
Forslag til behandling på FBTUs repræsentantskabsmøde den 30/4 2018 
Fed skrift =  ny tekst 

 

FBTUs bestyrelse stiller følgende forslag: 

 

FBTUs love § 8 stk. 6A?  tilføjelse om valg : Som appelinstans vælges 3 medlemmer + en suppleant  

til et Appeludvalg. De valgte skal være fra fire forskellige klubber.  Formand og suppleant vælges i 

lige år – de to medlemmer i ulige år. Suppleanten indgår i sagsbehandlingen, hvis et af udvalgets 

medlemmer er inhabil eller af anden årsag forhindret. 

FBTUs turneringsreglement § 17. Protester  1. Enhver protest mod en holdkamps forløb eller en 

turneringsudvalgets afgørelse skal rettes skriftligt til turneringsudvalget senest 3 dage efter 

kampen/offentliggørelsen, ledsaget af et protestgebyr. Protestgebyrets størrelse fremgår af DBTUs takster 

for sæsonen.  Gebyret tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. Uden protestgebyr bliver ingen sag 

behandlet. 

2. Anke: En eventuel anke over turneringsudvalgets afgørelse skal indsendes til FBTUs Appeludvalg 

senest en uge efter, at man er blevet gjort bekendt med afgørelsen. En klub, der anker 

turneringsudvalgets afgørelse skal ikke betale nyt gebyr. 

Appeludvalget skal sammen med afgørelsen fremsende ankevejledning. 
 

En eventuel anke af Appeludvalgets afgørelse kan indsendes til DBTUs Appeludvalg senest 10 dage 

efter, at man er blevet gjort bekendt med afgørelsen. Der betales for behandling i DBTUs 

Appeludvalg et beløb af samme størrelse som protestgebyr. Det tilbagebetales ikke. 

 

FBTUs TU stiller følgende forslag: 

 

§ 2. Licens  Stk. 1: Enhver spiller der ønsker at deltage i FBTU’s officielle aktiviteter skal via egen klub 

løse licens hos DBTU. på Bordtennisportalen. 

 

§ 19. Trækning af hold   1. En klub skal til en turnering anmelde sine hold i de rækker, hvortil den efter 

sidste turnerings resultater har kvalificeret sig. Der sker automatisk trækning af et hold, der har sendt 

afbud eller er udeblevet fra 3 kampe. En klub kan af forskellige årsager blive nødsaget til at trække 

et hold. Såfremt en klub til turneringen anmelder flere hold, end de der gennemfører, skal klubben trække 

sit/sine lavest rangerede hold i den pågældende aldersklasse tilbage. 

Klubben idømmes for trækning af hold en bøde på 150,00 kr. pr. hold.  

Turneringsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra denne §. 

Nye klubber anbringes efter turneringsudvalgs skøn. 

§ 21 Kvalifikation 

7. Brug af spillere i oprykningskampe: Oprykningskampe vedrører afslutningen på sæsonen. Der skal på 

de deltagende hold anvendes ”holdets spillere”. Ved behov for ekstra spiller skal spiller fra klubbens 

lavere rangerende seniorholdhold benyttes. Regler for brug af reserve er også gældende i 

oprykningskampe.  

Ved behov for reserve eller ekstra spiller skal spillere fra klubbens lavere rangerende seniorholdhold 

benyttes    For kredskampe gælder tilsvarende regler. 

8. To hold i samme serie: Hvis en klub har to eller flere hold i samme serie, ligestilles disse, hvis de har 

betydning for op- eller nedrykning. 

  

 

Christian Hansen, Korup IF,  stiller følgende forslag 
 

Love for FBTU 
§15 stk.1 (Ny tekst er med fed tekst) : Pga. FBTUs venner er nedlagt og kan dermed ikke modtage 

unions midler i tilfælde af opløselig i FBTU. Derfor kommer jeg med nogle forslag til hvorhen midlerne 

skal går til. 



Teksten kan ændres til: 

Fyns Bordtennis Union kan ikke opløses, så længe 3 klubber modsætter sig dette. I tilfælde af 

opløsning tilfalder dens midler DBTU (Dansk Bordtennis Union). 

Eller 

Fyns Bordtennis Union kan ikke opløses, så længe 3 klubber modsætter sig dette. I tilfælde af 

opløsning tilfalder dens midler til de fynske bordtennisklubber. 

 

§10 (Et nyt stk. som hedder 3 i §10) (Forslaget er med fed tekst) 

3. Hvis et indkomne forslag til turneringsreglement ender uafgjort, beslutter formanden hvilke 

udfald forslaget ender med. 

Begrundelse: 

Hvis et forslag kommer til afstemning og det ender med uafgjort, så er forslaget hvilke for eller imod, 

derfor vil det være en god ide at det er formanden, der vælger udfaldet af forslaget, da formanden er 

valgt demokratisk og har gode hensigter med unionen og deres medlemmer. 

