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Formål
For at sikre, at Dansk Orientering fortsat kan rekruttere og fastholde medlemmer, er
det vigtigt at forbundets aktiviteter understøtter dette arbejde. Orienteringsløb er en
sport der er i tråd med tidens ånd og derfor har rig mulighed for at stige i popularitet.
For at fastholde nye medlemmer, er det vigtigt at der ikke kun er gode muligheder for
at træne i klubberne, men også at de kan kommer ud til stævner. Her får de mulighed
for at konkurrere og møde løbere fra andre klubber. Når nye medlemmer kommer ud
til konkurrencer, viser erfaringer både fra orientering, men også fra andre idrætter, at
både niveau og løbsklasse er afgørende for oplevelsen. Her er det vigtigt, at man
konkurrerer mod jævnaldrende af samme køn og på samme niveau således
konkurrencen opfattes som fair. Dette er stimulerende for den fortsatte sportslige
udvikling og dermed fastholdelse.
Den nuværende divisionsturnering er en samlende aktivitet for mange klubber, hvor
fokus er på klubbens præstation og ikke den enkeltes. Dette forslag har til hensigt at
videreudvikler og styrker divisionsturnering således:
●
●
●
●

At divisionsturneringen opfattes som en gennemgående konkurrence, der
styrker klubbens sammenhold omkring løbsdeltagelse
At barriererne for løbsdeltagelse for nye medlemmer nedbrydes idet alle
løbere bliver vigtige i matchen og ikke kun de to bedste løbere i hver klasse.
At klubber der prioriterer B&U arbejdet favoriseres, idet flere og særligt unge
løbere kan score point i den samlede match
At det generelle løbsudbud i kredsene øges.

Forslagsstiller
Forslaget er udarbejdet af;
Helge Søgaard, Rold Skov OK
Keld Østergaard, Mariager Fjord OK
Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering
Lars Lindstrøm, Sportschef
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Præsentation og behandling af forslaget

De grundlæggende tanker om forslaget og indholdet af dette, har været præsenteret
således:
●
●
●

Hovedbestyrelsen den 6/5-2017  som de del af præsentation omkring
planerne for ATK 2.0
Klubledermøde 02.2017 den 7/6-2017 i Nordkredsen
Stævne- og Reglementsudvalg ved møde den 22/6-2017

Dette færdige forslag, udlægges til behandling i kredsene i efteråret 2017 således at
der kan ske en grundig behandling inden forslaget indarbejdes i Reglement 2019.
Sideløbende med behandlingen af forslaget, vil der blive lavet en vurdering ift.
etablering af en ny beregningsmotor til brug for Divisionsturneringen.

Forslaget i detaljer

Divisionsturnering løbes efter alm. klasseinddeling på lang distancen (dog kun A, B
og C klasser), denne fremgår af Reglementet pkt. 4.2.1. Til stævner med
divisionsmatcher reduceres banelængden i pkt. 4.2.1. med ca. 25%.
Der tildeles point efter placering i klassen, derved løbes der mod modstandere af
samme alder og køn, point fordeles således:
Begynder

1 point pr. gennemført løber, dog max. 3 point pr. klub

HD10

8-7-6-5-4-3-2-1 point til de 8 hurtigste, øvrige deltagere der
gennemfører banen får 1 point

HD12-HD21

8-7-6-5-4-3-2-1 point til de 8 hurtigste

HD35-

6-5-4-3-2-1 point til de 6 hurtigste

B og C klasser

4-3-2-1 point til de 4 hurtigste

Forskellen mellem ungdom/junior og senior klasser er et ønske om at understøtte
strategien om mere og tydeligt ungdomsarbejde i klubberne.
Med den nye struktur vil klasser ældre end HD70 også vil blive pointgivende,
hvilket ses som et positiv tiltag da det forhåbentlig også ville skulle motivere
klubbens aller ældste medlemmer til at  deltage og bidrage til matchen.
Derudover vil dette imødegå forvirringen med den nuværende inddeling i
klasser/baner/grupper.
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Arrangører opfordres til at have størst muligt genbrug af baner mellem klasserne,
således at opgaven med banelægning og afvikling kan minimeres.

