APPENDIX 1:
DIVISIONSSTRUKTUR OG AFVIKLINGSFORM
ELITEDIVISIONEN
Omfatter 12 hold, og afvikles med et grundspil, mellemspil, medaljespil og
nedrykningsspil.
Grundspillet (spilles over tre runder i maj/juni)
Holdene fordeles i tre grundspilspuljer á fire hold, der spiller alle mod alle.
Grundspilspulje 1:
Består af de fire bedst placerede hold fra sidste års turnering, der spiller alle mod
alle. Alle 4 hold fra denne pulje går videre til mellemspillet.
Grundspilspulje 2 og 3: De resterende otte hold seedes efter holdenes slutplacering
i sidste års turnering, og fordeles efter lodtrækning i de to puljer. De to bedst
placerede hold fra hver af disse grundspilspuljer kvalificerer sig til mellemspillet. De
to dårligst placerede hold deltager i nedrykningsspillet.
Mellemspillet: (spilles over to runder i august)
De otte kvalificerede hold placeres i to puljer efter følgende retningslinier.
Mellemspilspulje 1 og 2:
Består hver af to hold fra grundspilspulje 1 og de to bedste hold fra grundspilspulje
2 eller 3. Der spilles alle mod alle, dog ikke mod det hold, der kommer fra samme
grundspilspulje, her medtages resultatet af den indbyrdes kamp fra grundspillet.
Nr. 1 i grundspilspulje 1 placeres i mellemspilspulje 1 og vælger hvilket af de som nr
tre og fire placerede hold fra grundspilspulje 1, der skal placeres i samme
mellemspilspulje. De to andre hold fra grundspilspulje 1 placeres i mellemspilspulje
2.
De to bedste hold fra grundspilspulje 2 placeres ved lodtrækning i enten
mellemspilpulje 1 eller 2. De to bedste hold fra grundspilspulje 3 placeres i den
anden mellemspilspulje.
De to bedst placerede hold fra hver mellemspilspulje kvalificerer sig til
medaljespillet.

Nedrykningsspillet: (spilles over to runder i august)
De som nr. tre og fire placerede hold i grundspilspulje 2 og 3 deltager i
nedrykningsspillet. Der spilles alle mod alle, dog ikke mod det hold, der kommer fra
samme grundspilspulje, her medtages resultatet af den indbyrdes kamp fra
grundspillet.
Der er ingen direkte nedrykning fra Elitedivisionen.
Playoffkampe til Elitedivisionen: (en runde i august eller september)
Hvert af de 9 til 12 placerede hold, vælger i tur efter slutplaceringen sin modstander
blandt de fire puljevindere fra 1. division til en playoffkamp om en plads i det næste
års elitedivision. Holdet fra Elitedivisionen har hjemmebane i playoffkampen.
Medaljespillet: (spilles over en weekend i august eller september)
Medaljespillet afvikles som en cupturnering hvor der spilles om guld-, sølv- og
bronzemedaljer.
Den af de to puljevindere i mellemspillet, der var bedst placeret i grundspillet vælger
sin semifinale modstander i medaljespillet blandt de to hold, der sluttede som nr. 2 i
mellemspillene. De øvrige to kvalificerede hold til medaljespillet møder hinanden i
den anden semifinale. Hvis de to puljevindere begge er sluttet som nr. 1 eller 2 i
hhv. grundspilspulje 2 og 3, trækkes der lod om hvilke hold der møder hinanden i
semifinalerne.
Den klub, som vinder finalen, bliver Danmarksmester og modtager guldmedaljer.
Holdet, som taber finalen, modtager sølvmedaljer. De tabende hold i semifinalerne
spiller en placeringskamp om 3. og 4. pladsen, vinderholdet modtager
bronzemedaljer. Hvert hold modtager seks (6) medaljer til fordeling blandt de
spillere, som har deltaget flest gange på de respektive hold.
Elitedivisionens medaljespil afvikles som et fællesarrangement for både dame- og
herrerækken. Medaljespillet afvikles som udgangspunkt hos vinderen af det
foregående års mesterskab (i lige år sidste års vinder af herrerækken, i ulige år
sidste års vinder af damerækken)
DTF’s turneringsområde har dog altid mulighed for at bestemme et alternativt
afholdelsessted forud holdturneringens start i den pågældende sæson. Alle regler
vedrørende afviklingen af medaljespil og playoffkampe er samlet i Reglement for
medaljespil og playoffkampe.

