at spørge til spillernes erfaringer og input iforhold
til elitedivision.
Her kom det frem, at man synes, udfordringen er en smal trup, pt. kan den
ikke rumme en top-midte-bund, men at der måske skulle tænkes i en bredere
elitedivision, så det ikke kun er guld, der bliver kæmpet for, men også de
andre pladser. Pt. ikke attraktivt at rykke i Elitedivisionen, når der kun er 4
hold og ingen "mellemhold".
Der blev samtidig stillet en undren til, at det, at spille i elitedivision. er noget
man kan ansøge om. og at man ikke automatisk rykker op/ned som i andre
ligaer, På den måde tilbageholder man også nogen,
Og i den sammenhæng blev det drøftet, om det så er struktur eller niveau, der
gør, at nogle klubber ikke ønsker at spille Elitedivision.
Der blev derfor også taget en debat op vedr. strukturen for Elitedivisionen om der fortsat skal spilles superweekender, eller om strukturen kan være
anderledes også set iforhold til antal af hold i Elitedivisionen.
Der var positiv stemning for enkelte superweekender, da det giver liv og
socialt fællesskab under kampene, men at der er få kampe i løbet af en
sæson, og at nogle klubber aldrig kommer til at spille på hjemmebane, hvilket
er et tab både i forhold til klubbens holdspillere, øvrige medlemmer samt
sponsoreT mv.
En kombination af superweekender og lokale turneringsrunder var derfor et
forslag,
Der var enighed om at ovenstående debat var gældende for både dame- og
herrereekken. Dog kunne strukturen i damerækken se lidt anderledes ud, da
spillerantallet kan blive en udfordring,
Men helt generelt opbakning til, at der skal bygges bro til lavere rangerende
hold og åbnes op for bredere trup i både herre- og dameraekken.
Der blev kort ridset op, hvilke hold man evt. kunne forvente at se som
potentielle hold, og at man hver især kunne gøre en indsats for at prikke til
dem.
På baggrund af debatten blev der opridset 4 temaer, som forsamlingen skulle
tage stilling til. så TU har retningslinjer at arbejde videre med.

A. Hvor mange hold 4, 6 eller 8
B. Superweekender eller anden struktur
C. Krydsspil
D. Flere hold fra samme klub i samme række
AD. A: Der blev stemt om antal hold - 6 eller 8 hold i Elitedivisionen?
For Herreraekken blev der med 10 stemmer stemt for, at der skal være
8 hold.
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For damerækken blev der med 16 stemmer stemt for, at der skal være
6 hold (men dette med note om at strukturen kan veere forskellige hvis
kun 4 hold)
(Og at man skal vaere opmeerksom på. at vi ikke kan tvangsoprykke
med det første, men at det kan komme på sigt, og at strukturen skal
tilrettes realiteterne, som vi ser efter d. 15. juni, hvor der er deadline
for tilmelding af hold)

AD. B: Strukturen for Elitedivision blev sat til afstemning - Hvordan?
Det blev enstemmigt vedtaget, at strukturen skal være en kombination
af superweekender og normale kampe samt et slutspil. (dvs. 4 normale
kampe, 2 superweekender og slutspil).
AD. C: Krydspil eller ikke?
Her var der lidt delte meninger, da man dels kører meget langt for en
kamp, men at det med en struktur, der kombinere superweekender og
normale kampe godt kan være ok en gang imellem ikke at spille
krydsspil.
Der var på baggrund af debatten enighed om en hensigtserklæring,
hvor krydspil ikke er ønsket.
AD. D: Flere hold fra samme klub i samme række?
Der blev stemt, og 0 stemt for flere hold fra samme klub i samme
række, hvorfor man vendte den og stemte om kun t hold fra samme
klub i en række - og her stemte 13 for, og det blev vedtaget, at de kun
kan være t hold fra samme klub i en række.
Det er herefter oD til TU at udmønte beslutninqerne i et revideret reqelsæt.
Efter afstemningen fulgte behandling af de andre indkomne forslag.
TU's forslaq vedr. Danmarksturnerinoen oq relaterede takster

Allan gennemgik kort de ændringer, TU havde vedr. takstblad, og at relevant
info samles her, samt hvad der sker når 2. hold ikke kan rykke op. Herudover
var TU blevet opmærksomme på. at det var billigere at udeblive fra en
holdkamp end at mangle en spiller, hvorfor der var forslag til prisændringer
på bøder herfor.
Herudover havde TU på opfordring fra tidligere møde forslag til retningslinjer
vedr. Veteran DM samt op-/nedrykning, som implementeres som fodnote i
gældende regelsæt.
Der var enstemmig opbakning til TU's forslag og ændringer.