Antal matcher og afviklingen af disse

Forslag A:
Divisionsturneringen af afvikles med 4-5 indledende matcher efterfulgt at en finale.
Forslag B:
Divisionsturneringen af afvikles med 3-4 indledende matcher efterfulgt at en finale.
De indledende matcher afvikles i marts-maj og august-september. Finalen afvikles
første weekend i november, således at den nationale og internationale løbskalender
er afsluttet. Alle indledende matcher og finalen planlægges i DOFs langtidskalender,
og vil være sammenfaldende for alle kredse.
Klubberne i 1. og 2. division skiftes til at arrangere løb for de øvrige klubber i
divisionen. Når alle 4-5/3-4 indledende matcher er afviklet, vil alle klubber have mødt
hinanden det samme antal gange og i alle mulige kombinationer.
Matcher i 1. division afvikles på søndage. Matcher i 2. division afvikles på lørdage.
Matcher i 3. division eller lavere afvikles i forbindelse med matcher i 1. eller 2.
division.
Klubberne i 1. og 2. division kan udlicitere afviklingen af løb til klubber i lavere
divisioner. Forpligtelsen til at sikre afvikling af matchen påhviler altid 1. og 2.
divisionsklubberne. Koordination af den kommende sæsons matcher foretages i
september/oktober af kredsene efter op-/nedrykning kendes.
Finalen afvikles altid af klubberne i 2. division eller lavere og tildeles af den
ansvarlige kreds.
Alle matcher er åbne for deltagelse af løbere fra andre klubber. Disse løbere starter i
divisionsmatchen, men kan naturligvis ikke score point.
Forslaget sikrer at divisionsturneringen maksimalt lægger beslag på 5-6 weekender i
konkurrence sæsonen, og giver dermed plads til både DM’er, Nordjysk 2-dages,
Danish Spring, Påskeløb, SM/JFM, Testløb, mv.
Forslaget etablerer derudover mulighed for at deltage i konkurrencer i egen kreds
både lørdag og søndag, og øger dermed udbuddet af løb.
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Konsekvenser ved en ny beregning

Det er forsøgt at lave en konsekvensberegning ved den nye beregning. Denne
konsekvensberegning er foretaget på følgende løb:
●
●
●

DM Hold 2016
ØST match 1 i 1., 2., 3. og 4. division 2017
ØST op/ned 1-3 division 2017

Beregningen er lavet på baggrund af følgende forudsætninger:
●

Point fordeles efter placering, således at nummer 1 får max. point, nummer 2
får et point mindre o.s.v. i klasserne uddeles følgende point:
○ Begynder
1 point pr. gennemført dog max. 3 point pr. klub
○ HD10
8-7-6-5-4-3-2-1
øvrige deltagere der gennemfører banen får 1
point
○ HD12-HD21
8-7-6-5-4-3-2-1
○ HD356-5-4-3-2-1
○ B og C klasser
4-3-2-1

●

Yderligere opdeling af de ældste klasser (HD70-) er ikke medtaget i
konsekvensberegningen, men det vil betyde flere point til fordeling.

Grundlaget for beregningen findes i dette ark, opsummeret kan konsekvensen ved
den nye beregning ses i tabellerne herunder:
DM Hold 2016

Ny beregning

Gammel beregning

Point sum

Match point

Point sum Match Point

OK Pan

217

10

FIF Hillerød

217

8

Silkeborg

186

6 NB Tisvilde

Tisvilde

147

4 NB Silkeborg

OK Pan

245

10

FIF Hillerød

189

8

117

6

97

4

OK Snab

83

2

OK Snab

-216

2

Kolding

54

0

Kolding

-432

0

OK Pan og FIF Hillerød ender med samme antal løbspoint, så derfor er det reglen
om flest indbyrdes 1., 2. og 3. pladser der er gældende.
OK Pan har 14 1. pladser og FIF Hillerød har 8 1. pladser så derfor er det OK Pan
der vinder.
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ØST #1 1. division 2017