1. DIVISION

2. DIVISION

Grundspillet (spilles over fem runder, tre i maj-juni og to i august)
Der deltager i alt 24 hold i 1. division, 12 hold i vestkredsen og 12 hold i østkredsen.
Holdene placeres ved lodtrækning efter seedning i puljer á 6 hold, der spiller alle
mod alle. I vestkredsen tages der også geografiske hensyn ved puljeinddelingen.

Grundspillet (spilles over fem runder, tre i maj-juni og to i august)
Der deltager i alt 24 hold i 2. division, 12 hold i vestkredsen og 12 hold i østkredsen.
Holdene placeres ved lodtrækning efter seedning i puljer á 6 hold, der spiller alle
mod alle. I vestkredsen tages der også geografiske hensyn ved puljeinddelingen.

Oprykning fra 1. division
Der er ingen direkte oprykning fra 1. division til Elitedivisionen.
Playoffkampe til Elitedivisionen: (en runde i september)
De fire puljevindere i 1. division spiller en playoffkamp mod et af de fra 9 til 12
placerede hold i Elitedivisionen om en plads i det næste års elitedivision.

I 2014 omfatter 2. division vest for damer 8 hold, der af DTF fordeles i to
grundspilspuljer á 4 hold, der spiller alle mod alle i maj-juni måned. Herfra
kvalificerer de to bedste hold sig til en oprykningspulje og to dårligste hold til en
nedrykningspulje. Hvor der spilles alle mod alle i august måned, dog ikke mod det
hold, der kommer fra samme grundspilspulje, her medtages resultatet af den
indbyrdes kamp fra grundspillet.

Hvert af de 9 til 12 placerede hold, vælger i tur efter slutplaceringen sin modstander
blandt de fire puljevindere fra 1. division til en playoffkamp om en plads i det næste
års elitedivision. Holdet fra Elitedivisionen har hjemmebane i playoffkampen.

Oprykning fra 2. division
Oprykningen fra 2. division afhænger af hvor mange af holdene fra playoffkampene
til Elitedivisionen der skal placeres i en pågældende 1. divisionskreds.

Nedrykning fra 1. division
Nedrykningen fra 1. division afhænger af hvor mange af holdene fra
playoffkampene til Elitedivisionen der skal placeres i den pågældende 1.
divisionskreds.

Hvis 1, 2, 3 eller 4 hold skal indplaceres
De to puljevindere i 2. divisions kredsen rykker direkte op i 1. division.

Hvis 0, 1, 2 eller 3 hold skal indplaceres
Nr 6 i kredsens 1. divisionspuljer rykker direkte ned i 2. division
Hvis 4 hold skal indplaceres
Nr, 5 og nr. 6 i kredsens 1. divisionspuljer rykker direkte ned i 2. division
Playoffkampe til 1. division: (en runde i september)
Afhængigt af hvor mange af holdene fra playoffkampene til Elitedivisionen der skal
placeres i den pågældende 1. divisionskreds, deltager følgende hold fra 1. division i
en playoffkamp om en plads i 1. division.
Hvis 0, 1 eller 4 hold skal indplaceres
Der spilles ikke nogen playoffkampe med hold fra 1. division
Hvis 2 hold skal indplaceres
Nr. 5 fra hver af kredsens 1. divisionspuljer møder en af de to to’ere fra kredsens 2.
divisionspuljer om en plads i 1.division.
Hvis 3 hold skal indplaceres
De to hold der sluttede som nr. 5 i hver af kredsens 1. divisionspuljer spiller om en
plads i 1. division.

