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1 DT-TURNERING 2016-2017 

1.1 Op- og nedrykninger i divisioner jf. slutstillinger 

Division Oprykning Nedrykning Kval kamp 
Elitedivision Hr. Hillerød GI Brønderslev Silkeborg/Herlev 
1. Division Hr. Dragør 

Sisu/MBK 
B75 2 
Rønde 
Amager 
Vestegnens BTK 

 

2. Division Hr. Herlev 2 
Silkeborg BTK 2

Vejle 
Amager 2 
Vestegnens BTK 

 

3. Division Hr. Hillerød GI 2 
Viby 2 
Sjørring 

Vejle 2 
B75 4 
Hvidovre 
Københavns BTK 3 
Nyråd 2 
Midtjylland 
Vestegnens BTK 3 

Allerød/Tølløse 
  

Elitedivision Da. Hvidovre B75 trukket ud Bornholm/Ballerup 
 
Drengedivision: 

 Til slutspil kreds 1: Hillerød GI, Virum 1 og Roskilde. 
 Til slutspil kreds 2: Silkeborg BTK, OB og Nørreå/Daugård. 

 
Pigedivision: 

 Semifinale 1: Vestegnens BTK - Sjørring. 
 Semifinale 2: Brønderslev 1 - Hvidovre 1. 
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Juniordivision: 
1. Semifinale 1: Virum - Vejle/Brønderslev. 
2. Semifinale 2: Silkeborg BTK - Amager. 

 
1.2 Kvalifikationskamp til Elitedivision Herrer 

Jævnfør § 20 stk. 3 afvikles kvalifikationskampen mellem nr. 7 i grundspilet 
fra Elitedivisionen og næstbedst placerede oprykningsberettigede hold fra 1. 
division. Kampen afvikles på 1. divisions holdets hjemmebane. 
 
Kampen afvikles dermed mellem Herlev og Silkeborg. Herlev har hjemme-
bane. Kampen afvikles jf. kalenderen d. 13. maj 2017. Skrivelse udsendes til 
klubberne. 

 
1.3 Kvalifikationskamp til Elitedivision Damer 

Jævnfør §20 stk. 4 afvikles kvalifikationskampen mellem næst dårligst place-
rede hold i grundspilet fra Elitedivisionen og næstbedst placerede opryk-
ningsberettigede hold fra 1. division. 
 
Bornholm har forespurgt om kampen kan afvikles i Sverige, hvilket TU har 
afvist på grund af dommerpåsætningen. 
 
Kampen afvikles dermed mellem Ballerup og Bornholm. TU har trukket lod, 
og Ballerup har hjemmebane. Kampen afvikles jf. kalenderen d. 13. maj 
2017. Skrivelse udsendes til klubberne. 
 
 

2 HENVENDELSER TIL BESTYRELSEN 

2.1 Befordringsgodtgørelse 

Flere principielle spørgsmål sendt til Bestyrelsen vedrørende befordrings-
godtgørelse: 
 

1. Hvor fremgår det, at der i forbindelse med deltagelse i DT skal foreta-
ges en godtgørelse af udgifter til transport og overnatning? 

2. Hvem har beføjelser til at ændre eller helt annullere befordringsgodt-
gørelsen? Ligger ansvaret hos Bestyrelsen eller TU? 

3. Skal der generelt ske en tilbagebetaling af den allerede udbetalte be-
fordringsgodtgørelse i tilfælde af udeblivelse? 

4. Skal der udbetales befordringsgodtgørelse i forbindelse med afvikling 
af slutspilskampe og kvalifikationskampe? 

5. Skal der ske en omberegning af befordringsgodtgørelsen i tilfælde af 
kampflytninger jf. Prioriteringslisten? Skal modstanderklubben holdes 
skadesløs og hvem skal i givet fald dække en eventuel øget udgift? 

6. Skal der indføres en bagatelgrænse for eventuel omberegning af be-
fordringsgodtgørelsen? 

 
Med baggrund i oplysninger om et samlet tidsforbrug i forbindelse med be-
regninger af befordringsgodtgørelsen, har TU udarbejdet et regneark, som 
danner grundlag for generering af hele turneringsplanen og som samtidig au-
tomatisk beregner befordringsgodtgørelsen inklusive eventuel bro og over-
natning, runde for runde. 
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Bestyrelsen har meddelt meldt positivt tilbage på det nye regneark. TU for-
venter, at en demonstration af funktionaliteten vil være en god ide. 
 
