
 

 

 

Forslagsstiller: Ringsted IF 

Dato: 2. februar 2019 

Forslag til ændring af turneringsbestemmelser 11-mands for Herre Sjællandsserien og Herre serie 1. 
 

Ringsted IF indstiller, at DBU Sjælland ændrer strukturen for Sjællandsserien og Herre Serie 1 rækkernes, 
således at der fremadrettet kun bliver én Sjællandsserie række med 14 hold. Herre Serie 1 bliver herefter 
på 3 rækker med 12 hold. 

 

Begrundelse: Sjællandsserien er den højeste række under DBU Sjælland, som i dag er delt op i 2 rækker. 
Det giver efter Ringsted IF’s vurdering to store udfordringer:  

1. Er det reelt de bedste hold, der rykker op i Danmarksserien?  

2. Antallet af kampe pr. sæson er for lavt.  

Oprykning til Danmarksserien  

Der burde efter Ringsted IF’s mening kun være én ”bedste” række under DBU Sjælland. Det betyder noget 
for klubberne, at man over for medlemmer, frivillige, tilskuere, kommunen og ikke mindst sponsorer, kan 
fremvise, at man spiller i den bedste række under DBU Sjælland.  

DBU Sjælland bør sikre, at unionens bedste række (flagskibet) ikke devalueres, men tværtimod fremstår 
som en eliteturnering. Derfor skal det også sikres, at det rent faktisk er de bedste hold, som rykker op i 
Danmarksserien. Det skal ikke være ”lodtrækningsheld” eller ”tilfældig” puljeinddeling, som baner vejen for 
oprykningen. Det skal afgøres på banen.  

De 2 bedste hold fra Sjællandsserien skal rykke direkte op, mens nr. 3 evt. får en kvalkamp mod andre 
lokalunioner – fx Bornholm.  

Antallet af kampe skal øges  

Det nuværende antal kampe på 2 x 11 kampe er for lavt. Der er omkring 5 måneder fra den sidste kamp i 
efteråret til den første kamp i foråret. Den pause er for lang. Derfor bør hele november tages i brug til 
turneringskampe i Sjællandsserien. Der er i dag rækker under DBU Sjælland, som har flere kampe end 
Sjællandsserien, fx U14 Mester.  

Det er desuden Ringsted IF’s påstand, at en stærkere Sjællandsserie med flere hårde og lige kampe, vil 
klæde DBU Sjællands hold bedre på til at kunne begå sig i Danmarksserien.  

Efteråret er relativt kort og derfor vil det generelt være godt for klubberne og deres aktivitetsniveau, at 
sæsonen holdes i gang i november måned. Det må formodes, at hovedparten af klubberne i Sjællandsserien 
har kunstgræsbaner til rådighed. 
 

5.3.1. - Forslag til ændring af turneringsbestemmelser 11-mands – Ændring af antal hold i 
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Konsekvenser: En vedtagelse af forsalget vil betyde, at Sjællandsserien reduceres fra de nuværende to 
puljer af 12 hold til en pulje af 14 hold. En vedtagelse af forslaget vil dermed betyde, at 10 hold skal rykkes 
ekstraordinært ud af Sjællandsserien. 

Forslaget indebærer, at herre serie 1 udvides fra de nuværende to puljer af 12 hold til tre puljer af 12 hold. I 
alt 36 hold mod de nuværende 24. Den ekstra pulje skal fyldes op med nedrykkere fra Sjællandsserien og 
eventuelt ekstra oprykkere fra Herre serie 2. 

Der vil i sæsonen 2019/2020 skulle laves en overgangsordning for Herre Sjællandsserien, hvor der rykkes 
flere hold ned fra de to puljer end normalt. 

Der lægges i forslaget op til, at to hold fra den ”nye” Sjællandserie skal rykkes direkte op i Herre-DS, mens 
et tredje hold skal spille oprykningskampe. 
 

Tidsperspektiv: Den del af forsalget, der berører DBU Sjællands egne turneringer vil træde endeligt i kraft 
fra den 1.7.2020. 

Forslaget vedrørende oprykning til Herre-DS, kan kun træde i kraft, hvis øvrige lokalunioner på Øst siden af 
Storebælt samt i sidste ende DBU’s bestyrelse godkender ændringer i propositionerne for Herre-DS. 
Tidsperspektivet for dette er usikkert.  

 

 
 

 
 



 

 

 

Forslagsstiller: Haslev FC 

Dato: 2. februar 2019 

 
Forslag til ændring af turneringsbestemmelser 11-mands for Herre Sjællandsserien og Herre serie 1. 
 

Forslag 1: Ændre nuværende HSS Sjællandserie fra 2 puljer à 12 hold til 1 pulje á 16 hold. 

Forslag 2: Ændre nuværende HSS fra 2 puljer á 12 hold til 1 pulje á 14 hold  

Forslag 3: Ændre nuværende HS1 fra 2 puljer til 3 puljer til 12 i hver. I alt 36 hold  

 

Begrundelse: 1. Sjællandsserien er den højeste række under DBU Sjælland og den er blevet det op i 2 
rækker. Hvilken række er den Højeste/ bedste? Er vi sikker på at, det er de bedste hold der rykker op i DS? 
Der burde kun være en bedste række under DBU Sjælland. Det betyder noget for klubberne overfor 
tilskuere, frivillige klubmedhjælpere, kommunen og ikke mindst over for sponsorer, at klubberne kan 
fremvise, at de spiller i den bedste række under DBU Sjælland. Det betyder også rigtig meget for spillerne 
og trænerne, at de spiller på og træner hold i den bedste række under DBU Sjælland. Der er mange klubber 
i HSS, der træner seriøst og op til 3-4 gange om ugen. De spiller desværre 2 meget korte ½-sæsoner af 11 
kampe – en masse træning til få kampe.  