Hvis 0 hold skal indplaceres
De to bedste hold i hver af kredsens to puljer rykker direkte op i 1. division.
Playoffkampe til 1. division: (en runde i september)
Afhængigt af hvor mange af holdene fra playoffkampene til Elitedivisionen der skal
placeres i den pågældende 1. divisionskreds, deltager følgende hold fra 2. division i
en playoffkamp om en plads i 1. division.
Hvis 0, 3 eller 4 hold skal indplaceres
Der spilles ikke nogen playoffkampe med hold fra 2. division.
Hvis 1 hold skal indplaceres
De to to’ere i kredsens 2. divisionspuljer spiller en playoffkamp om en plads i 1.
division.
Hvis 2 hold skal indplaceres
De to to’ere fra kredsens 2. divisionspuljer møder et af de to nr. 5 placerede hold
fra hver af kredsens 1. divisionspuljer om en plads i 1.division
Nedrykning fra 2. division til unionsserien.
Nedrykningen fra 2. division afhænger af hvor mange af holdene fra
playoffkampene til Elitedivisionen der skal placeres i den pågældende 1.
divisionskreds.
Hvis 0, 1, 2 eller 3 hold skal indplaceres
Nr 6 i kredsens 2. divisionspuljer rykker direkte ned i unionsserien.

Hvis 4 hold skal indplaceres
Nr, 5 og nr. 6 i kredsens 2. divisionspuljer rykker direkte ned i unionsserien.
Playoffkampe til 2. division: (en runde i september)
Afhængigt af hvor mange af holdene fra playoffkampene til Elitedivisionen der skal
placeres i den pågældende 1. divisionskreds, deltager følgende hold fra 2. division
vest damer i en playoffkamp om en plads i 2. division.

Nedrykning fra 2. division vest for damer til unionsserien.
Nedrykningen fra 2. division afhænger af hvor mange af holdene fra
playoffkampene til Elitedivisionen der skal placeres i den pågældende 1.
divisionskreds.
Hvis 0, 1 eller 2 hold skal indplaceres
Der er ingen direkte nedrykning til unionsserierne.

Hvis 0, 1 eller 4 hold skal indplaceres
Der spilles ikke nogen playoffkampe med hold fra 2. division.

Hvis 3 eller 4 hold skal indplaceres
Nr. 8 i 2. divsion rykker direkte ned i den respektive unionsserie.

Hvis 2 hold skal indplaceres
Nr. 5 fra hver af kredsens 2. divisionspuljer spiller en playoffkamp mod nr. 2 fra hver
af de underliggende unionsserier om en plads i 2. division.

Playoffkampe til 2. division vest for damer: (en runde i september)
Afhængigt af hvor mange af holdene fra playoffkampene til Elitedivisionen der skal
placeres i den pågældende 1. divisionskreds, deltager følgende hold fra 2. division
vest damer i en playoffkamp om en plads i 2. division.

Hvis 3 hold skal indplaceres
De to hold der sluttede som nr. 5 i hver af kredsens 2. divisionspuljer spiller en
playoffkamp om en plads i 2. division.

2. DIVISION VEST DAMER
Da 2. division vest for damer i 2014 spilles med 8 hold, gælder der andre opog nedrykningsregler her.
Oprykning fra 2. division vest damer:
Hvis 0 hold fra playoffkampene skal indplaceres i kredsens 1. division
De fire bedste hold fra 2. division rykker direkte op i 1. division
Hvis 1 hold fra playoffkampene skal indplaceres i kredsens 1. division
De tre bedste hold fra 2. division rykker direkte op i 1. division
Hvis 2, 3 eller 4 hold fra playoffkampene skal indplaceres i kredsens 1. division
De to bedste hold fra 2. division rykker direkte op i 1. division
Playoffkampe til 1. division vest for damer: (en runde i september)
Afhængigt af hvor mange af holdene fra playoffkampene til Elitedivisionen der skal
placeres i den pågældende 1. divisionskreds, deltager følgende hold fra 2. division
vest damer i en playoffkamp om en plads i 1. division.
Hvis 0, 1, 3 eller 4 hold skal indplaceres
Der spilles ikke nogen playoffkampe med hold fra 2. division vest damer.
Hvis 2 hold skal indplaceres
Nr. 3 og nr. 4 i 2. division spiller mod Nr. 5 fra hver af kredsens 1. divisionspuljer om
en plads i 1.division.

