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

Strukturelle ændringer 

 

Indledning 
På hovedkredsens generalforsamling i 2018 blev holdturneringens struktur drøftet og mange 
meninger kom frem. Konklusionen blev at bestyrelsen til næste års generalforsamling skulle 
komme med konkrete forslag til ændringer ud fra de fremkomne tilkendegivelser. 
Omkring nytår blev der sendt et oplæg ud til hovedkredsens klubber til kommentering og forslaget 
blev derefter tilrettet, så flest mulige af klubbernes ønsker og forslag blev tilgodeset.  
 
Hvorfor skal der ske ændringer: 

• Primært for at få flere deltagende hold i specielt 4-mands grupperne. I år er der 18 
deltagende hold, og der er ikke meget, der tyder på at der med den nuværende struktur 
kommer flere til næste sæson. Det gør det svært at tilrettelægge en turnering, der både 
giver afvekslende modstandere og ikke alt for lange køreture. 

• For at undgå skift i betingelser ved op- og nedrykning; sådanne skift kunne være 
holdstørrelse og søndage kontra hverdagsaftener. 

 
Forslagene er inddelt i 4 blokke, der tænkes sat til afstemning i den angivne rækkefølge.  
 

 
A - Grundlæggende opbygning: 
Forslagene går på en adskillelse af 8- mands og 4- mands hold, enten blot som ingen op- og nedrykning, eller som en 
fuldstændig adskillelse i 2 turneringer. Hvis ingen af disse forslag opnår flertal, bibeholdes en nuværende opbygning 
med op- og nedrykning mellem Mesterklasse og A-rækken. 

 
A1. Ingen op- og nedrykning mellem 8-mands gruppen og 4-mands gruppen. Ellers uændret (dvs. 
samme styrkeliste). Der er fri tilmelding af hold i begge grupper, men der kan stadig være op- og 
nedrykning indenfor begge grupper, f.eks. mellem M1 og M2 og mellem A og B - altså stort set 
som i dag. Finalekampen mellem A rækkens vindere spilles med 4-mands hold - der spilles om 
hovedkredsmesterskabet for 4-mands hold.  
 
A2. Adskillelse af 8-mands turneringen og 4- mands turneringen. Deltagerne i 8-mands 
turneringen spiller om oprykning til divisionen og kan derfor ikke benytte spillere, der deltager for 
samme klub i divisionsturneringen (nuværende regler). 4- mands turneringen er en helt uafhængig 
turnering hvor alle klubbens medlemmer frit kan deltage - der spilles om hovedkredsmesterskabet 
for 4-mands hold. Der er fri tilmelding af hold i begge grupper, men der kan stadig være op- og 
nedrykning indenfor begge grupper, f.eks. mellem M1 og M2 og mellem A og B - altså stort set 
som i dag. Finalekampen mellem A rækkens vindere spilles med 4-mands hold - der spilles om 
hovedkredsmesterskabet for 4-mands hold.  
 



A3. Bortfald af M2 – 8 hold i M1. Reduktion af antallet af 8-mands hold til 8, der spiller alle mod 
alle om oprykning til divisionsturneringen. Da der hermed forudsættes et fast holdantal i gruppen, 
bibeholdes op- og nedrykning mellem 4-mands og 8-mands rækkerne; 2 oprykkere fra 4-mands 
grupper og nedrykningsantal afhænger af nedrykning fra divisionen. Forslaget træder i kraft ved 
starten på sæson 2020-2021, hvis ikke generalforsamlingen bestemmer anderledes. 

 
A4. Bortfald af M2 – 10 hold i M1. Reduktion af antallet af 8-mands hold til 10, der spiller alle mod 
alle om oprykning til divisionsturneringen. Da der hermed forudsættes et fast holdantal i gruppen, 
bibeholdes op- og nedrykning mellem 4-mands og 8-mands rækkerne; 2 oprykkere fra 4-mands 
grupper og nedrykningsantal afhænger af nedrykning fra divisionen. Forslaget træder i kraft ved 
starten på sæson 2020-2021, hvis ikke generalforsamlingen bestemmer anderledes. 