Ny beregning

Gammel beregning

Point sum

Match point

Point sum

Match point

Hillerød

291

6

Hillerød

173

6

Søllerød

194

4 NB Tisvilde

-10

4

Tisvilde

170

2 NB Søllerød

-27

2

Allerød

132

0

-136

0

Allerød

ØST #1 2. division 2017

Ny beregning
Point sum

Gammel beregning
Match point

Point sum

Match point

Roskilde

168

6 NB Farum

50

6

Ballerup

165

4

Ballerup

15

4

Farum

154

2 NB Roskilde

-2

2

Sorø

139

0

-63

0

Sorø

ØST #1 3. division 2017

Ny beregning
Point sum

Holbæk OK

175

OK Øst
Birkerød

173

Gammel beregning
Match point

Point sum

Match point

OK Øst
6 NB Birkerød

151

6

4 NB Holbæk OK

100

4

-58

2

-193

0

Herlufsholm
OK

90

2

Herlufsholm
OK

Helsingør
SOK

67

0

Helsingør
SOK

ØST #1 4. division 2017

Ny beregning

Gammel beregning

Point sum

Match point

Point sum

Match point

FSK
Orientering

113

6

FSK
Orientering

45

6

PI-København

107

4

PI-København

28

4

Køge OK

97

2

Køge OK

7

2

OK Skærmen
Værløse

70

0

OK Skærmen
Værløse

-80

0
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ØST OP/NED 1-2 division 2017
Ny beregning

Gammel beregning

Point sum Match point

Point sum

Match point

104

6

Tisvilde Hegn OK

228

3

Tisvilde Hegn OK

Allerød OK

192

2

Allerød OK

41

4

Farum OK

153

1

Farum OK

-51

2

Ballerup OK

144

0

Ballerup OK

-94

0

ØST OP/NED 2-3 division 2017
Ny beregning

Gammel beregning

Point sum Match point
OK Sorø

224

3 NB OK Øst Birkerød

OK Øst Birkerød

195

2 NB OK Sorø

OK Roskilde

179

1

OK Roskilde

74

0

Holbæk OK

Holbæk OK

Point sum

Match point

142

6

72

4

9

2

-226

0
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Ændringer til reglement

De ændringer der anses nødvendige i reglementet, fremgår af de følgende sider.
Siderne er opbygget i 3 kolonner, der har følgende indhold:
Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3

Nuværende reglement
Forslag til ny tekst til reglement 2019 (Ændringer er markeret med
gennemstregning(slettet)/kursiv(tilføjet eller ændret).
Eventuelle bemærkninger

Reglement 2017

Reglement 2019

Bemærkning

2.4
Klasser
AM eller AK betegner klasser
på det højeste
orienteringstekniske niveau,
men hvor konkurrencen
afvikles på en mellemlang eller
kort bane.

AM eller AK betegner klasser
på det højeste
orienteringstekniske niveau,
men hvor konkurrencen
afvikles på en mellemlang eller
kort bane.

AM klasser slettet i 4.2.1.

2.5
Gupper
Samløb i en gruppe er tilladt i
alle klasser, undtagen i klasser
med betegnelsen: E, A, AM og
AK

2.5
Gupper
Samløb i en gruppe er tilladt i
alle klasser, undtagen i klasser
med betegnelsen: E, A, AM og
AK

2.6
Skygge og starthjælp
Skygning er tilladt i alle klasser,
undtagen i klasser med
betegnelsen: E, A, AM og AK.
Skygning er heller ikke tilladt i
stafetklasser, som er
mesterskabsklasser.
En deltager, der har fungeret
som skygge, må ikke
efterfølgende starte på samme
bane.

2.6
Skygge og starthjælp
Skygning er tilladt ved alle løb,
i følgende klasser:

2.7
Fariness
Deltagerne i klasser med
betegnelsen: E, A, AM og AK
skal i alle konkurrencer med
individuel start orientere
selvstændigt.

2.7
Fariness
Deltagerne i klasser med
betegnelsen: E, A, AM og AK
skal i alle konkurrencer med
individuel start orientere
selvstændigt

Begynder (ikke HD10)
B klasser
C klasser
En deltager, der har fungeret
som skygge, må ikke
efterfølgende starte på samme
bane.

AM klasser slettet i 4.2.1.