Det er umiddelbart TU’s forventning, at beregning af befordringsgodtgørelsen 
kan ske med en ikke ubetydelig reduktion af timeforbruget for samtlige DT-
rækker. I tilfælde af overnatning skal dog foretages nogle simple manuelle 
beregninger. Regnearket indeholder dog alle forudsætninger for at kunne ud-
føre disse supplerende manuelle beregninger. 
 
TU anbefaler stadig at befordringsgodtgørelsen helt fjernes eller som mini-
mum omlægges således, at der oprettes en ”rejsefond” hvor klubber som 
skal over bro eller med færge kan søge tilskud - se også referat fra TU-møde 
d. 27. september 2016. Tilsvarende reguleres deltagergebyret. Da TU ikke 
har indsigt i økonomien i DT-turneringen, kan TU ikke komme med et kvalifi-
ceret bud på deltagergebyr fremover. 
 
Da udsendelse af tilmelding til næste sæson er lige på trapperne, og da del-
tagergebyret afhænger af den valgte løsning, anbefales at ændringen træder 
i kraft fra sæsonen 2018-2019. 
 
TU anbefaler endvidere, at tidligere udbetalt, men ikke berettiget befor-
dringsgodtgørelse tilbagebetales til DBTU. Der kan eventuelt indføres en ba-
gatelgrænse for hele turneringen beregnet klub for klub. Bagatelgrænsen 
skal selvfølgelig modsvare de administrative omkostninger, der er forbundet 
med inddrivelse af beløbet. Da TU ikke er bekendt med økonomien i den 
sammenhæng, har TU ikke et bud på størrelsen. 
 

2.2 Øvrige forhold 

Gennem hele sæsonen, har den ofte manglende synlige aktivitet fra andre 
udvalg medført, at henvendelser fra klubber, spillere, forældre og ledere ofte 
sker til TU i stedet for til de rette udvalg. Alt dette medfører at TU’s grænse-
flader til de øvrige udvalg bliver udfordret, og emner bringes op, som reelt ik-
ke hører under TU’s ansvarsområde. Visse emner har dog en direkte eller 
indirekte indflydelse på TU’s aktiviteter. 
 

1. Bestyrelsen deltog d. 29. marts 2017 i et møde med DGI vedrørende 
dommerpåsætning ved DGI arrangementer. Som forholdene er pt. 
kan en spiller splitte hallen om lørdagen til et DGI-stævne og uden 
begrænsninger deltage i et DBTU-stævne om søndagen. Det finder 
TU helt urimeligt - se også referat fra TU-møde d. 30. december 
2016. TU efterlyser status for det afholdte møde med DGI. Den 
manglende dommerpåsætning ved DGI-arrangementer, medfører ek-
sempelvis, at idømt karantæne for stævner ikke kan ”afsones” ved et 
DGI-stævne. 

2. Nyt koncept vedrørende DM Ungdom var tidligere udarbejdet og lagt 
på hjemmesiden. Da TU var nævnt som ansvarlig for visse forhold 
under DMU, fremsendte TU d. 2. februar 2017 i forbindelse med et 
TU-møde flere bemærkninger til det nye koncept. TU har flere gange 
efterlyst status på en opdatering og har d. 28. april 2017 modtaget et 
nyt udkast. Udvalgets medlemmer har ikke haft mulighed for at nær-
læse konceptet forud for dette møde. 
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3. I forbindelse med opdateringer på Bordtennisportalen har TU frem-
sendt ønske om følgende ændringer: Boldscore i holdkampe (afvist), 
mulighed for visning af dato for klubskifte (indarbejdet) og mulighed 
for visning af licensdato (indarbejdet). En mulig uhensigtsmæssighed 
i forbindelse med indtastning af holdkampresultater undersøges 
nærmere af TU. 