 
B - Grupper og runder for 8- mands hold.  
Hvis ingen af forslagene A1 - A4 vedtages, vil der optimalt være 16 hold i mestergrupperne, aldrig flere, og 
nedenstående forslags bestemmelser vedrørende andet holdantal, vil i disse tilfælde kun være aktuelle, hvis det ikke 
er muligt at fylde rækkerne op. Forslag B1 vil derfor svare til reglerne, der gælder i dag, blot med angivelse af hvad 
man gør ved færre hold. Forslag B2 går på at ændre spilledag og betænkningstid for M2.  
 
Hvis A3 eller A4 vedtages, vil der kun være en række, og altid et fast antal hold i rækken. Nedenstående forslag kan 
derfor bortfalde og de i dag gældende regler for M1 vil gælde.  
 
Dersom forslag A1 eller A2 er vedtaget, vil der være fri tilmelding til gruppen, og der kan forventes et varierende 
holdantal fra år til år, derfor søges systemet tilpasset til dette.  
Der er regnet med max 16 hold - skulle der komme flere, tilrettelægges turneringen analogt disse regler med en 
overliggende 8-holds gruppe, altså ved 17 hold, en gruppe M1 med 8 hold og de resterende 9 spiller en 
Schweitzerturnering om oprykning til M1 - gruppeinddeling efter placering de foregående år.  
 
Forskellen mellem forslag B1 og B2 er kun, om der som nu skal være et mix af søndags- og hverdagskampe, eller 
kun søndagskampe. 
 
Hvis ingen af forslagene vedtages, fortsættes med det i dag anvendte system, og skulle der opstå en situation med 
færre hold end planlagt og ingen mulighed for supplering, vil hovedkredsens bestyrelse skulle finde en løsning, (der 
godt kunne ligne forslag B1). 
 

B1. Ved 13-16 hold spilles i M1 med 8 hold og M2 med resten. Der spilles alle-mod-alle. Spilledage 
og betænkningstid som i dag; dette kan dog ændres ved vedtagelser under D. Op- og nedrykning 
efter de i dag gældende regler. 
Ved under 13 hold spilles i en stor gruppe, alle-mod-alle indtil 8 hold, ellers Schweitzer. Spilledage 
søndage. 
Ved tilmelding kan holdene forbeholde sig ret til ikke at deltage, hvis der bliver udelukkende 
søndagskampe (ved færre end 13 tilmeldte hold). 
 
B2. Ved 13-16 hold spilles i M1 med 8 hold og M2 med resten. Der spilles alle-mod-alle. Spilledage 
søndage. Op- og nedrykning efter de i dag gældende regler. Betænkningstid som M1 i dag (kan 
eventuelt blive ændret ved vedtagelser under pkt D) 
Ved under 13 hold spilles i en stor gruppe, alle-mod-alle indtil 8 hold, ellers Schweitzer.  
 
B3. Ved 10 hold i en gruppe, kan der vælges at spille 9 runder alle-mod-alle. 



 

 
C - Grupper og runder for 4- mands hold. 
Der skal her tages hensyn til om der er mulighed for at spille med i begge turneringer uden restriktioner eller ej - altså 
om forslag A2 er vedtaget. Ligeledes skal det tages med i betragtning om forslag A3 eller A4, der reducerer antallet af 
8-mands hold og dermed sandsynligvis øger antallet af 4-mans hold er vedtaget. 
Forslaget forsøger at reducere køreafstandene, der med det nuværende (nye – kun et år gamle) system måske kan 
blive for lange; ulempen ved forslaget er at de hold, der ikke kvalificerer sig til semifinalen, vil få max 5 kampe, og 
måske færre, hvis holdantallet ikke går op med 6. 