 

Turneringsreglement 
§22 (tilføjelse af tekst til FBTUs Pokalturnering ved §22) 

Hvert år inden holdturneringens start beslutter FBTUs bestyrelse om der skal afholds 

Pokalturnering i den kommende sæson. 

 

 

Svendborg BTK v/ Flemming Hansen stiller følgende forslag 
 

1.  2 suppleanter til turneringsudvalg og også 2 til appeludvalg. 
     Suppleanterne må ikke være fra samme klub som dem der sidder i udvalgene. 
 
2.  I forbindelse med protester er sidste instans FBTU's appeludvalg. 
 
3.  Når et hold trækker sig, må ingen fra holdet deltage på et lavere rangeret hold, hvis  
     man har spillet mere end halvdelen af kampene. 
 
4.  En reserve, kan kun erstatte en, som har spillet på holdet i sidste kamp. 
 
 

Michael Demant stiller følgende forslag 
 

Forslag 1 

§ 10 B Reserveregel 
Som reserve på et hold kan benyttes en spiller fra et af klubbens lavere rangerende hold eller en spiller, 

der ikke i forvejen har spillet på et hold i den pågældende sæson. Reservens aktuelle ratingtal må max 

være 75 point højere end den spiller, der erstattes. Denne reserve kan rykkes tilbage på sit ordinære hold 

straks, dog tidligst dagen efter, at han har spillet som reserve på det højere rangerende hold. Den 

erstattede spiller, (som skal have spillet på holdet i løbet af sæsonen), tilhører stadig det hold, hvor 

reserven har været benyttet og må ikke benyttes på lavere rangerende hold. Det skal altid fremgå af 

holdskemaet, når en spiller har været benyttet som reserve. Det skal ligeledes fremgå, hvem reserven 

erstatter. 

En spiller, der har været oversidder på et hold (evt. hold 1,) tilhører først hold 2, når spilleren har spillet 

en kamp for holdet. 

I løbet af en sæson kan ingen spiller fungere som reserve i mere end to kampe. 

 

Denne tekst slettes: Den erstattede spiller, som skal have spillet på holdet i løbet af sæsonen, 

 

Og ændres til: Den erstattede spiller, som skal have spillet (40 %) af  holdets kampe på det givne 

tidspunkt 



 

Begrundelse:  Fks. kan  man ikke kan benytte en spiller i en enkelt kamp i en hvilken som helst runde, 

og så efterfølgende bruge andre spillere som reserve for vedkommende. Spilleren skal for at kunne 

erstattes have spillet x=40 % på holdet 

 

Forslag 2 

§ 11. 1. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til mødedeltagelsen, idet simpel 

stemmeflerhed blandt de fremmødte er afgørende. Ændringer af Unionens love kræver dog, at mindst 

2/3 af de repræsenterede stemmer afgives for forslaget. 

 

Denne tekst slettes: idet simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte er afgørende. 

 

Og ændres til: ved stemmelighed tæller formandens (eller hvis formanden ikke har stemt 

næstformandens) stemme for 2 

 

Begrundelse: Det giver god mening at der aldrig kan være en afstemning der bliver frafaldet/vedtaget 

uden flertal for eller imod.  

 

Forslag 3 

§ 15. 1. Fyns Bord-Tennis Union kan ikke opløses, så længe 3 klubber modsætter sig dette. I tilfælde af 

opløsning tilfalder dens midler FBTUs Venner. 

 

Følgende sætning slettes da FBTUs venner ikke længere findes: I tilfælde af opløsning tilfalder dens 

midler FBTUs Venner. 

 

Følgende sætning tilføjes: I tilfælde af opløsning tilfalder dens midler eksisterende klubber fordelt med 

antal licenser i den igangværende/afsluttede sæson 

 

Begrundelse: Så bliver pengene fordelt efter de beløb klubberne har betalt (Ps. Tror nu aldrig FBTU 

bliver opløst, måske sammensluttet, men ikke opløst) 

 

Forslag 4 

§ 20 Turneringsafvikling  
Rækker: F.B.-T.U.s holdturnering afvikles hver sæson i rækker for: Veteraner (fra 35 år), (fra 40 år) 

seniorer og ungdom.  

I den fynske turnering spilles alle kampe. 

 

Begrundelse: Så følger de DBTU's almindelige regler for Veteraner 

 

Forslag 5  

§ 20 Turneringsafvikling  Stk. 5. Holdstørrelser: Rækkerne afvikles normalt med 3 personers hold, 

som spiller 9 singler og 1 double. Fynsserien afvikles dog med 4-mands hold (”det svenske” system) og 

veteran-rækker med 2-personers hold. Se DBTUs § 7. 

 

Ændres til: Holdstørrelser: Rækkerne afvikles med 3 personers hold, som spiller 9 singler og 1 double. 

I ungdomsrækker vælger TU holdstørrelser og afviklingsform alt efter tilmelding. Veteran-rækker 

afvikles med 2-personers hold. Se DBTUs § 7. 