4. Jævnfør referat for TU-møde d. 8. februar 2017, har TU ytret ønske 
om, at indbetalte kampflytningsgebyrer og bødetakster, helt eller del-
vist kan anvendes til forbedringer på Bordtennisportalen. Dermed fø-
res pengene i princippet tilbage til klubberne, til glæde for alle, frem 
for at fremstå som en pengemaskine. TU rykker bestyrelsen for en 
stillingtagen. 

5. Jævnfør referat fra bestyrelsesmøde d. 17. december 2016 diskute-
rede bestyrelsen principper for offentliggørelse på hjemmesiden af 
danske spillers deltagelse i internationale stævner, som ikke skyldes 
udtagelser til landshold. Bestyrelsens holdning og evt. beslutning i 
forhold til dette, anses som et nøgleelement i forhold til TU’s forslag til 
en revision af Prioriteringslisten. Skal Prioriteringslisten kun være 
gældende for spillere som officielt er udtaget til landsholdet? 

6. TU har medio juni 2016 sendt eksempler på de forskellige udvalgs 
kommissorier og påpeget behovet for en opdatering. Jævnfør referat 
fra bestyrelsesmøde d. 21. september 2016 ville bestyrelsens kon-
taktpersoner sammen med udvalgene gennemgå og tilpasse kom-
missorier, således at de afspejler Vision 2020. Der er endnu ikke sket 
en opdatering af kommissorium for TU. 

7. I forbindelse med afholdelse af UDM 2016, afholdte TU et møde med 
Dommerudvalget vedrørende dårlig opførsel og indberetning af røde 
kort til Disciplinærudvalget. Forslag til revision af Disciplinærbestem-
melserne er modtaget d. 8. april 2017. Jøsse afklarer rettelser med 
Disciplinærudvalget. 

8. Fra næste sæson udgår begrebet W/O og alle kampe tæller som spil-
lede kampe. Stævne- og rating reglementet skal opdateres på dette 
område. TU (Kim) tager kontakt til Portalgruppen og sikrer at dette 
sker. 

9. Sags oversigt fra Appeludvalget er endnu ikke oppe at køre. Besty-
relsen bedes sikre, at dette sker fra start af næste sæson. 

10. Sags oversigt fra Disciplinærudvalget er endnu ikke oppe at køre. 
Oversigten over karantæner er vigtig i forhold til DT-turneringen og 
stævner samt muligheden for at kontrollere om spillere er spilleberet-
tiget. Bestyrelsen bedes sikre, at dette sker fra start af næste sæson. 

11. Ved TU’s møde med Bestyrelsen d. 1. november 2016, blev oplyst, at 
proceduren ved protester og ankesager fra Lokalunioner fremover 
ville være: 1. Protest til LU turneringsudvalg. 2. Anke til LU appelud-
valg. 3. Anke til DBTU appeludvalg. 4. Anke til DIF-Idrættens højeste 
appelinstans. Det blev oplyst, at proceduren skulle sikre, at ankesa-
ger blev behandlet af et ordensudvalg hvor mindst ét medlem af ud-
valget havde en juridisk uddannelse (overensstemmelse med DIF 
Lovregulativ IV), hvilket er tilfælde med DBTU’s appeludvalg, før en 
ankesag skulle sendes helt til DIF. En igangværende ankesag fra en 
Lokalunion, har vist at denne procedure ikke følges. Bestyrelsen be-
des følge op på dette. 
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12. Klagevejledning er opdateret. Den tidligere formulering kunne medfø-
re en berettiget tvivl om, at der ved anke til Appeludvalget igen skulle 
indbetales et ankegebyr. Det er selvfølgelig ikke tilfældet. Klagevej-
ledningen er godkendt og anvendes fremover. 

13. Bestyrelsen har bedt TU om at revurdere konsekvenser af en udebli-
velse. TU finder det besynderligt, at der overhovedet findes en regel 
som tillader udeblivelse. TU anbefaler, at udeblivelse takseres til 
samme takst som trækning af holdet, samt at holdet trækkes helt ud 
af DT. Der findes næppe andre sportsgrene hvor et hold lovligt kan 
udeblive fra en turnering. 

 
2.3 Prioriteringsliste 

Oplæg til punkter på revideret prioriteringsliste er fremsendt til Bestyrelsen d. 
22. marts 2017. Bestyrelsen har meldt tilbage, at man ønsker en konkret op-
listning af arrangementer som giver adgang til brug af Prioriteringslisten samt 
at Prioriteringslisten skal kunne anvendes for Elitedivision og 1. division her-
rer/damer. 
 