Hvis 0, 1, 3 eller 4 hold skal indplaceres
Der spilles ikke nogen playoffkampe med hold fra 2. division vest damer.
Hvis 2 hold skal indplaceres
Nr. 7 og nr. 8 i 2. division spiller playoffkamp mod nr. 3 og nr. 4 fra JTU’s
unionsserie om en plads i 2. division.

UNIONSSERIERNE, OP- OG NEDRYKNING
Oprykning fra unionsserierne til 2. division
Oprykningen til 2. division fra unionsserierne afhænger af hvor mange af holdene
fra playoffkampene til Elitedivisionen der skal placeres i den pågældende 1.
divisionskreds.
Hvis 1, 2, 3 eller 4 hold skal indplaceres
I alt to hold (i øst et fra SLTU og et fra KTU, i vest et fra JTU og et fra FTU) rykker
direkte op i den pågældende 2. divisionskreds.
Hvis 0 hold skal indplaceres
I alt fire hold (i øst to fra SLTU og to fra KTU, i vest to fra JTU og to fra FTU) rykker
direkte op i den pågældende 2. divisionskreds.
Playoffkampe til 2. division: (en runde i september)
Afhængigt af hvor mange af holdene fra playoffkampene til Elitedivisionen der skal
placeres i den pågældende 1. divisionskreds, deltager følgende hold fra
unionsserierne i en playoffkamp om en plads i 2. division.

Oprykning fra unionsserierne til 2. division vest for damer
Oprykningen til 2. division fra unionsserierne afhænger af hvor mange af holdene
fra playoffkampene til Elitedivisionen der skal placeres i den pågældende 1.
divisionskreds.
Hvis 0 hold skal indplaceres
Seks (6) hold rykker direkte op i den pågældende 2. divisionskreds, fire fra JTU og
to fra FTU.
Hvis 1,2 eller 3 hold skal indplaceres
Fire (4) hold rykker direkte op i den pågældende 2. divisionskreds, to fra JTU og to
fra FTU.
Hvis 4 hold skal indplaceres
To (2) hold rykker direkte op i den pågældende 2. divisionskreds, et fra JTU og et
fra FTU.

Hvis 0, 3 eller 4 hold skal indplaceres
Der spilles ikke nogen playoffkampe med hold fra unionsserierne

Playoffkampe til 2. division vest for damer: (en runde i september)
Afhængigt af hvor mange af holdene fra playoffkampene til Elitedivisionen der skal
placeres i den pågældende 1. divisionskreds, deltager følgende hold fra
unionsserierne i en playoffkamp om en plads i 2. division.

Hvis 1 hold skal indplaceres
Nr. 2 fra unionsserierne spiller om en plads i 2. division.

Hvis 0, eller 3 hold skal indplaceres
Der spilles ikke nogen playoffkampe med hold fra unionsserierne

Hvis 2 hold skal indplaceres
Nr. 2 fra unionsserierne spiller en playoffkamp mod et af de to som nr. 5 placerede
hold fra kredsens 2. divisionspuljer om en plads i 2. division.

Hvis 1 hold skal indplaceres
Nr. 3 og nr. 4 fra JTU’s unionsserie spiller om en plads i 2. division.
Hvis 2 hold skal indplaceres
Nr. 7 og nr. 8 i 2. division spiller playoffkamp mod nr. 3 og nr. 4 fra JTU’s
unionsserie om en plads i 2. division.
Hvis 4 hold skal indplaceres
Nr. 2 fra JTU’s og nr. 2 fra FTU’s unionsserie spiller om en plads i 2. division.

