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DANSK SQUASH FORBUND
SDR. BoULEVARD 17A,5OOO ODENSE C, DANMARK
TELEFoN: + 45 31677

677

MAIL: seuAsH@DANSKSQUASH.DK

REFERAT
EMNE:

Turneringsmøde

DELTAGERE: Allan (DSqF/Horsens), Kim (OSMK), Skipper (Herlev), Tobias (Skovbakken), Christian (Kolding), Jens (Esbjerg), Mette (Thy), Flemmlng (Birkerød)

Stemmer:
GÆSTER:

Johan Evensen

ENDVIDERE:

Maiken og David (DSqF administration)

DATO:

Søndag den 26. maj 2019 kl. 10.00, Squashcenter Danmark, Odense

Dagsorden!

8 stem meberettigede til stede

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

c)

Danmarksturneringen

Vedrørende regler for turneringsområdet
Vedrørende regler for juniorturneringsområdet
Andre forslag

4. Aktivitetskalender - placering af turneringer og aktiviteter
5. Fastsættelse af deltagergebyr for Danmarkstu rneringen
6. Valg af 4-6 medlemmer af Turneringsudvalget
7. Beslutning om naeste års turneringsmøde dato og sted
8. Eventuelt
Ad.

1:

Allan bød velkommen og pegede på lohan som TU's bud på dirigent. Johan
blev valgt og startede med at konstatere, at mødet var rettidigt indkaldt,
samt at forslag var fremsendt rettidigt.
Dernæst konstaterede dirigenten, at alle fremmødte var stemmeberettigede
med undtagelse af forbundets ansatte. Dermed 8 stemmeberettigede, og at
forslag kunne vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Ad.

2:

Præmieoverrækkelse blev udskudt til sidst på mødet, og til de klubber, der
ikke deltog, vil præmier blive eftersendt.
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Ad,

3.a:

Indkomne forslag vedrørende tu rneringsområdet behandles
havde oplagt bilag for forslag, og disse blev drøftet og vedtaget.
1.

Regler for Danmarkstu rneringen
Klargøring af regel om mindste antal kampe spillet for at være spilleberettiget i medaljeslutspillet: §6.b
- Enstemmigt vedtaget

2. Klargøring af hjemmebane ved op-ned rykningsspil, hvor to divisionet føder

ind

-

i6ni

§7.b.vi
Enstemmigt vedtaget

?

Skærpelse af regler for trækning af hold fra oven: §11
- Enstemmigt vedtaget

4.

Klargøring af gældende praksis vedr. rangliste til slutspil og op-nedrykningsspil: Ny § 13.e
- Enstemmigt vedtaget

q

Indførelse af transfer-perioder for spillere i elitedivisionerne: §13.9,i
- Dette punkt blev uddybet i forhold til, at man ønsker en mere gennemsigtig Elitedivision, hvor man ikke bare kan tilmelde spillere itide 09
utide, men 2 gange i løbet af saeson, hvor der er transfer, som i andre
sportsgrene. For at skabe overskuelig turnering. - Enstemmigt vedtaget

A

Klargøring af frist for tilmelding af nye spillere til gældende rangliste for
andre divisioner end Elitedivisionen: §13.9.i
- Her var også kort uddybning, da det i divisionerne er ok, at man tager
spillere med, der endnu ikke har spillet i sæsonen. Dette gælder dog
ikke for Elitedivisioen, jf punkt 5. - Enstemmigt vedtaget

7.

Begrebet klubløs afskaffes: §14.f
- Igen kort uddybning i forhold til at det ved klubskifter kan være en
måde at omgå tidsfrist ved ikke direkte skifte, dog ikke det store problem eller noget der bruges, hvorfor bør fjernes. - Enstemmigt vedtaget

8.

Begrænsning af muligheden for at benytte spillere i Elitedivisionen, som
ikke opfylder kravene for at være tilmeldt Dan marksra ng listen: §18.k, Begrundelse: Ændringen skal tilskynde klubberne til at satse på talentudvikling frem for at investere i spillere, der ikke til daglig er aktive i det danske
squashmiljø.
- Dette punkt blev drøftet, da der var forskellige holdninger til om spilIere blev brugt udover til kampe, og hvilken værdi det kan skabe med
udenlandske spillere. Man ønsker at sammenkæde regler for DK-ranglisten med Regler for DK-turneringen. En forudsætning at spillere ikke
rangeres på rangliste iandet land - eller DK-rangliste skal vaere deres
primære rang liste, ellers dispensation.
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Oplægget var max 1 spiller pr. hold i både dame og herrerækken, men
der var uenighed herom, hvorfor der blev stillet forslag til en begr€ensning af spillere, hvilket alle tilsluttede sig, og dernæst blev forslag at:
Antal spillere på damehold. der ikke opfylder betingelserne for at være
på den danske rangliste max 1 - Vedtaget
Antal spillere på herrehold, der ikke opfylder betingelserne for at være
på den danske rangliste max 2 - Vedtaget med 4 stemmer for, 0 stemmer i mod og 4 stemme blanke.

var, at man skal passe på, at man ikke
ender i en situation, hvor der er flere udenlandske spiller end danske erfaringer fra tidligere i ishockey, så det handler om at finde balancen.
Hvorfor det der nu var vedtaget også må prøves af, og så må man tage
det op næste år og drage erfaringer.
En efterfølgende kommentar

9.