Det er dog uklart om Prioriteringslisten også kun er gældende for spillere 
som er udtaget til landsholdet jævnfør punkt 2.2.5. 
 
TU har gennemgået ITTF’s kalender og sammenholdt denne med den pt. 
gældende Prioriteringsliste. De to lister er næsten fuldstændig identiske. 
 
Af hensyn til ressourceforbruget ved en total oplistning af alle R1-R3 arran-
gementer og det forhold at listen løbende skal vedligeholdes, er det fortsat 
TU’s vurdering, at denne oplistning er helt unødvendig. Ønsket om en fuld-
stændig oplistning tyder desværre på en manglende forståelse af, hvad de 
enkelte turneringer på den pt. gældende Prioriteringsliste reelt indeholder. 
 
TU fastholder, at Prioriteringslisten skal forenkles, ved kun at angive R1-R3 
arrangementer samt en tilsvarende tredeling af godkendte kategorier for Pa-
ra bordtennis (faktor 10, 20 og 40 arrangementer). 
 
TU anbefaler, at der indføjes en ”hjemrejse klausul”, således at spillere som 
anvender Prioriteringslisten som grundlag for en gebyrfri kampflytning, er til 
rådighed for klubben senest 3 dage efter spilleren har afsluttet sin deltagelse 
i det pågældende arrangement - se også referat for TU-møde d. 27. septem-
ber 2016. 
 
Prioriteringslisten opdateres og sendes til Bestyrelsen for kommente-
ring/godkendelse. 

 
2.4 Takstblad 

1. TU har fremsendt forslag til et differentieret kampflytningsgebyr. Be-
styrelsen har godkendt dette. 
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2. TU anbefaler, at der indføres et mindre gebyr på 100 kr. for oprettelse 
af en B-licens som følge af en administrativ udgift. Oprettelse af B-
licens kræver endelig godkendelse fra Sekretariatet i hvert eneste til-
fælde. Endvidere er det vigtigt, at der i bemærkningsfeltet påføres re-
striktioner i forhold til brugen af B-licensen, eksempelvis ”spilleberet-
tiget i DT fra 2. halvdel”. Der er i indeværende sæson oprettet 164 B-
licenser. 

3. TU anbefaler at taksten for ”Ulovlig spiller” og ”Forkert opstilling på 
holdsedlen” samles som ét punkt, således at taksten stemmer 
overens med teksten i § 13 stk. 8. Taksten fastsættes til 500 kr. 

4. Ved ”Manglende eller for sen indtastning af resultater” var der tidlige-
re ikke tvivl om, at taksten var gældende pr. holdkamp. Efter indførel-
se af samlinger er opstået en berettiget tvivl. TU anbefaler, at teksten 
ændres således at taksten gælder pr. holdkamp, dog maksimalt 
1.000 kr. pr. samling. På holdkampsedlen er allerede indført, at ar-
rangørklubben har ansvaret for indtastning af resultater. Der indføres 
at resultater skal være indtastet senest kl. 23.59 samme dag. 

5. Der har igen været flere eksempler på udeblivelse i holdkampe. TU 
finder udeblivelse fra holdkampe som usportslig optræden. TU anbe-
faler at taksten for udeblivelse ændres til 1.000 kr. + 1/3 af startgeby-
ret, som svarende til den gældende takst for trækning af holdet efter 
turneringsstart. TU finder det besynderligt, at der overhovedet findes 
en regel som tillader udeblivelse. TU anbefaler derfor, at udeblivelse 
automatisk medfører trækning af holdet. Se i øvrigt punkt 2.2.13. 

6. Opdateret takstblad udarbejdes på grundlag af ovenstående og sen-
des til Bestyrelsen for kommentering/godkendelse. 

 
 

3 SAGSOVERSIGTEN 

1. Fremover vil sagsoversigten indeholde en liste over idømte overtræ-
delser af gældende bestemmelser i Turneringsreglementet. Årsagen 
er TU’s ønske om større gennemsigtighed og tydlige signalering af 
afgørelser. 

