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På vegne af Springeren Kolding vil jeg gerne fremsætte følgende 2 forslag til behandling på 
Generalforsamlingen i Sydjysk Hovedkreds den 26/03/22. 
 

Argumentation for disse forslag.   
De seneste sæsoner har illustreret at mange klubber i Sydjysk Hovedkreds har udfordringer med at 
stille hold bestående af 8 spillere. I særdeleshed, blev Mesterrække 2 i indeværende sæson 
afviklet med kun 5 i stedet for de tilsigtede 8 hold.  Springet fra hold med 4 til 8 brætter er 
tilsyneladende en udfordring, hvorfor vi mener en blødere graduering af holdstørrelser i 
Hovedkredsen på 4-6-8 mands hold vil øge chancen for at gøre denne netop denne række sportslig 
meningsfuld.   
 
FORSLAG 1 
  Der spilles med hold bestående af 6 spillere (istf nuværende 8) i den næstøverste række af 
Hovedkredsens holdturnering (Mesterrække 2).   
  Dette kan i praksis gennemføres som følger: 
 
  a)     Den paragraf i Holdkampsreglementet for Sydjysk Hovedkreds, der omhandler størrelsen på 
et hold, ændres fra sin nuværende ordlyd: 
        
      § 3.                Holdstørrelse 
      I Mesterrækken spilles med 8 mands hold. I alle øvrige grupper spilles med 4 mands hold. 
Oprykningskampe fra 4-mands rækkerne til mesterrække spilles med 8 mands hold. 
     

          til følgende formulering 

      § 3.                Holdstørrelse 
      I den øverste gruppe af Mesterrækken (M1) spilles med 8 mands hold. I den nederste gruppe af 
Mesterrækken (M2) spilles med 6 mands hold.  I alle øvrige grupper spilles med 4 mands hold. 
Oprykningskampe fra 4-mands rækkerne til Mesterrække spilles med 6 mands hold. 
 
      Ordlyden i §2 om oprykningskampe fra A-rækken til M2, ændres også således at disse spilles 
med 6-mands hold.  
 
FORSLAG 2 
   Den næstøverste række i Sydjysk Hovedkreds´ holdturnering ændrer navn fra Mesterrække 2 til A-
rækken.  De øvrige grupper, der spilles med 4-mandshold med åbne tilmelding, ændrer navn til B-
rækken. 
   For at gennemføre dette er der behov for at små revisioner af Holdkampsreglementets §2, §3, §4 
og §5 på de steder hvor der henvises til de forskellige rækker. 
 
Mvh, 
Jens Ingemann Madsen 
Formand, Springeren Kolding 


