
Aarhus, 29. december 2012 

Datoer for afvikling af op-/nedrykningsspil 

Efter Danmarksturneringens sidste spillerunde, hvor de sidste kampe senest skal være afviklet d. 

14/4 2013, skal et antal hold jf. §7 i Regler for Danmarksturneringen spille om op- og nedrykning til 

Elitedivisionen og 1. division.  

 I Elitedivisionen skal de to dårligst placerede hold efter grundspillet sammen med 

det bedst placerede hold fra 1. division vest og øst spille et puljespil, hvor den enkelte 

holdkamp afvikles uden krydsspil. Op-/nedrykningsspillet afvikles over én weekend. 

 I 1. division skal op-/nedrykning afvikles på forskellig vis i hhv. øst og vest. Alle 

kampe afvikles på normal vis med krydsspil. 

o I øst mødes holdet, der slutter sidst i 1. division øst med holdet, der vinder 

2.division øst, imens holdet, der slutter næstsidst i 1. division øst, mødes med 

holdet, der slutter næstbedst i 2. division øst. Vinderne af de to kampe spiller i 

næste sæson i 1. division øst, imens taberne spiller i 2. division øst. Kampene 

afvikles med krydsspil. 

o I vest findes der to regionale 2. divisioner. Vinderen af den ene 2. division mødes 

med det næstbedste hold fra den anden division, vice versa. Det hold, der vinder 

sin kamp med den største margin, skal herefter møde det dårligst placerede hold i 

1. division vest, imens holdet, der vandt med den mindste margin, skal møde det 

næstdårligst placerede hold i 1. division vest. 

For oprykning til 2. division og de lavere divisioner rykker de to bedst placerede hold ved efter 10. 

spillerunde automatisk op. 

Turneringsudvalget fastlægger med denne skrivelse tidspunkterne for afvikling af op-

/nedrykningsspillene. 

Kampene om oprykning til Elitedivision skal afvikles i weekenden 10. – 12. maj. Turneringsudvalget 

udpeger spillestedet, når de deltagende hold er kendt. 

De indledende oprykningskampe mellem holdene i 2. division vest skal afvikles i perioden 29. april 

til 12. maj. De afgørende oprykningskampe mellem holdene fra 1.division vest og 2. division vest 

skal afvikles i perioden 13. maj til 26. maj. 

Når 10. spillerunde er afviklet udmelder Turneringsudvalget, hvilke hold der skal deltage i op-

/nedrykningsspillene. 
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