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Retningslinjer for turneringsafvikling 

 

Holdtilmelding og divisionsinddeling 

 

1- Et hold består af 4 spiller heraf er den ene holdkaptajn. 

2- Alle spiller skal være medlem af den klub de tilmelder sig under. 

3- En spiller kan kun være tilmeldt på et hold under Fyns L’hombre Union 

4- Holdkaptajnen sidder under spillet placeret på pladsen ”Nord” 

 De øvrige spiller placerer sig på de øvrige pladser, men skal altid sidde på den 

 samme plads sæsonen igennem, som de indtager første spilleaften 

5- Turneringen spilles så vidt muligt i 3 divisioner og tilstræbes at der er 14 i 1. og 2. division 

6- Et hold er berettiget til at spille i den division det har kvalificeret sig til. 

 Nye hold starter i den lavest rangerede division pt. 3. division. 

7- Et hold bevarer sin berettigelse: 

 Hvis holdkaptajnen og en af de øvrige spiller er tilmeldt fra samme klub som sidste år. 

 Hvis de tre øvrige spiller på nær holdkaptajnen er tilmeldt fra samme klub som sidste år 

 Hvis holdet er identisk med sidste års hold, bevares berettigelsen selv ved klubskifte 

8- Berettiget til at spille i 1. division er alle holdene fra sidste års 1. division, på nær de 3 

nedrykker, som erstattes af de 3 oprykkere fra 2. division. 

9- Berettiget til at spille i 2. division er holdene fra sidste års 2. division med undtagelse af, 3 

oprykker til 1. division som erstattes med 3 nedrykker fra 1. division og 3 nedrykker til 3. 

division som erstattes med 3 oprykker fra 3. division. 

10- Berettiget til at spille i 3. division er alle øvrige tilmeldte hold på nær 3 oprykker fra sidste års 

3. division. 

11- Hvis der mangler tilmelding fra et hold der er spilleberettiget til f.eks. 2. division rykkes der et 

ekstra hold op fra 3. division.  

 Mangler der 2 hold rykkes der et ekstra hold op fra 3. division og der rykker et mindre ned fra 

2. division. 

 Hvis der mangler 3 hold rykkes 2 ekstra hold op og et mindre ned og så fremdeles. 

12- Tilmelding af hold skal ske på et af Unionen tilsendte tilmeldingslister. 

 Holdkaptajnens navn og telefonnummer i første rubrik. 

 Alle spillerne navne skal opføres. 
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Spil – og turneringsafvikling 

 

1- Spilleplanen konstrueres således at alle kampe mellem hold fra samme klub afvikles så tidlig i 

turneringen som muligt. 

2- På spilleplanen placeres holdene fra en klub et ”hak” længere ned end sidste år og holdene 

fra nederst placerede klub flyttes året efter op som øverst placerede. 

3- Spillets afvikling med antal spil pr. kamp, meldinger, pointgivning, vundet/tabt eller uafgjort 

m.m. - følger helt de af Dansk L’hombre-Unions udgivne regler. 

4- Giver et hold ikke møde vinder modstanderholdet kampen med 2 kamppoint + 6 

 Ved udeblivelse uden gyldig grund og uden afbud udelukkes holdet for resten af turneringen 

og holdet betragtes som nedrykket. Evt. tidligere afviklede kampe betragtes som værende 

ikke spillet. Holdet skal ved en evt. senere tilmelding til turneringen starte i den laveste 

division. 

5- Holdkaptajnen har pligt til efter hver kamp at udfylde holdsedlen med resultatet og alle 

spilleres navne. Såfremt holdet har benyttet substitut skal dette anføres med navn nævnelse. 

6- Hvis to hold ved turneringens afslutning har opnået lige mange kamppoint og sidepoint er 

den indbyrdes kamp afgørende. Er den indbyrdes kamp endt lige, så spilles der 20 nye spil 

hvis placering er afgørende. 

7- Der er præmier til de 3 bedst placerede hold i hver division. 

8- Indskuddet for turneringsdeltagelse (dækker præmier, lokaleleje, m.m.) opkræves første 

spilleaften af turneringslederen. 

9- Hver spiller betaler hver spilleaften et gebyr til turneringslederen pt. kr. 10 
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Substitutter 

 

1- Hvis en eller flere spillere har forfald skal holdkaptajnen medtage substitut(ter). 

2- Substitutten skal være medlem af en klub under Fyns L’hombre Union. 

3- Substitutten skal sidde på den plads som spilleren substitueres for, har på holdet. 

4- Substitutter er lovlig såfremt: 

  Substitutten normalt spiller i en lavere division 

Substitutten normalt spiller én division højere og der kun er én substitut på holdet fra højere 

divisionsstatus. 

 Det vil sige: 

  Ingen 1. divisions spiller i 3. division. 

  Maksimalt én 2. divisions spiller i 3. division 

  Maksimalt én 1. divisions spiller i 2. division. 

5- Hvis det er umuligt at fremskaffe lovlig substitut skal holdkaptajnen inden kampens 

begyndelse spørge modstanderens holdkaptajn om lov. Modstanderen kan kræve kampen 

vundet inden kampens begyndelse, men giver modstanderen lov kan man ikke efterfølgende 

kræve kampen vundet. 

 

 

Tvistigheder 

 

Der skal naturligvis altid stræbes efter at få afviklet kampene i en så gemytlig atmosfære som 

overhovedet muligt, og eventuelle små uoverensstemmelser klares bedst af spillerne selv staks 

ved bordet. Turneringslederen tilkaldes hvis der er uenighed ved bordet, men der skal huskes på 

at turneringslederen har meget at gøre og at kampene skal afvikles i et fornuftigt tempo. 

 

1- Hvis en spiller under kampen mener der er sket ureglementeret skal der straks rettes 

henvendelse til turneringslederen. Turneringslederen afgøre sagen i henhold til  

 Dansk L’Hombre-Unions regler og kampen spilles færdig. 

2- Mener holdet efterfølgende at turneringslederens afgørelse er i oplagt strid med gældende 

regler, kan der klages skriftligt over afgørelsen til bestyrelsen i Fyns L’hombre Union inden én 

uge. 

3- Bestyrelsen i Fyns L’hombre Union vil afgøre tvistigheden i henhold til  

 Dansk L’Hombre-Unions eller Fyns L’hombre Unions regler. En eventuel ændring af 

pointgivningen vil få fuld virkning i såvel sidepoint som kamppoint. 