 

Forslag 6 

§ 20 Turneringsafvikling  
2. Inddeling i kredse: I veteran- og ungdomsrækker: inddeles efter turneringsudvalgets skøn. 

I seniorrækkerne inddeles i: Fynsserie (10 hold), serie I (10 hold), serie II (2 kredse á 10 hold), i 

serie III og IV inddeles så vidt muligt i kredse med hver 10 hold. 

 



Ændres til: Fynsserie (12 hold), serie I (12 hold), serie II (12 hold), serie III (12 hold), IV (12 hold). 

Serie V (12 hold)  og  Serie VI, VII inddeles så vidt muligt i kredse med hver 12 hold. 

 

Samtidigt med slettes § 20 Turneringsafvikling  Stk. 3  
Antal hold fra samme klub: En klub må kun have to hold i herrernes Fynsserie, I og serie II. Som følge 

heraf kan et nedrykkende hold “skubbe” sin klubs lavere rangerende hold ud af en serie. 

Turneringsudvalget kan dispensere fra reglen om antal hold fra samme klub. 

 

Begrundelse: Der er flere og flere klubber der har svært ved at stille med 4 spillere der har styrke til 

Fynsserien. På denne måde bliver både de ”små” og ”store klubber” tilgodeset. Og muligheden for at det 

er de bedste spillere i de bedste rækker er større, uden at de behøver at skifte klub. 

 

Forslag 7 (Næsten det samme som 6, bare med op/nedrykning puljer efter første halvsæson) 

§ 20 Turneringsafvikling  
3. Inddeling i kredse: I veteran- og ungdomsrækker: inddeles efter turneringsudvalgets skøn. I 

seniorrækkerne inddeles i: Fynsserie (10 hold), serie I (10 hold), serie II (2 kredse á 10 hold), i 

serie III og IV inddeles så vidt muligt i kredse med hver 10 hold. 

 

Ændres til: Inddeling i rækker: I veteran- og ungdomsrækker: inddeles efter turneringsudvalgets skøn. I 

seniorrækkerne inddeles i: Fynsserie (12 hold), serie I (12 hold), serie II (12 hold), serie III (12 hold), 

Serie IV (12 hold) og  serie V, VI   osv. inddeles så vidt muligt i rækker med hver 12 hold. 

 

Samtidigt med slettes § 20 Turneringsafvikling  Stk. 3  
Antal hold fra samme klub: En klub må kun have to hold i herrernes Fynsserie, I og serie II. Som følge 

heraf kan et nedrykkende hold “skubbe” sin klubs lavere rangerende hold ud af en serie. 

Turneringsudvalget kan dispensere fra reglen om antal hold fra samme klub. 
Første halvsæson: 12 hold i de forskellige rækker mødes 1 gang 

Anden halvsæson: FS oprykning: De 8 bedste (Spiller dobbelt turnering i 2 puljer). 

Nr.1 og 2 i de 2 puljer mødes på kryds om en plads finalen til oprykning. 

 

S.1. oprykning: De 4 dårligste fra FS samt de 8 bedste fra S.1 Spiller om 4 pladser (dobbelt turnering i 2 

puljer) AD. 1 Se neden for  

 

S.1. De 8 dårligste fra S.1 samt de 4 bedste fra S. 2 spiller i 2 kredse spiller om de sidste 8 pladser i S.1 

AD. 1 Se neden for 

 

S.2. De 8 dårligste fra S.2 samt de 4 bedste fra S. 3 spiller i 2 kredse spiller om de sidste 8 pladser i S.2 

AD. 1 Se neden for 

 

S.3. De 8 dårligste fra S.3 samt de 4 bedste fra S. 4 spiller i 2 kredse spiller om de sidste 8 pladser i S.3 

AD. 1 Se neden for 

 

S.4. De 8 dårligste fra S.4 samt de 4 bedste fra S. 5 spiller i 2 kredse spiller om de sidste 8 pladser i S.4 

Osv. AD. 1. De 2 puljevindere rykker direkte op/bliver i rækken.  

Nr. 2 fra puljerne mødes i en kamp hvor vinderen rykker direkte op/bliver i FS. Taberen møder vinderen 

af kamp mellem de to Nr. 3 fra puljerne om den sidste plads   

 

Begrundelse: 

Der er flere og flere klubber der har svært ved at stille med 4 spillere der har styrke til Fynsserien. På 

denne måde bliver både de ”små” og ”store klubber” tilgodeset. Og muligheden for at det er de bedste 

spillere i de bedste rækker er større, uden at de behøver at skifte klub. 

 

Samtidigt med kan vi afskaffe § 21 Kvalifikation og dermed det ”show” der næsten hvert år udspilles i 

at finde hvem der lovligt kan rykke en række op. Holdene vil også få skærpet modstand gennem HELE 

sæsonen  


