Til alle klubber i Danmark

30. oktober 2020

Fortsættelse af holdturneringen 2020-2021
Siden regeringen fredag d. 23. oktober 2020 meddelte skærpede COVID‐19 retningslinjer og sænkede
forsamlingsloftet, har forvirringen omkring afvikling af holdturneringen været stor. Uklare og skiftende meldinger
med stor mulighed for fortolkning har efterladt mange i usikkerhed om hvad der kan tillades. De seneste
retningslinjer tikkede ind på mailen sent i går aftes.

Som situationen pt. ser ud, er følgende gældende i forhold til afvikling af holdturneringen:
 Afvikling af senior Ligarækker er ikke omfattet af forsamlingsloftet (professionel idræt undladt). Vi kan
dermed afvikle holdkampe i Herre Bordtennisligaen og samlinger i Dame Bordtennisligaen som planlagt.
 Børn og unge op til og med 21 år er undtaget af forsamlingsloftet på 10 personer.
 Der må være i alt 50 personer ved afvikling af samlinger for ungdom og Dame Bordtennisligaen.
 Det vil under visse betingelser være tilladt at afvikle flere holdkampe i samme lokale. Samtidig afvikling af en
Serie 1 kamp og en Serie 3 kamp er tilladt, men ikke en samling i 3. division for Herrer da denne betegnes
som et arrangement i henhold til definitionerne.
 Lokale/kommunale regler kan være yderligere begrænsende. Det er vigtigt at klubberne undersøger om
spillestedet er underlagt lokale restriktioner.
 Kravet om 4 m2 pr. person i lokalet er gældende i alle situationer.
 Det er muligt at inddele hallen/salen i mindre zoner. Her anvendes bander kegler, toppe, snor, skillevægge
eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Anbefalingen er at der mindst 2 meter
mellem hver kampsektion.
 3‐mands holdkamp (24 m2) og 4‐mands holdkamp (32 m2).
 Der skal bæres mundbind eller visir fra det øjeblik man træder ind i spillelokalet eller idrætsanlægget.
Mundbind bæres så længe man ikke står ”inden for banderne” og varmer op/spiller. Mundbund bæres indtil
man forlader spillelokalet eller idrætsanlægget.
 I forhold til tilskuere ved holdkampe henvises til retningslinjerne.
 Der henvises i øvrigt til de generelle retningslinjer som er vedlagt denne skrivelse.
Der er i denne situation vigtigt at være realistisk omkring de muligheder og begrænsninger der ligger forud for
afvikling af turneringen. Overordnet set vil nogle klubber kunne afvikle deres holdkampe uden ændringer, hvor
andre klubber kun kan afvikle én holdkamp pr. aften og andre igen overhovedet ingen. Desuden vil nogle klubber
vælge at stoppe al afvikling af holdkampe ud fra mulighederne og sundhedsmæssige hensyn.
Mange klubber har givet udtryk for at de meget gerne vil spille. Modsat har flere også meddelt at de afventer
situationen og ikke ønsker at spille i første sæsonhalvdel. Nogle klubber lukker helt ned og andre etablerer
”trænings‐bobler” frem til jul og spiller ikke holdkampe.
Alle disse valg og muligheder skal alle respektere.
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Som udgangspunkt ser Turneringsgruppen følgende primære scenarier
1. Holdturneringen fortsætter uændret og alle kampe afvikles under hensyntagen til de gældende restriktioner.
Op‐ og nedrykning bestemmes efter gældende regler.
2. Første turneringshalvdel afvikles i det omfang klubberne kan aftale tid og sted for afvikling af holdkampene
og i øvrigt efterleve gældende restriktioner. I anden halvdel startes forfra med turneringen og der afvikles en
enkelt‐turnering som er bestemmende for op‐ og nedrykning.
3. Holdturneringen suspenderes fuldstændig i første turneringshalvdel og vi forsøger efter jul at afvikle
holdturneringen som en enkelt‐turnering (man mødet modstanderen én gang), og resultatet danner
grundlag for op‐ og nedrykning.
4. Situationen udvikler sig yderligere og tillader ikke afvikling af en holdturnering på rimelige og forholdsvis
ensartet betingelser. Turneringen suspenderes fuldstændig i 2020‐2021 og vi starter forfra i sæsonen 2021‐
2022.