Fristen for at anke Tu-afgørelser fastsættes i Regler for sanktioner, dispensationer og klager: §19
- Uddybning her i forhold til, at der pt. er 2 forskellige beskrivelser i hver
af regelsættene, og derfor slette disse og skrives i stedet ind i "Regler
for Sanktioner, dispensationer...". Dirigenten påpegede, at forslagene
ikke stemmer med den frist, der er gældende ifølge appeludvalgets forretningsorden, hvorfor konklusionen er, at der skal frems€ettes et forslag til repræsenta ntska bsmødet i marts 2020.

Regler for individuelle turneringer:

1.

-

2.

-

3.

4.

-

Formalisering af forbu ndsmed lemskab i stedet for dispensation til at
åbne turneringer for ikke-medlemmer: § 1.b
Formaliseringen er kommet istand iforhold til at matche op mod forbundets strategiaftale med DIF. Så man kan deltage uden klubtilhør,
men få forbundsmedlemsskab for en periode, og med sigte på at kunne
danne klubber eller indsluse nye medlemmer. Forslaget indskrives i
reglerne. * Enstemmigt vedtaget.
Op

til 7 Grand Prix'er i stedet for nøjagtig 7: §13.a.

Enstemmigt vedtaget
Grand Prix præmiesum konsekvensænd res efter afskaffelse af budgetmødet og for at åbne op for større fleksibilitet i anvendelsen af budgettet: §13.e
Enstemmigt vedtaget
Fristen for at anke Tu-afgørelser fastsættes i Regler for sanktioner. dispensationer og klager: §14
Her blev henvist til tidligere beslutningspu n kt 9,

Takstblad:

1.
2.

Diverse satseend ringer
Graduering af største bøder efter klubbernes medlemstal.
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Takstbladet med aendringer blev gennemgået og der var tilslutning til
de forskellige ændringer.
Under ændringen vedr, trækning af hold fra toppen, var kort drøftelse,
da det er en udfordring, at det er så nemt at trække hold, og dette vil
man gerne forsøge at løse.

til afstemning:
Forslag med fast bødetakst på ro.ooo (elite), 5oo0 (1. div) o9 2000
(resten f div) - Her stemte 7 imod, 0 for og 1 undlod at stemme - ForDe to forslag hertil blev sat

slaget blev derfor forkastet.
Forslag vedr. graduering, hvor takst er tilmeldingsgebyr + X kr. pr.
klubmedlem - blev vedtaget.

-

Under ændringen vedr. indberetning af resultater, var der uddybende
kommentar, da der først indløb resultater fra medaueslutspillet 4 dage
efter, og dette bør kunne ses umiddelbart efter, Forslag til bøde er derfor at man tager indberetningen alvorligt. Og dette kan opnås ved at
gøre arrangerende klub til administrator, så de har ansvar for indberetningen ved Medaljeslutspil (flere hold spiller samtidig). - Enstemmigt
vedtaget

Hernæst blev andre indkomne forslag behandlet.
Første forslag fra Skovbakken, hvor Tobias kom med kort uddybning.
Forslag: Oprettelse af søqbar tilskudspulje til turnerinosarranoører
"Halvering af præmiepengene i sæsonens Grand Prix-konkurrence fra
70.000 kr. til 35.000 kr. og en oprettelse af en søgbar pulje for arrangører
af Grand Prix-turneringer og JcP-turneringer på det sparede beløb (35.000
kr.), som kan bruges til at højne kvaliteten af turneringer og forhåbentlig
være med til at genskabe lysten til at deltage i squashturneringer. En sådan ansøgning skal være modtaget minimum ån måned før turneringen og
med en tydelig plan + budget for, hvilket beløb der søges og hvordan dette
skal bruges til at hæve kvaliteten af turneringen,
Motivation for forslaget:

I

dansk squash har vi lige nu i langt højere grad brug for at højne kvaliteten af vores turneringer og på denne måde forsøge at skabe spillelyst hos
den almene squashspiller, fremfor at belønne de få dygtige."