Skipoer/Herlev forslaq vedr. antal af damespiller i herrerækken
Skipper ridsede kort problemstillingen op, at det nogle gange er rene
damehold, der stiller op i herrerækken, og det er ikke alle, der er tilfredse
hermed. Damerne vil have udfordring, hvilket er ok, men så gider de muligvis
ikke spille i damerækken, og så mangle der hold der. Samtidig kan nogle
herrer være trætte af at skulle spille med damer.
Derfor var forslaget, at der max må vaere 1 dame på et Herrehold?
Efter en kort debat herom. hvor synspunkter blev vendt, var der ikke
opbakning til forslaget udover fra forslagstiller selv.
Det blev derfor justeret I formulering, og der blev i stedet stemt om: "Ef
herrehold kan ikke udelukkende bestå af damespillere" , delte blev sat til
afstemning.
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0 stemte for. Forslaget blev forkastet.
Horsens forslaq vedr. skærpede konsekvens for inaktive spillere oå ranolisten

Karsten ridsede kort forslaget op, hvor der indstilles til at skærpe reglerne for
inaktive spillere på ranglisten, så klubberne ikke blot får bøde, men at
spillerne også fiernes fra ranglisten, når grundspillet er afuiklet, så de ikke kan
deltage i slutspillet. Altså der ryddes op i ranglisten.
Forslaget blev drøftet, og der var delte meninger til, om man så ikke skulle
indføre en dispensationsmulig hed, da spillere kan have været ude med skade
eller ude at rejse over en laengere periode, og vil de så ikke have mulighed for
at spille, når de igen er spil-parate.
Forsalget blev, "at en spiller fjernes fra ranglisten, men at der mod bevis på
skade/rejse eller lignende kan søges dispensation,"
Dette forslag blev sat til afstemning, og 16 stemte for, hvorfor forslaget blev
enstemmigt vedtaget.

Ad.

3.b

Indkomne forslag vedrørende juniorområdet behandles
Anders fra JU indledte punktet med at opridse de vigtigste punkter/ændringer
i det nye regelsæt for juniorområdet. Han fremhævede følgende:
- Formål er flere spillere deltager, derfor er forslaget med socialt fokus
- Flere pigespillere
- Det sociale i at der er andre aktiviteter - udenfor squash, middag mm.
- Der oprettes en "Hygge-række", for dem der gerne vil være med, men
ikke ønsker niveauopdeling
- Spilletider - kampe igangsættes senest kl. 22
- Tilmeldingsgebyretøges
- Mulighed for 2-dags turneringer

Forsamlingen var umiddelbart positiv over for forslaget. Der kom enkelte kommentarer i
forhold til, hvad man tænkte iforhold til deltagergebyr ved ikke-rettidige tilmeldinger,
det skulle man måske genoverveje. Om der var midler fra forbundet til tilskud, når man
ønskede mere social-aktivitet udenom squash. Om der kunne være mulighed for l-dags
turneringer - dette vil dog give lange rejser og muligvis kun få kampe, men at der jo var
mulighed for mere samarbejde på tveers af klubberne for mere uofficielle l-dags
turneringer. Hvorfor JDM skulle ligge så tiAtigt i saesonen, hvilket blev besvaret med et
tidligere ønske, og en landstræner. som har mulighed for at følge spillerne inden de skal
udtages til diverse turneringer mv.
En enkelt kommentar vedr, udenlandske spillere, som stod lidt forskelligt. (korrekt under
pkt, 4D - men formulering skal rettes under pkt. JDM, så det står ens)
Og generelt blev der opfordret til et redaktionelt gennemtjek.