Pt. Starter efteråret d. 18.-8.-2018 og sluttede HSS den 27/10 2018 over 5 måneder uden kampe. og 
turneringen starter først op igen den 30.-3. 2019. og slutter allerede d. 8.-6.-2019. - og sommerferie i over 2 
måneder 

U19 hold i Øst-rækkerne og Mesterrækkerne spiller langt flere kampe! – det kan ikke være rigtigt, at man i 
den bedste række under DBU Sjælland spiller så få kampe. Det er en devaluering af HSS.  

2. Er det de bedste hold, der rykker op i DS? Er de hold, der rykker op klar til Det? De kommer fra 2 puljer, 
hvor det for det første kan det være svært at bedømme om eks. nr. 1 i den ene pulje HSS er bedre/mere 
klar til at begå sig i DS end eks. nr. 2 eller 3 i den anden HSS række. De hold der rykker op i DS skal lige 
pludselige spille langt flere og tætte kampe end de kommer fra, det stiller større krav til kvaliteten af 
spillerne, spillertrup (størrelse), trænerne og klubberne. De krav er nemmere at opfylde hvis de kommer fra 
en række med flere kampe, flere tætte kampe og mere fokus.  

3. At lave 3 puljer i HS1 vil betyde noget for klubberne, der spiller i HS1. Det betyder noget for unge spillere 
at de kan sige de spiller i HS1 i stedet for HS2. Kortere rejsetid til udekampe. Bedre vilkår for de klubber, der 
ikke ønsker mere end HS1 (bredde, hygge, 1-2 gange træning), men vil også give mulighed for de klubber 
der vil i DS gennem HSS, ved at de kommer fra 11 kampe pr. ½-sæson i HS1 til 13 kampe pr. ½-sæson i HSS. 
 
Konsekvenser: En vedtagelse af forslag 1 vil betyde, at Sjællandsserien reduceres fra de nuværende to 
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puljer af 12 hold til en pulje af 16 hold. En vedtagelse af forslaget vil dermed betyde, at 8 hold skal rykkes 
ekstraordinært ud af Sjællandsserien. 

En vedtagelse af forslag 2 vil betyde, at Sjællandsserien reduceres fra de nuværende to puljer af 12 hold til 
en pulje af 14 hold. En vedtagelse af forslaget vil dermed betyde, at 10 hold skal rykkes ekstraordinært ud 
af Sjællandsserien. 

En vedtagelse af forslag 3 vil betyde, at Herre serie 1 udvides fra de nuværende to puljer af 12 hold til tre 
puljer af 12 hold. I alt 36 hold mod de nuværende 24. Den ekstra pulje skal fyldes op med nedrykkere fra 
Sjællandsserien og eventuelt ekstra oprykkere fra Herre serie 2. 

En vedtagelse af forslagene vil betyde, at der i sæsonen 2019/2020 skal laves overgangsordninger for Herre 
Sjællandsserien, hvor der rykkes flere hold ned fra de to puljer end normalt. 
 

Tidsperspektiv: Forslaget vil ved vedtagelse træde endeligt i kraft fra den 1.7.2020. 

 

 

 
 



 

FORSLAG 3 fra Gørslev IF 
 

Forslagsstiller: Gørslev IF 

Dato: 2. februar 2019 

Forslag til ændring af turneringsbestemmelser 11-mands for Herre serie 1. 
 

Herre Serie 1  

Antal hold/puljer: 24 hold / 2 puljer á 12 hold 

Foreslås ændret til: 

Herre Serie 1 

Antal hold/puljer: 36 hold / 3 puljer á 12 hold 

 

Begrundelse: Med to puljer som i dag giver det mange udfordringer med lange afstande til kampene, vi 
bruger ofte dobbelt så lang tid på transport som det tager at afvikle en fodboldkamp. En kampdag kan vare 
op til 7 timer med transport – oplæg og opvarmning, omklædning før og efter, og så selvfølgelig kampen. 

Mange klubber vil nok opleve det samme som vi gør, for eksempel  

• Spillere arbejder i weekenden og melder afbud til kampe. 

• Spillerne prioriterer familien fremfor fodbold med så lange dage. 

Et forslag til hvordan det praktisk kan lade sig gøre: 

• Kun nr. 11 og 12 rykker ned fra serie 1 (evt. nedrykningspil) 

• Nr. 3 og 4 fra serie 2 rykker ekstraordinært op 

 

Konsekvenser: Hvis forslaget vedtages, vil det betyde, at Herre serie 1 udvides fra to puljer af 12 hold til 
tre puljer af 12 hold. En vedtagelse vil endvidere indebære en sæson med nedrykning af færre hold fra 
Herre serie 1 og ekstraordinær oprykning fra Herre serie 2. 

Forslaget indebærer, at der skal laves en overgangsordning i sæsonen 2019/2020. 
 

Tidsperspektiv: Forslaget vil ved vedtagelse træde endeligt i kraft fra den 1.7.2020.  

 

 

5.3.3. - Forslag til ændring af turneringsbestemmelser 11-mands HS Serie 1 - Ændring af antal hold i 
HS Serie 1 
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