2. Fremover vil sagsoversigten også indeholde TU’s svar på henvendel-
ser som anses for principielle eller vigtige for forståelsen af reglemen-
tet. 

 
 

4 GENERELLE BEMÆRKINGER OMKRING OPRYKNING 

Der har tidligere været en uskrevet regel om at klubber i DT-regi kan ”takke 
nej” til en spillemæssig opnået oprykning. Turneringsreglementet giver ingen 
mulighed for dette. Manglende vilje til oprykning medfører et kaos i forhold til 
turneringsplanlægningen, idet der pludselig kan være flere hold i rækken end 
der reelt er plads til. 
 
Turneringsudvalget finder den manglende vilje til en spillemæssig opnået op-
rykning for usportslig optræden, og med henvisning til § 1 og § 31 valgte TU 
at ændre praksis på dette område i forbindelse med planlægning af sæsonen 
2016-2017, i forhold til oprykning. Manglende vilje til oprykning, medførte at 
et hold blev trukket helt ud af DT-turneringen. 
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Den manglende vilje til oprykning, medfører endvidere at TU anvender me-
get store ressourcer på at planlægge en kommende sæson. I forbindelse 
med planlægning af turneringsplanen for sæsonen 2016-2017, strakte plan-
lægningsperioden sig over 3 måneder, hvilket TU finder helt uacceptabelt, da 
alle udvalgets medlemmer er valgt på frivillig basis. 
 
Tidligere var bestod laveste række af tre kredse (vest, midt og øst), med i alt 
seks oprykkere fra lokalunionerne. Efter omstruktureringen består laveste 
række nu af to kredse. Oprykning fra LU til 3. division reduceres derfor til fire 
hold, med to oprykkere til hver kreds. 
 
Oprykning fra LU skal afklares. Som følge af gentagne tilfælde, hvor klub-
berne melder fra til en spillemæssig opnået oprykning til 3. division, særligt 
gældende for BBTU og FBTU, kan en model være at hold fra BBTU og 
FBTU skal spille kvalifikationskamp mod to’erne fra hhv. JBTU og ØBTU. 
 
TU finder det besynderligt, at de samme klubber i LU-regi år efter år kan vin-
de den pågældende række uden at rykke op. 
 
 

5 TURNERINGSREGLEMENT 2017-2018 

5.1 Specifikke ændringer: 

 Der har været flere tilfælde, hvor klubberne har anvendt spillere i Eli-
tedivision for Herre med MEGET lavt ratingtal i første holdkamp, og 
dermed efterfølgende lovligt udnyttet reservereglen på en måde som 
ikke var tiltænkt. TU ønsker at landets bedste række altid skal frem-
stå som en stærk række med deltagelse af de bedste spillere og ind-
fører derfor et minimum ratingtal på 2.000 point for deltagelse i hold-
kampe i Elitedivision for Herrer. Grænsen er gældende for både ordi-
nære spillere og reserver. 

 §2 stk. 3c: Følgende tilføjes, ”Ved accept af B-licens fraskriver A-
licens klubben sig rettigheden til at benytte den pågældende spiller i 
samme række hvor B-licensen forudsættes anvendt”. 

 §14 stk. 9: følgende tilføjes, ”Ønsker en arrangørklub en eller flere af 
deres kampe i en samling flyttet, afholdes samlingen som udgangs-
punkt uændret hos arrangøren”. 

 §10a stk. 1c: Skrivefejl rettes til ”damernes grundspil”. 
 §10b stk. 3: Andet punktum rettes til ”Spillere, der må spille i begge 

kategorier, kan dog fungere som reserve i to holdkampe i begge ka-
tegorier”. 

 §12 stk. 1: Punkt 4 vedrørende boldscore udgår, da ændringen på 
Bordtennisportalen ikke er bevilget af Bestyrelsen i denne omgang. 

 §20 stk. 4: Følgende tilføjes, ”Op- og nedrykningsspillet afvikles på 1. 
divisionsholdets hjemmebane og stoppes ved afgørelse. Vinderen af 
denne kamp spiller i Elitedivisionen i næste sæson. Op- og nedryk-
ningsspillet afvikles, når grundspillet er færdigspillet i begge rækker”. 