Forslaget blev sat til afstemning, og blev enstemmigt vedtaget med 15 stemmer
(en deltager var gået)

Ad.

3.c

Andre forslag
Der var ikke indkommet andre forslag

Ad.

4:

Vedtagelse af aktivitetskalender 2018/2019
Der blev lavet udkast til en fordeling af turneringer. hvor indkomne
ansøgninger imødekommes (se bilag)
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TU og- kontoret vil på baggrund heraf og med hensyntagen

til turneringsrunder

mv. få udarbejdet den endelig aktivitetskalender.
Der blev kommenteret på, at der ikke må være for lang tid mellem aktiviteter
for elitespillerne - hellere at IGP og SGP falder sammen, så seniior grand
prix'er, superweekends og holdrunder kan fordeles jævnt. Og da der muligvis
qua flere elitedivisionshold og anden struktur vil være flere kampe, så kan det
være ok, at der er et SGP mindre end tidligere sæson.
Der var enighed om, at man kan udsende opfordring til klubberne endnu
engang. de kan se det nuværende udkast og evt. få en ekstra mulighed for at
byde ind på de resterende turneringer, førfU færdiggør endelig
aktivitetskalender. (se udkast i bilag)
Ønske om at man evt. godt kunne laegge lidt pres på de klubber, der aldrig
byder ind.
Der var enstemmig opbakning til at klubberne får endnu en mulighed, og at
aktivitetskalenderen derefter færdig gøres.

5: Fastsættelse af deltagergebyr for Danmarksturneringen
Punktet hører ikke længere til-på Turneringsmødet, men tilhører budgetmødet. Da
punktet ikke blev behandlet på sidste budgetmøde, gælder hidtidige satser.
Ad. 6! Valg af 4-6 medlemmer af turneringsudvalget
Ad.

Allan rettede under dette punkt en stor tak til Lars Guldbrandt, som udtræder
af TU efter en stor og flot indsats gennem en årrække.
Da der kan vælges op til 5 medlemmer af TU, var der plads til to nye 2
vacante pladser. Allan opfordrede kraftigt til, at eliteniveauet blev
repraesenteret i udvalget.
Tobias (Skovbakken) og Lau (Herlev) meldte sig og blev valgt.
Udvalget består således af:
- Allan B. Christensen (DSqF)
- lens Muff (Esbjerg)
- lacob Hune (OSMK)
- Søren Bødker Hansen (Struer)
- Tobias Pørtner (Skovbakken)
- Lau Kien (Herlev)

Ad.

7'.

Fastsættelse af næste års turneringsmøde
Turneringsmødet overlod det til TU at fastsætte dato for næste års møde.
Afholdes nogenlunde samme tid næste år i Squash Center Danmark.

Ad.8:

Eventuelt

Ingen kommentarer.
Johan Evensen, dirigenten, takker for god ro 09 orden
Allan takkede dirigenten for god mødestyring samt input fra de fremmødte.
Mødet slut

kl. 15.10
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Ansøgninger om Værtsskab 2018
25.-27 januat

JDM

Struer

23-25.7t ZO18
26.-28. oktober 2018
7--9. september 2018

JGP

Thv

22.-24.

Sport 92

15.-17. marts

JGP

?

JGP Finaler

Thv

April
Marts
Oktober 2018 (og en kombi Cup/GP i februar 2019)
10.11 2018 eller 2 4.71.2018
27.10.2018, 3.11.2018 eller 10.11.2018

Horsens

19. jan

Senior CUP

Sønderborg

September

Senior CU

Esbjerg

Ca. 1, marts

SGP

K5K

Uge 35 2018

SGP

Skovbakken

Efterår

5GP

Birkerød

4-5.I20L9

SGP

osc

Februar 2019 (se ovenfor)

SGP/Senior cup

Herlev/Hiorten

Veteran DM

Birkerød???/Herlev (evt. sammen)

3.-4. maj
29.-31. marts

Struer

10.-12. maj

Double DM

Skovbakken
Birkerød
Silkeborg

Kolding

osc
Sport 92

tebrlar

JGP
JGP

JGP

Senior Cup
Senior Cup

Senior Cup
Senior Cup
P

Senior DM