Dette har betydning for
divisionsberegningen, da de
nuværende regler (Reglement
2017) ophæver forskellen
mellem begynder og HD10.
AM klasser slettet i 4.2.1.
Skal der være specielle regler
for skygning ved f.eks. DM,
således at en skygge ikke få
kendskab til kortet inden egen
start?

AM klasser slettet i 4.2.1.
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3.8
Løber flere klasser med
individuel start samme bane
skal klasserne starte i
forlængelse af hinanden
(gælder dog ikke i
divisionsmatcher).

3.8
Løber flere klasser med
individuel start samme bane
skal klasserne starte i
forlængelse af hinanden
(gælder dog ikke i
divisionsmatcher).

4.2.1
Klasser og baner

4.2.1
Klasser og baner

Ved Lang skal der yderligere
udbydes klasser med
sværhedsgrad B og C og baner
med reduceret længde,
betegnet AM og AK.

Ved Lang skal der yderligere
udbydes klasser med
sværhedsgrad B og C og baner
med reduceret længde,
betegnet AM og AK.

Klasse

Sværhedsgrad

Banelængde/reduceret 25%

Børnebane

Lysegrøn Børnebane

1,0-2,0 km/1,0-2,0 km

Begynde
r

Grøn - Begynder

2,5-3,5 km/1,9-2,6 km

D10

Grøn - Begynder

2,5-3,5 km/1,9-2,6 km
Vindertid ca. 20 min./15 min.

D12

Hvid - Let

3,5-4,5 km
3,0-4,0 km/2,3-3,0 km
Vindertid ca. 25 min./18 min.

D12B

Grøn - Begynder

2,5-3,5 km/1,9-2,6 km

D14

Gul - Mellemsvær

4,5-5,5 km
3,5-4,5 km/2,6-3,4 km
Vindertid ca. 35 min./26 min.

D14B

Hvid - Let

3,0-4,0 km
3,5-4,5 km/2,6-3,4 km

D16

Sort - Svær

5,5-6,5 km
4,0-5,5 km/3,0-4,1 km
Vindertid ca. 40 min.

D16AK

Sort - Svær

4,0-5,0 km

D16B

Gul - Mellemsvær

3,5-4,5 km
4,0-5,5 km/3,0-4,1 km

D18

Sort - Svær

5,5-6,5 km
5,0-6,5 km/3,8-4,9 km
Vindertid ca. 45 min./34 min.

D20

Sort - Svær

Vindertid 55 min.
6,5-8,0 km/4,9-6,0 km

AM klasser slettet i 4.2.1.

Baner med reduceret længde
og sværhedsgrad
ændres/nedlægges, således at
det samlede antal baner
formindskes og modsvarer
efterspørgslen.
Banelængder for ungdoms- og
juniorklasser er justeret ift. de
banelængder løberne møder til
DM og internationalt.
Løbere der tidligere har løbet
H20AK, H20AM, HD20B,
HD20C henvises til klasserne
der udbydes i HD21.
Løbere der tidligere har løbet
H55AK henvises til klassen
H45AK.
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Vindertid ca. 55 min./41 min.
D20AK

Sort - Svær

5,0-5,5 km

D20B

Gul - Mellemsvær

3,5-4,5 km

D20C

Hvid - Let

3,0-4,0 km

D21

Sort - Svær

Vindertid 70-80 min./53-60
min.

D21AK

Sort - Svær

5,0-5,5 km/3,8-4,1 km

D21B

Gul - Mellemsvær

3,5-4,5 km
4,0-5,5 km/3,0-4,1 km

D21C

Hvid - Let

3,0-4,0 km
3,5-4,5 km/2,6-3,4 km

D35

Sort - Svær

6,5-7,5 km/4,9-5,6 km

D35B

Gul - Mellemsvær

3,5-4,5 km
4,0-5,5 km/3,0-4,1 km

D40 - H/D90 er uændret
H10

Grøn - Begynder

2,5-3,5 km/1,9-2,6 km
Vindertid ca. 20 min./15 min.

H12

Hvid - Let

3,5-4,5 km
3,0-4,0 km/2,3-3,0 km
Vindertid ca. 25 min./18 min.