Generelt gælder at
 Samtlige kampe tæller rating på normal vis såfremt de gennemføres.
 Terminer i forbindelse med kampflytninger i serierækkerne suspenderes. Kampflytninger indmeldes til de
respektive turneringsansvarlige på normal vis.
 Kampflytninger i DT‐rækkerne aftales med Turneringsgruppen når der er tilvejebragt en overblik. Mere info
udsendes snarest.
 Kampe afvikles kun hvis der mellem to hold er indgået en specifik aftale om tid og sted. Ingen klub kan
dermed på egen hånd indtaste 10‐0 eller 14‐0 og angive afbud som grund.
 Øvrige turneringsregler er gældende.
 Træffer et hold beslutning om ikke at deltage i en eller flere kampe, får dette ingen økonomiske
konsekvenser i form af bøder eller andre sanktioner.
Forsamlingsloftet er foreløbig gældende i 4 uger, men det er nok tvivlsomt om det er tilstrækkeligt. Fra uge 44 til uge
51 skal afvikles 2.004 holdkampe. Antallet af kampe som skal koordineres og flyttes, er ganske betydeligt, og vil
trække store veksler på klubledere, holdledere og turneringsansvarlige og kræve stor fleksibilitet fra alle parter.

Turneringsgruppens forventninger til afvikling af holdturneringen
 Turneringsansvarlige i Region Fyn og Bornholm har meddelt, at de forventer at kunne afvikle en normal
holdturnering (serierækker) uden eller med ganske få ændringer (Scenarie 1).
 Øvrige seriekampe (Jylland og Sjælland) forventes afviklet i det omfang det er muligt for klubberne at aftale
tid og sted (Scenarie 2).
 Afvikling af DT‐kampe for ungdom samt ligarækkerne forventes afviklet med få ændringer (Scenarie 1).
 Afvikling af øvrige DT‐kampe for seniorer forventes afviklet med en del ændringer (Scenarie 1).

Turneringsgruppen har, i samråd med bestyrelsen, besluttet følgende målsætning
 Bordtennisliga for Herrer afvikles uden eller med få ændringer.
 Bordtennisliga for Damer afvikles uden eller med få ændringer.
 1‐3. division Herrer afvikles som enkeltkampe. Som udgangspunkt afvikles kampene i de to fastlagte
weekender. Det vil sige d. 14‐15/11 og 28‐29/11. Turneringsgruppen har udarbejdet et forslag til afvikling af
kampene som udsendes til kommentering.
 1‐2. division Damer afvikles som enkelt kampe. Som følge af de skiftende fortolkninger af retningslinjerne
har det ikke været muligt for Turneringsgruppen at udarbejde et forslag til afvikling af kampene.
 Juniorliga, Drengeliga og Pigeliga afvikles uden ændringer.
 Seriekampe på Fyn og Bornholm afvikles uden eller med få ændringer.
 Seriekampe i Jylland og på Sjælland har et så stort omfang, at det næppe er realistisk at samtlige kampe kan
afvikles. Turneringskampe afvikles i det omfang det overhovedet er muligt før jul. Efter jul startes forfra på
turneringen og resultaterne her danner grundlag for op‐ og nedrykning.
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Ovenstående er naturligvis forbundet med den usikkerhed at ingen ved hvordan COVID‐19 situationen udvikler sig.
Det betyder også at scenarierne kan ændre sig undervejs og i begge retninger.
Husk at respektere de enkelte klubbers valg i forhold til muligheder for afvikling af kampe samt overholdelse af
retningslinjer når kampe afvikles – herunder hyppig rengøring, udluftning og håndsprit.
Pas rigtig godt på jer selv og hinanden
Turneringsgruppen

Kontaktpersoner:
Danmarksturneringen (DT)
 Kim Holm Pedersen kimholm.pedersen@sweco.dk
 Claus Arnsbæk clar@bordtennisdanmark.dk
 Carsten Egeholt carsten.egeholt@bordtennisdanmark.dk
Region Øst (Sjælland)
 Allan Petersen ap@bordtennisdanmark.dk
Region Midt (Fyn):
 Michael Demant michaeldemant41@gmail.com
 Søren Kromann soren.kej@gmail.com
Region Vest (Jylland)
 Kampflytning senior seniorkampflytningjylland@outlook.com
 Kamflytning ungdom ungdomsturneringjylland@gmail.com
 Øvrige spørgsmål seniorturneringjylland@outlook.com
 Claus Arnsbæk clar@bordtennisdanmark.dk
Region Bornholm (Bornholm)
 Torben Nielsen Margrethehuset@gmail.com
 Kenny Jensen kenny535@gmail.com
Af hensyn til håndtering af et forventet stort antal kampflytninger henstilles venligst til at kampflytninger kun
meddeles via ovenstående mailadresser.

_______________________________________________________________________________
Bordtennis Danmark – Idrættens Hus – 2605 Brøndby – Danmark btdk.dk
Tel. +45 4326 2111 – btdk@btdk.dk – www.btdk.dk