Hvis forslaget ikke vedtages, anvendes systemet fra indeværende sæson. 

 
Ingen opdeling i A og B, der spilles i 4 geografiske grupper á indtil 6 hold. De 4 gruppevindere 
spiller semifinaler og finaler om hovedkredsmesterskabet for 4-mands hold, alternativt, hvis 
hverken A1 eller A2 er vedtaget spiller de med 8-mands hold om oprykning til M2.  
Ved 18 hold og derunder opdeles i færre grupper og gruppevinderne spiller finalerunder afhængig 
af antal (der skal her måske findes en ekstra spilledag / -uge, men hvert af de implicerede hold får 
ikke flere kampe). 
Ved flere end 24 hold spilles med systemet fra indeværende sæson (forrunder og afsluttende A- 
og B-rækker).  
Spilledage: hverdagsaftener, dog kan en evt. finalekamp lægges om søndagen sammen med 
Mesterrækkens afsluttende runde. 
 
 
 

D - Stævner eller enkeltkampe 
Her spiller betænkningstiden ind for muligheden for rating - ved rating over 2200 kræves en spilletid beregnet for 60 
træk på min 120 minutter dvs. mindst 4 timer pr parti i alt, svarende til det, der i dag spilles med i M2 og 4-mands - 
der er pt. én spiller i M1 over 2200, hans partier vil altså ikke kunne rates (og reelt set ingen af partierne i gruppen 
med hensyn til DK-rating), hvis vi går under denne tid. 

 
D1. 8-mands grupper med søndagskampe. Der tilstræbes flere stævner, betænkningstid og 
spilledage som i dag, kun én kamp pr spilledag. 
 
D2. 8-mands grupper med søndagskampe. Betænkningstid reduceres til den der gælder for M2 i 
dag (svarer til 2 timer pr 60 træk), der spilles indtil 3 stævner på søndage (4 dersom forslag A4 
eller B3 er vedtaget) med 2 kampe samt et fælles afsluttende stævne med én kamp. De 3 eller 4 
stævner før den afsluttende runde, kan deles geografisk, så der spilles 2 steder i hovedkredsen 
med 4 eller 6 hold hvert sted. 
 
D3. 8-mands grupper, der spiller hverdagsaftener samt 4-mands grupper. I grupper med 
kørselsafstande over 70 km kan runderne arrangeres som fælles stævner på arrangørklubbens 
spilleaften - disse stævner skal lægges hos klubber, der er geografisk centralt placeret i 
hovedkredsen, så afstandene den enkelte aften bliver lavere; til gengæld bliver antallet af 
regulære hjemmekampe reduceret. 
 
 
 



 A B C D 

 1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 

Oprykning fra M(1) til 2. division ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

Op- og nedrykning mellem 8 og 4-mands 
grupper 

nej nej ja Ja        

Alle (også division- og mesterrækkespillere) 
kan deltage i 4-mands turnering 

nej ja nej nej        

Fri tilmelding til 8-mands gruppe (M2) ja ja nej nej        

Fri tilmelding til 4-mands gruppe ja ja ja ja        

Kun én mesterrække med 8 hold   ja         

Kun én mesterrække med 10 hold    ja        

Mesterrække 1: søndage   ja ja ja ja      

Mesterrække 2: hverdage (undtagelser som 
i dag) 

    ja nej      

Alle 8 mands hold spiller søndage   ja ja  ja      

8 mands hold: eventuelt lørdage (9 runder)       ja     

Geografisk opdeling af 4-mands turnering, 
færre kampe med lange afstande 

       ja    

Stævner om søndagen, 1 kamp pr dag (M1)         ja   

Stævner om søndagen, 2 kampe pr dag 
(M1) 

         ja  

Centrale stævner hverdagsaftener for 8- 
mands hold, der spiller hverdagsaftener. 

          ja 

Centrale stævner hverdagsaftener for 4- 
mands hold. 

          ja 

 