H12B

Grøn - Begynder

2,5-3,5 km/1,9-2,6 km

H14

Gul - Mellemsvær

5,0-6,0 km
4,0-5,0 km/3,0-3,8 km
Vindertid ca. 35 min./26 min.

H14B

Hvid - Let

3,0-4,0 km
4,0-5,0 km/3,0-3,8 km

H16

Sort - Svær

7,0-8,0 km
5,5-7,0 km/4,1-5,3 km
Vindertid ca. 45 min./34 min.

H16AK

Sort - Svær

5,5-6,5 km

H16B

Gul - Mellemsvær

4,5-5,5 km
5,5-7,0 km/4,1-5,3 km

H18

Sort - Svær

5,5-6,5 km
7,5-10,0 km/5,6-7,5 km
vindertid ca. 55 min./41 min.

H20

Sort - Svær

Vindertid 70 min.
9,5-12,0 km/7,1-9,0 km
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Vindertid ca. 70 min./53 min.
H20AM

Sort - Svær

6,5-7,5 km

H20B

Gul - Mellemsvær

4,5-5,5 km

H20C

Hvid - Let

3,0-4,0 km

H21

Sort - Svær

Vindertid 90-100 min./68-75
min.

H21AM

Sort - Svær

8,0-10,0 km

H21AK

Sort - Svær

6,5-7,5 km/4,9-5,6 km

H21B

Gul - Mellemsvær

4,5-5,5 km
5,5-7,0 km/4,1-5,3

H21C

Hvid - Let

3,0-4,0 km
4,0-5,0 km/3,0-3,8 km

H35

Sort - Svær

10,0-12,0 km/7,5-9,0 km

H35B

Gul - Mellemsvær

4,5-5,5 km
5,5-7,0 km/4,1-5,3 km

H40 - H/D90 er uændret, dog nedlægges H55AK
H55AK

Sort - Svær

3,5-4,0 km

5.1
Divisionsturneringen

5.1
Divisionsturneringen

Divisionsturneringen er åben
for alle forbundets klubber.
Deltagere er klubhold eller
klubsamarbejder som defineret
i § 2.15.1. Divisionsturneringen
følger kalenderåret.

Divisionsturneringen er åben
for alle forbundets klubber.
Deltagere er klubhold eller
klubsamarbejder som defineret
i § 2.15.1. Divisionsturneringen
følger kalenderåret.

De tilmeldte hold opdeles efter
geografisk tilhørsforhold i 3
kredse og fordeles i det
nødvendige antal divisioner,
som betegnes 1. division, 2.
division, osv.

De tilmeldte
klubber/klubsamarbejder hold
opdeles efter geografisk
tilhørsforhold i 3 kredse (Nord,
Syd og Øst) og fordeles i det
nødvendige antal divisioner,
som betegnes 1. division, 2.
division, osv.

Hvert hold deltager i 2 stævner
med divisionsmatch fordelt
over foråret og det tidlige
efterår. Bortset fra hold, der
ikke kan rykke ned, deltager
alle hold i en finale- eller
slutrunde, der afgør
mesterskabet samt op- og

1. division består af 4-5
klubber, 2. division består af
4-5 klubber, 3. division og
lavere består af 3-5 klubber.
Hvert hold deltager i 4-5
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nedrykning. Finale- og
slutrunderne skal være afviklet
inden udgangen af oktober
måned.

(forslag A)/3-4 (forslag B)
stævner med divisionsmatch i
marts til maj og august –
september.
Finalestævnet afvikles normalt
første weekend i november.
Terminer for stævner med
divisionsmatch og finalerunden
fastlægges i forbundets
langtidsterminsliste.
Arrangør af stævner med
divisionsmatch koordineres
mellem klubberne i de
respektive divisioner.

5.2
Klasser og baner

5.2
Klasser og baner

Til stævner med
divisionsmatcher skal der
udbydes grupper fordelt på
baner som vist i nedenstående
oversigt med vindertider som
angivet. Ved stævner med
divisionsmatch(er) skal
deltagere fra andre klubber
tilbydes start ved stævnet, se
Tillæg 1 til dette reglement.