Signalværdien der følger med forslaget skulle gerne føre til, at flere har
lyst til at deltage, da flere vil få glæde af pengene.
En kommentar var at det kun skulle gælde Senior, da Junior har eget budget. JGP-turnering udtages derfor af forslaget.
Og forslaget blev dermed enstemmigt vedtaget

Forslao: Kim Madsen, OSMK
"Forslag til opdatering regler: Punkt 6.b."Mindst halvdelen superweekends/eliterunderne" ændres til Deltaget i alle "superlørdage (2 stk. = 4
kampe min spillet) eller min. 5 holdkampe i grundspillet. Forudsat uændret

Side 4

af

6

struktur. Dette gælder st for herrer, Desuden en ny regel omkring max antal udenlandske spillere pe hodet. Både i grundspillet og i slutspillet. Forslag fra OSMK er max

2."

Forslag frafaldet

Ad.

3.b

Indkomne forslag vedrørende juniorområdet behandles
Juniorregler blev kort gennemgået, her var primært tale om konsekvensrettelser, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Der var yderligere indkommet forslag fra Brian, Sport 92, som dog ikke var tilstede, hvorfor det blev vedtaget, at lU tager forslaget med i overvejelserne for
viderebehandling.

Ad.3.c

Andre forslag
Blev behandlet under 3.a

Ad.4|

Vedtagelse af a ktivitetskalendet 2019/2020
Udkast fra kontoret blev diskuteret, herunder uddybning fra Forbundstræner,
David, som pointerede at hensigten med udkastet er at undgå clash de forskellige turneringer imellem. Vi vil gerne opnå flere deltagere, og det skulle
der være grobund for med dette udkast.

Hertil var kommentar i forbindelse med at sætte antal af SGP'er og Cup-turneringer ned, PT. er der mange, og det fordrer ikke deltagerinteresse.
Der var opbakning til nedsættelse af antallet af SGP og Cup, forslag var ca, 4
SGP'er + DM (tilstræbes 2 hvert halvår) samt ca. tilsvarende cup, hvor der
dog kan være 2-3 hvert halvår på begge sider af Storebælt.
Der var samtidig opbakning til, at man så kunne skiftes klubberne imellem i
forhold til fordeling af værtskab, eller evt. samarbejde omkring værtskab.
Der var opbakning til dette.

Der kom kommentarer fra Sport 92 (Mette fra Thy fremlagde).
Herlev kommenterede på placeringen af JDM, om der skal stemmes, hvis placering skal ændres, hvilket er sagsgangen.
Kalenderen blev gennemgået, med de ændringer der var kommet inden mødet
- samt enkelte fejl og mangler for værtskab.

Kontoret kan nu tilrette og finpudse

-

09 nyt udkast sendes til TU.

Yderligere blev der vedtaget, at man allerede i nær fremtid kommer med oplæg til næstkommende sæsons aktivitetskalender. Processen for planlaegning
skal gøres mere enkel, og dette skal forsøges ved en planlagt kalender, hvor
de forskellige datoer for aktiviteter ligger fast, o9 klubber kan så byde ind på
de konkrete datoer/events, som allerede er givet.

Ad.

5:

Fastsættelse af deltagergebyr for Danmarksturneringen
Blev behandlet tidligere på mødet under takster.
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skal gøres mere enk€|, 09 dette skal for!øges ved en pl.nlagt kalender, hvor
de forskellige dato€r for aktiviteter liqger fast, o9 klubber kan så byde ind på
de konkrete datoer/events, som allerede er 9ivet.

Ad.

Ad.

5:

Fast*ettelse af deltågergeby/ for Oånmarksturneringen

5:

Valg af 4-6 mecllemmer af tumenngsdvalget

Blev behandlet Bdliqere på mødet under takster.

Nuværende medlemmer afTt er: Søren (Struer), Toblas (Skovbakken), Lau
(Herlev), Jens (Esbjerg) samt Allan (DSqF) som udtræder.
Der vdr opfordring dlopråg afnye medlemmer, og da Allån har meddelt at
han udtræder, så skal der også findes ny repræs€ntant der kån referere trl
DSqF bestyrelse.
Kasper Pedersen

fta KSK metdt sit kåndldatur og blev valgt.

Udvalqet består således af:
- Jens Mutr (Esbrerg)
- Lau Kien (Herlev)
- Søren Bødker Hansen (Struer)
- Tobias Pørtner (Skovbakken)
- Kasper PedeBen (KSK)
Allan fik en tak med for sit store arbejde i udvalget
overlevering det kommen år,

Aal.7r

-

os der vil nu ske en

Fastsættelse af næ51e års tumeringsmøe
N.este års Tu-møde bllver d. 24. maj kl. 10.00 I Odense

Ad.

a:

Eventuelt

Inqen kommertarer.
Johan Evensen, dlrlgenten, takkede for god ro og orden
i\4ødet slut

kl. 13.00

stsn. Y{o*
Malken Møller

Dirigont

RerCrEnt

a* $øU{,