 §20 stk. 8: Pige Ungdomsdivisionen afvikles fremover ikke som en 
prøverække. Det undersøges om grundspillet eventuelt kan udlæg-
ges til henholdsvis JBTU og ØBTU, som dermed hver finder to semi-
finalister til slutspillet. 

 §21 stk. 7 Oprykning fra lokalunioners turneringer. Afventer en intern 
afklaring. 
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 Det undersøges om der blandt dame juniorer og U21 spillere vil være 
tilslutning til en holdturnering afviklet over én eller eventuelt to week-
ender med et puljespil og efterfølgende slutspil. 

 
5.2 Ændret turneringsstruktur for klubbers 2. hold 

DT-turneringen består pt. af 52 hold i herre rækkerne. 26 af disse hold består 
af klubbernes 2. til 4. hold som i mange tilfælde ikke er oprykningsberettiget 
eller som i enkelte tilfælde medfører tvangsnedrykning, hvis ét af klubbens 
højere rangerede hold rykker ned. 
 
De mange 2. hold kan have den uheldige konsekvens, at første opryknings-
berettigede hold, reelt ikke har et ”spillemæssigt niveau” som berettiger til en 
oprykning.  
 
Samtidig ses, et til tider, stort ”genbrug” af spillere på forskellige hold, hvilket 
TU anser som et tegn på, at klubberne reelt deltager med for mange hold i 
forhold til antallet af tilgængelige spillere. Manglen på spillere eller spillere 
med niveau svarende til den række man spiller i, medfører at klubber med 
flere hold i rækkerne, i stigende grad rykker rundt på spillerene udelukkende 
med det formål at undgå nedrykning. Når holdets beståen i rækken er sikret, 
flyttes de stærke spillere til et højere rangeret hold og de resterende spillere 
på holdet kan ”bade sig” gennem resten af turneringen, hvilket kan påvirke 
resultaterne for de øvrige hold i rækken. 
 
Som følge af denne praksis, som i øvrigt er i fuld overensstemmelse med 
regler og bestemmelser, ønsker TU at indføre en ”turnering-i-turneringen” for 
2.-4. hold (fremdeles blot benævnt ”2. hold”). 
 
Som overordnet princip vil der fremover kun tillades, at 50 % af holdene i en 
kreds består af 2. hold. Dette betyder eksempelvis, at rykker et 2. hold ned 
fra 1. division til 2. division, vil dette medføre en tvangsnedrykning af et andet 
2. hold fra 2. division til 3. division, hvis der allerede er fire 2. hold i 2. divisi-
on. 
Det er derfor vigtigt for et 2. hold ikke at blive sidst blandt de øvrige 2. hold i 
en kreds. Dermed øges intensiteten i holdkampene helt frem til afslutningen 
af turneringen, da ingen 2. hold kan vide sig sikre før rækken over dem er 
færdigspillet. 
 
Fra næste sæson vil herre DT fortsat bestå af 52 hold, hvoraf de 23 hold vil 
være 2. hold. Som følge af den igangværende omstrukturering af divisions-
rækkerne, vil der i en periode være behov for en tilpasning. 
 
”Turnering-i-turneringen” medfører at ét eller flere 2. hold kan flyttes til den 
anden kreds, således at der maksimalt er 50% 2. hold i hver kreds, dog med 
ovennævnte behov for justering i en periode. 
 
Udarbejdelse af revideret Turneringsreglement for denne ”turnering-i-
turneringen” skal ske med højeste prioritet, og medfører en delvis omskriv-
ning af § 20 og § 21. 
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6 DISPENSATIONSANSØGNINGER 

6.1 Spillelokale 

Dispensation fra krav til spilleareal i Elitedivisionen. Tilgængeligt spilleareal 
5,95 x 14 m. Krav er 7 x 14 m Plan for fremadrettet løsning drøftes med 
klubben. Svar sendes. 
 

6.2 Spillelokale 

Dispensation fra krav til spilleareal i 1. til 3. division. Tilgængeligt spilleareal 9 
x 4,40 m. Krav er 10 x 5 m. Dispensation ansøges med henblik på afvikling 
af en fuld samling med 8 hold. 
 
Som udgangspunkt vil ingen klubber blive tilbudt en fuld samling. En fuld 
samling vil reducere andre holds muligheder for at få en samling og dermed 
hjemmekampe. Detaljer drøftes nærmere med klubben. Svar sendes. 
 