Til stævner med
divisionsmatcher konkurreres i
aldersklasser fordelt på baner
som angivet i 4.2.1 (dog excl.
AK baner).
Til stævner med
divisionsmatcher reduceres
banelængder angivet i 4.2.1
med ca. 25%.

5.3
Løbspoint i 1.-3. division

5.3
Løbspoint

For klassegruppe H1 (H20,
H21 og H35) tæller 4 deltagere
fra hvert hold, og der gives
pointene 8-7-6-5-4-3-2-1 efter
placeringsrækkefølge.

Løbspoint fordeles efter
placering, således at nummer 1
får max. point, nummer 2 får et
point mindre o.s.v. i klasserne
uddeles følgende point:

For klassegruppe H2 (H40 og
H45), H3 (H16, H50 og H55),
D1 (D20, D21 og D35), D2
(D40 og D45) og D3 (D16, D50
og D55) tæller 3 deltagere fra
hvert hold, og der gives
pointene 6-5-4-3-2-1 efter
placeringsrækkefølge.
For klassegruppe H4 (H60 og
H65), H5 (H70), D4 (D60 og
D65) og D5 (D70) tæller 2
deltagere fra hvert hold, og der
gives pointene 4-3-2-1 efter
placeringsrækkefølge.
For klassegruppe H6 (H14 og

Begynder
1 point pr. gennemført løber,
dog max. 3 point pr. klub
HD10
8-7-6-5-4-3-2-1 point til 8
hurtigste, øvrige deltagere der
gennemfører banen får 1 point
HD12-HD21
8-7-6-5-4-3-2-1
HD356-5-4-3-2-1
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H16B) og D6 (D14 og D16B)
tæller 2 deltagere fra hvert
hold, og der gives pointene
4-3-2-1 efter
placeringsrækkefølge
For klassegruppe H7 (H20B,
H21B og H35B) og D7 (D20B,
D21B og D35B) tæller 3
deltagere fra hvert hold, og der
gives pointene 2-2-2-1-1-1
efter placeringsrækkefølge.

B og C klasser
4-3-2-1 point til de 4 hurtigste
Løbspoint for de klubber der
deltager i matchen summeres,
og den klub med flest løbspoint
har vundet matchen.

For klassegruppe H8 (H12,
H14B, H20C og H21C) og D8
(D12, D14B, D20C og D21C)
tæller 2 deltagere fra hvert
hold, og der gives pointene
2-2-1-1 efter
placeringsrækkefølge; points
gives dog højst til i alt 1
deltager fra klasserne
H20C/H21C, henholdsvis
D20C/D21C.
For klassegruppe 9 (H10, D10,
H12B, D12B og Begynder)
gives 1 point pr.
gennemførende deltager, dog
højst 3 pr. hold.
I ungdomsklasserne D12, D14,
D16, D20, H12, H14, H16 og
H20 gives ekstra 2-1 point i
hver af klasserne til de to
hurtigste deltagere efter
placeringsrækkefølge, uanset
hold og uanset om de har fået
placeringspoint
5.4

5.4

5.5
Samme løbstid

5.4
Samme løbstid

Får to eller flere pointgivende
deltagere på samme bane
samme løbstid, lægges de pågældende deltageres løbspoint
sammen og fordeles ligeligt
mellem deltagerne.

Får to eller flere pointgivende
deltagere i samme klasse på
samme bane samme løbstid,
får alle løbere det højeste point
og de efterfølgende point
uddeles ikke.l ægges de pågældende deltageres løbspoint
sammen og fordeles ligeligt
mellem deltagerne.
Eksempel:
En klasse har to vindere, og
max. point i klassen er 8.

Punktet udgår
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Begge vindere får 8 point, 7
point uddeles ikke, løberen på
3. pladsen får 6 point.
5.6
Matchpoint

5.5
Matchpoint

De 4 hold i hver division møder
hinanden alle imod alle 2
gange i de indledende
divisionsmatcher. Det vindende
hold i hver af de indbyrdes
matcher tildeles 2 matchpoint,
mens det tabende hold tildeles
0 matchpoint. Ved uafgjort
tildeles hvert hold 1
matchpoint.

