
Indbydelse og information om kredsturneringen 2020/21 
 

 

TURNERINGEN SVBK’s turneringsudvalg har besluttet at fortsætte med 
helårsturneringsstrukturen for kredsturneringen til næste sæson. 
Kredsturneringen bliver afviklet som en helårsturnering og 
bryder ikke turneringen op ved Nytår. 
 

TURN. GEBYRER               Danmarksserien 
Mixrækker  
Øvrige rækker 

Kr. 7.000,- pr. hold 
Kr. 3.800,- pr. hold 
Kr. 6.200,- pr. hold 
 

HALV PRIS FOR NYE HOLD        Da vi rigtig gerne vil have flere hold med i SVBK’s kredsturnering 
har vi besluttet, at der igen næste sæson er halv pris for alle nye 
hold, der ikke har deltaget i turneringen i sæsonen 2019/20. Der vil 
heller ikke være bøde for evt. trækning af et nyt hold i løbet af 
turneringen. 
 

HOLDLICENS  Kredsholdslicensen til forbundet udgør p.t. kr. 2.400,- pr. 
seniorhold. 
Ovenstående turneringsgebyret er inkl. kredsholdslicensen.  
 

INDBETALING  I september vil der blive sendt en faktura med turneringsgebyret 
samt kontingent. 
Efter skriftlig ansøgning (mail senest 1. september) til SVBK kan 
der ydes henstand med betaling af halvdelen af de samlede 
turneringsgebyrer til 1. december 2020, hvis disse overstiger kr. 
12.000,-. 
 

RÆKKEFORDELING Vedhæftet er også den foreløbige rækkeinddeling. 
Der er ikke tildelt ekstraordinære indplaceringer i år, da vi ikke har 
modtaget nogle ansøgninger. 
 
Hvis et hold ikke ønsker den angivne oprykning eller ønsker 
nedrykning, ser vi gerne at dette meddeles senest 10. juli af 
hensyn til planlægning af sæsonen. 
 

TILMELDING/FRAMELDING Holdene på vedlagt rækkeoversigt skal tilmeldes rækkerne i MVP 
turneringssystemet. Ønsker man at framelde et hold, skal I 
selvfølgelig undlade at tilmelde holdet, men også meget gerne 
sende en mail om det til svbk@svbk.dk senest 10. juli. Derefter vil 
der kun være mulighed for at få kredsholdslicensen retur. 
En tilmelder holdene ved at gå på https://sport.mvpapp.dk/ → 
Turneringsleder → Tilmelding → klik ”+” ved den rækker der 
ønskes hold tilmeldt. Det er en god idé at skrive navn og mail på 
træneren med det samme. 
 

NYE HOLD                   Nye hold kan tilmeldes laveste række (serie 2 samt Mix 2) frem til 
søndag 9. august 2020 i MVP-systemet, men det vil selvfølgelig 
gøre planlægningen noget nemmere, hvis I tilmelder evt. nye hold 
hurtigst muligt. 
 

EKSTRA OPRYKNING               I tilfælde af ledige pladser (ved framelding af hold) kan TU lade 
hold rykke ekstraordinært op eller tildele ekstraordinære pladser. 
 

BEMÆRK De enkelte rækker er ikke færdiginddelt. TU kan foretage 
ændringer efter tilmeldingsfristen, såfremt der er hold der 
frameldes. 
 

TURNERIGSPLAN Turneringsplanen udsendes til alle klubber og lægges på SVBK’s 
hjemmeside senest mandag den 30. august 2020. 
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KAMPFLYTNINGER Kampflytninger kan foretages gebyrfrit frem til 13. september 2020 
for kampe i hele sæsonen. 
Kampflytninger skal foretages i MVP-systemet både inden og efter 
13. september 2020. Mere info om hvordan, sendes med 
turneringsplanen, eller kan ses på kursus-videoen. 
 

HALTIDER  Det er vigtigt, at klubberne stiller de fornødne haltider til rådighed. 
Haltiderne skal indtastes i MVP-systemet. 
De tider der angives, skal være bruttotider – altså den samlede tid 
man har hallen inkl. opsætning og opvarmning. 
Timerne skal være jævnt fordelt på hele sæsonen. Der skal 
påregnes 4-6 tider pr. halvsæson til herre/dameturneringerne, 
samt 1-2 tider i mix. 
I 2020/21 afvikles sæsonen i perioden 19/9 – 13/12 og 9/1 – 18/4. 
Det er vigtigt, at klubberne har skriftlig accept fra den bevilgende 
myndighed, før haltiderne indtastes til SVBK, så unødvendige 
kampflytninger undgås. 
Klubber i Københavns- og Frederiksbergkommune skal ikke 
indtaste haltider. 
 
Haltiderne skal være indtastet senest fredag d. 10. juli 2020 og for 
hele sæsonen 2020/21 (dvs. også foråret). Haltiderne skal 
indeholde både tider til senior- og ungdomsturneringerne, hvis man 
har begge. 
 
Det er ikke nødvendigt at skrive eller trække tiderne fra 
divisionskampene, da jeg selv har styr på det ☺ 
 

For at taste haltider ind gå på https://sport.mvpapp.dk/ → 
Turneringsleder → Tider → klik ”+”. Hvis I har flere muligheder 
under ”bane” skal I blot vælge bane 1. Hvis I mangler en hal på 
listen, kan I klikke ”Haller” og tilføje hallen dér. 
 

SPILLEFRI Ønsker til spillefri datoer uploades i separat ark senest 10. juli 2020 
her. Hold der tilmeldes i nederste række efter 10. juli, bedes sende 
spillefri datoer samtidig med tilmeldingen eller senest 9. august. 
Ønskede spillefri datoer vil blive imødekommet i den udstrækning 
turneringsplanlægningen tillader det. 
 

PROPOSITIONER Der henvises til forbundets ”Fælles Turneringsreglement”, 
”SVBK’s propositioner 2019/20” og ”SVBK’s ungdomsreglement 
2019/20”, idet der tages forbehold for igangværende revisioner. 
Alle kan downloades her. 
 

ALT. STÆVNER 
 

Der vil i lighed med tidligere år blive arrangeret alternative 
stævner. Planen lægges op her når de sidste datoer er 
bekræftede. 
 

UNGDOM                 Ungdom spiller i en Grand Prix-turnering og en SM-kvalificerende 
turnering. Et fortryk vil blive sendt så snart vi har de sidste detaljer 
på plads. Indbydelse til SM-turneringen vil blive sendt ud i løbet af 
efteråret. 
I Grand Prix turneringen fortsætter vi med samarbejdet med det 
skånske forbund. 
 

 
 
Når der kommer nye versioner af reglementer eller nye informationer ifm. ungdomsturneringen, vil 
informationen blive lagt på hjemmesiden og Facebook som nyhed. 
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