
Forslag til ændring af holdturneringsreglement for Sydjysk Hovedkreds. 
Udarbejdet af Hovedkredsens bestyrelse november 2018. 
Til debat og eventuel vedtagelse på hovedkredsens generalforsamling 23. marts 2019 
 

Generelle ændringer i det eksisterende reglement 
 
1. Der synes at være behov for en præcisering af reglerne for, hvilke spillere der er 
spilleberettigede på hvilke hold, dels fordi den nuværende regel måske kan fortolkes forskelligt, 
dels fordi divisionsturneringsreglementet nu ikke mere indbefatter hovedkredsturneringer i §10d. 
§8 foreslås udvidet med følgende første afsnit:  
Flere medlemskaber: Dersom en spiller figurerer på styrkelisten for flere af hovedkredsens klubber, 
kan vedkommende i hele turneringen kun spille for en og samme klub; på styrkelisten for de andre 
klubber skal han markeres som låst. Skulle medlemskabet i den pågældende klub ophøre i løbet af 
sæsonen, kan spilleren blive spilleberettiget for en anden af de klubber, han er medlem af. 
Medlemskab og spilleberettigelse for klubber i andre hovedkredse vedrører ikke Sydjysk 
Hovedkreds´ holdturnering.  
§8, det nuværende første afsnit foreslås udvidet til: 
Rækkefølge: Ingen spiller må spille på en lavere plads, end hans placering på styrkelisten 
berettiger til; dette betyder, at de øverste 8 spillere på en klubs styrkeliste kun kan spille på denne 
klubs 1. hold (4 spillere, dersom klubbens 1. hold er et 4-mands hold), de efterfølgende 8 
(styrkeliste nr. 9-16) kan kun spille på første- og andetholdet (4 spillere, nr. 9-12, dersom 
andetholdet er et 4-mands hold) og så fremdeles. Er en spiller låst på grund af 
dobbeltmedlemsskab, tæller han ikke med i rækkefølgen, dvs. med en spiller låst af denne grund 
f.eks. på 5. pladsen bliver ovenstående placeringsnumre 1-9 for førsteholdet og 10-17 for 
andetholdet. Hold, der spiller med i divisionsturneringen medtages i ovenstående. Den indbyrdes 
placering af de anvendte spillere på et hold skal svare til placeringen på styrkelisten. 
§8 foreslås udvidet med et nyt sidste afsnit: 
Udmeldelse: Udmeldes en spiller i løbet af sæsonen af sin klub, kan han ikke mere anvendes på 
den pågældende klubs hold. Spilleberettigelse for klubbens øvrige spillere ændres ikke. 
 
2. Play-off kampen om placering I M1/M2 mellem nr. 8 i M1 og et højst placerede hold i M2, der 
ikke i forvejen rykker op, foreslås at udgå. Begrundelse: Hvis et eller flere hold træder ud af 
turneringen- hvilket typisk først bliver kendt ved starten på næste sæson - kan kampens resultat 
være uden betydning, da der så skal suppleres i M1. Yderligere ligger denne kamp udenfor det 
normale program for holdturneringen.  
§12 i reglementet foreslås derfor ændret, så pkt 4 kommer til at lyde: 
Indtil alle pladser er besat: De bedst placerede hold i foregående sæsons Mesterrække 2.  
Punkt 5 udgår. 