Holdene i hver division møder
hinanden 4-5 (forslag A)/3-4
(forslag B) gange i
divisionsmatcher.
Matchpoint tildeles efter antal
klubber i divisionen, således at
der i en division med 5 klubber
uddeles 4-3-2-1-0 point og i en
division med 4 klubber uddeles
3-2-1-0 point.
Fordeling af matchpoint ved en
divisionsmatch sker efter
løbspoint, således at den klub
med flest løbspoint får det
højeste antal matchpoint (i en
division med 4 klubber er det 3
point).
Ved pointlighed i løbspoint
tildeles begge klubber samme
matchpoint, og de
efterfølgende point uddeles
ikke.
Eksempel:
En divsionsmatch har to
vindere, og max. point i
divisionen er 3.
Begge klubber får 3 point og
klubben på 3. pladsen får 1
point.
Rangeringen efter årets
divisionsmatcher findes ved at
summere matchpoint.
Ved pointlighed sammenlignes
løbspoint mellem klubber med
ens matchpoint.
Ved lighed mellem løbspoint
rangeres klubber, med ens
matchpoint, efter flest 1., 2. og
3. pladser i den seneste match.
Er der stadig lighed rangeres
klubber, med ens matchpoint,
efter flest 1., 2. og 3. pladser i
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foregående match.
Der fortsættes med foregående
matcher indtil en rangering kan
fastsættes.
5.7
Finale- og slutrunder

5.6
Finale- og slutrunder

Nr. 1 og 2 i 1. division i hver
kreds er kvalificeret til
divisionsturneringens
finalerunde (DM Hold), der har
6 hold som deltagere.

Nr. 1 og 2 i 1. division i hver
kreds er kvalificeret til
divisionsturneringens
finalerunde (DM Hold), der har
6 hold som deltagere.

Op- og nedrykning mellem
divisionerne afgøres i
slutrunder i hver kreds.

Nr. 1 i 2. division eller lavere
rykker op. Lavest rangerende
klub/klubsamarbejde rykker
ned. I den lavest rangerende
division sker kun oprykning.
Op- og nedrykning mellem
divisionerne afgøres i
slutrunder i hver kreds.

I slutrunderne mødes nr. 3 og 4
fra 1. division med nr. 1 og 2
fra 2. division, nr. 3 og 4 fra 2.
division med nr. 1 og 2 fra 3.
division og på tilsvarende
måde til alle divisioner er
omfattet. I den lavest
rangerende division deltager
kun nr. 1 og 2 i en slutrunde.
Nr. 1 og 2 i en slutrunde
indplaceres i den kommende
divisionsturnering i den højeste
division blandt de
konkurrerende og nr. 3 og 4 i
den laveste.
Et klubsamarbejde kan deltage
i slutrunder om oprykning i alle
divisioner. Kvalificerer et
klubsamarbejde sig til
oprykning til 1. division,
overlades pladsen i 1. division
til det næstbedst placerede
hold i slutrunden, mens
klubsamarbejdet placeres i 2.
division.
Ved slutrunden, der afgør opog nedrykning mellem 3. og 4.
division, anvendes
pointreglerne for 3. division.

I slutrunderne mødes nr. 3 og 4
fra 1. division med nr. 1 og 2
fra 2. division, nr. 3 og 4 fra 2.
division med nr. 1 og 2 fra 3.
division og på tilsvarende
måde til alle divisioner er
omfattet. I den lavest
rangerende division deltager
kun nr. 1 og 2 i en slutrunde.
Nr. 1 og 2 i en slutrunde
indplaceres i den kommende
divisionsturnering i den højeste
division blandt de
konkurrerende og nr. 3 og 4 i
den laveste.
Et klubsamarbejde kan deltage
i slutrunder om oprykning i alle
divisioner. Kvalificerer et
klubsamarbejde sig til
oprykning til 1. division,
overlades pladsen i 1. division
til det næstbedst placerede
hold i slutrunden, mens
klubsamarbejdet placeres i 2.
division.
Ved slutrunden, der afgør opog nedrykning mellem 3. og 4.
division, anvendes
pointreglerne for 3. division.

15

16