6.3 Optagelse direkte i Elitedivision damer 

Som udgangspunkt er rækken fyldt op med 8 deltagende hold. Såfremt der 
bliver ledige pladser, vil denne i første omgang tilfalde et hold fra 1. division 
og efterfølgende vil dispensationer komme i betragtning. 
 
Ved flere dispensationsansøgninger, vil en eller flere kvalifikationskampe 
skulle afvikles. Svar sendes. 
 

6.4 Optagelse direkte i 3. Division 

Som udgangspunkt er rækken fyldt op med 8 deltagende hold. Såfremt der 
bliver ledige pladser, vil denne i første omgang tilfalde et reservehold fra 
ØBTU og efterfølgende vil dispensationer komme i betragtning. 
 
Ved flere dispensationsansøgninger, vil en eller flere kvalifikationskampe 
skulle afvikles. Svar sendes. 
 
 

7 ØVRIGE FORHOLD 

1. Jævnfør Vision 2020 skal hvert udvalg udarbejde et årshjul. Udkast vil 
blive udarbejdet når turneringsreglementet og turneringsplanlægnin-
gen er på plads. 

2. Beretning til årsmødet skal udarbejdes senest d. 16. maj 2017. 
3. Claus Arnsbæk stiller ikke op til TU næste sæson. TU har forhørt sig 

hos flere potentielle kandidater, men interessen er desværre ikke så 
stor, når det kommer til konkrete drøftelser. 

 
 

7.1 Henvendelser vedrørende DT for herrer 

1. ”Jeg foreslår derfor at man regulerer reglen således at man ikke kan 
benytte en spiller på 2 forskellige hold i samme week-end / runde, da 
mulighederne ikke er ens for alle klubber. = Det betyder at man skal 
vælge hold for en week-end / runde”. 
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Som udgangspunkt, er alle senior DT-samlinger placeret og lørdagen 
og ungdoms DT-samlinger placeret om søndagen. Årsagen til flytnin-
gen kan være mange. Spillelokale ikke ledigt eller kampflytning med 
henvisning til Prioriteringslisten. Det er ikke TU’s ønske, at der opstil-
les særlige regler i disse situationer. Reglerne for op- og nedrykning 
samt brug af reserver er klare nok. 

 
2. ”Jeg har desværre set nogle “usportslige” holdudtagelser, selvom 

klubberne på nuværende tidspunkt har retten på deres side”. 
 

  En klub med mange stærke spillere skal ikke ”straffes” i form af be-
grænsninger, fordi andre klubber er ringere stillet i forhold til kvalitet 
og antal af spillere. Der syntes at være en generel misforståelse ved 
deltagelse i DT-turneringen. Det er TU’s grundlæggende holdning, at 
det i DT-turneringen udelukkende gælder om at være bedst og hvor 
der trods alt spilles om et officielt danmarksmesterskab. DT må ikke 
forveksles med DGI-konceptet, hvor det primært skal være sjovt, 
hyggeligt og ligeligt. Roskilde skal eksempelvis ikke straffes for, at 
man kan tiltrække flere spillere med højt internationalt niveau end an-
dre klubber. 

 
3. ”Fordeling af spillesteder i 1. division. De to hold med længste rejser 

skal også rejse flest gange”. 
 
Dette kan der være noget om, men TU er også, i forbindelse med 
turneringsplanlægningen, forpligtet til at holde udgifterne nede. TU er 
ikke bekendt med, om andre forhold er bestemmende for den valgte 
planlægning. TU vil fremover have større fokus på dette område. 

 
7.2 Henvendelser vedrørende DT damer 

 ”DT-runderne for dame 1. division har i denne sæson været en smule 
uhensigtsmæssigt placeret”. 
 
Dette anerkendes. TU vil til næste sæson have mere fokus på en me-
re jævn fordeling af samlingerne. 
 

 ”Friholdelse af DT-kampe i weekend for afholdelse af DGI’s Lands-
mesterskaber”. 
 
Kalenderudvalget afholdte møde d. 7 december 2016 med deltagelse 
alle interessenter, herunder en repræsentant fra DGI. Planlægningen 
bar i meget stor grad præg af, at deltagere fra andre udvalg end TU 
mødte total uforberedte op, uden viden om kalenderen, uden viden 
om bindinger og uden ønsker for terminer for egne aktiviteter. På fo-
respørgsel om termin for LM2018, kunne ikke gives et svar. Terminen 
blev derfor fastlagt i samme weekend som i 2017. 
 

 ”Kan medaljer til 1. division udledes efter sidste runde? ” 
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Der er intet til hinder for dette. Årsagen til at medaljerne ikke er uddelt 
ved sidste runde, er at en eventuel protest kunne ændre ved stillin-
gen. Uddeles medaljerne ved sidste runde, kan der være en reel risi-
ko for at medaljerne skal trækkes tilbage i tilfælde af en protest. 
 

 ”Kan DT-runder for damer ligge forskudt af DT-runder for herrer, 
hvormed det vil være muligt for de bedste damer at spille i begge 
rækker? ” 
 
Forslaget vil indgå som en parameter i planlægningen af DT-
turneringen for næste sæson. 

 
7.3 Strukturændring i Elitedivision damer 

TU har modtaget en samlet henvendelse fra 4-5 klubber vedrørende dame-
DT. Henvendelsen vedrører flere forskellige forhold herunder ændret antal 
deltagende hold i elitedivisionen og forskellige modeller for slutspil. 
 
Der ses umiddelbart ikke enighed omkring alle modeller og forslag. TU fin-
der, at forslagene skal drøftes nærmere med klubberne. 
 
 

8 DT-TURNERING 2017-2018 

Pt. ser divisionerne således ud: 
 
Elitedivision Herrer: 

 Roskilde, Virum, Penthouse CPH, Næstved BTK, B75, BTK Viby, Hil-
lerød (O) og Silkeborg/Herlev (O). 

 
1. Division Herrer: 

 Brønderslev (N), Silkeborg (N)/Herlev, Brønshøj 2, Virum 2, Roskilde 
2, Næstved BTK 2, Dragør (O) og Sisu/MBK (O). 

 Antallet af 2. hold i rækken bliver dermed 4. 
 
2. Division Herrer kreds 1: 

 Amager (N), Vestegnens BTK (N), Virum 3, Brønshøj 3, Hillerød GI 2, 
Nyråd, Københavns BTK 2 og Herlev 2 (O). 

 Roskilde 3 flyttes til kreds 2 og erstattes af OB og Triton, således at 
antallet af 2. hold udjævnes mellem rækkerne. OB og Triton flyttes 
begge, således at samlinger kan planlægges bedre. 

 Antallet af 2. hold i rækken bliver dermed 5. 
 
2. Division Herrer kreds 2: 

 B75 2 (N), Rønde (N), Viby 2, Nørre Å, Ribe, Brønderslev 2, Silke-
borg BTK 2 (O). 

 Sisu/MBK 2 og Hørning oprykkes, således at kredsen er fyldt med 10 
hold. Accepteres dette ikke, vil det medføre at 2. division igen afvikles 
med 9 hold i hver kreds. 

 OB og Triton flyttes til kreds 1 og erstattes af Roskilde 3, således at 
antallet af 2. hold udjævnes mellem rækkerne. 

 Antallet af 2. hold i rækken bliver dermed 6. 
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3. Division Herrer kreds 1: 
 Amager 2 (TN), Vestegnens BTK 2 (TN), Næstved BTK 3, Virum 4, 

Ballerup, Hillerød GI 3 (O), Allerød (O) og Tølløse (O) 
 Der er én ledig plads i rækken. ØBTU kamp mellem Allerød og Tøllø-

se afvikles ikke. 
 Antallet af 2. hold i rækken bliver dermed 5. 

 
3. Division Herrer kreds 2: 

 B75 3 (TN), Vejle (N), Sisu/MBK 3 (O), OB 2, Tateni, BTK Viby 3 (O), 
Sjørring (O) og Esbjerg (O) 

 Antallet af 2. hold i rækken bliver dermed 4. 
 
Elitedivision Damer: 

 Sisu/MBK, Køge Bugt, OB, Hillerød GI, Vestegnens BTK, AF Sorø 
BTK, Bornholms BTK/Ballerup (O). 

 