Skematisk oversigt over afviklingsformen for Wilson DH turneringen i Elitedivisionen 2014

Play off kampe

Nedrykningsspil

Grundspil

Mellemspil

Medaljespil

2 runder

3 runder

2 runder

1 weekend

Playoffkamp nr. 1
Elitedivision nr. 9
Puljevinder 1. div.
Playoffkamp nr. 2
Elitedivision nr. 10
Puljevinder 1. div.
Playoffkamp nr. 3
Elitedivision nr. 11
Puljevinder 1. div.
Playoffkamp nr. 4
Elitedivision nr.12
Puljevinder 1. div.

<<-

<<<<-

GS Pulje 2
Hold 5-12
Hold 5-12
Hold 5-12
Hold 5-12
GS Pulje 1
Hold 1
Hold 2
Hold 3
Hold 4

Nedrykningspulje
GS 2 nr 3
GS 2 nr 4
GS 3 nr 3
GS 3 nr 4

<<-

GS Pulje 3
Hold 5-12
Hold 5-12
Hold 5-12
Hold 5-12

->
->

->
->
->
->

->
->

bronze
kamp
MS Pulje 1
GS 1 nr 1
GS 1 nr 3/4
GS 2/3 nr 1
GS 2/3 nr 2
MS Pulje 2
GS 1 nr 2
GS 1 nr 3/4
GS 2/3 nr 1
GS 2/3 nr 2

semifinale finale

->
->
MS 1 nr. 1
MS 1/2 nr. 2

->
->

MS 1/2 nr. 2
MS 2 nr. 1

Oversigt over op- og nedrykning i Wilson DH turneringen i 1. og 2. Division 2014
Farveforklaring til skemaet:
Grøn = direkte oprykning, gul = playoffkamp, rød = direkte nedrykning, hvid = bliver i rækken
Op- og nedrykningen fra 1. og 2. Division afhænger af hvor mange af holdene fra
playoffkampene til Elitedivisionen der skal placeres i den pågældende 1. divisionskreds
Antal hold
der skal
indplaceres fra
playoffkampene
til elitedivisionen
0 hold
1. Division
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
2. Division
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Antal hold
der oprykkes
fra kredsens
Unionsserier
JTU / SLTU Nr. 1
FTU / KTU Nr. 1
JTU / SLTU Nr. 2
FTU / KTU Nr. 2

Antal hold
der skal
indplaceres fra
playoffkampene
til elitedivisionen
1 hold

playoff

ned

1. Division
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

ned

2. Division
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

op
op
op
op

Antal hold
der oprykkes
fra kredsens
Unionsserier
JTU / SLTU Nr. 1
FTU / KTU Nr. 1
JTU / SLTU Nr. 2
FTU / KTU Nr. 2

op
op

Antal hold
der skal
indplaceres fra
playoffkampene
til elitedivisionen
2 hold

playoff

ned

1. Division
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

ned

2. Division
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

op
op
playoff
playoff

Antal hold
der oprykkes
fra kredsens
Unionsserier
JTU / SLTU Nr. 1
FTU / KTU Nr. 1
JTU / SLTU Nr. 2
FTU / KTU Nr. 2

op
playoff

Antal hold
der skal
indplaceres fra
playoffkampene
til elitedivisionen
3 hold

playoff

ned

1. Division
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

playoff
ned

2. Division
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

op
op
playoff
playoff

Antal hold
der oprykkes
fra kredsens
Unionsserier
JTU / SLTU Nr. 1
FTU / KTU Nr. 1
JTU / SLTU Nr. 2
FTU / KTU Nr. 2

op
playoff

Antal hold
der skal
indplaceres fra
playoffkampene
til elitedivisionen
4 hold

playoff

ned

op

playoff
ned

op
op

1. Division
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
2. Division
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Antal hold
der oprykkes
fra kredsens
Unionsserier
JTU / SLTU Nr. 1
FTU / KTU Nr. 1
JTU / SLTU Nr. 2
FTU / KTU Nr. 2

playoff

ned
ned

op

ned
ned

op
op

Da der er 8 hold i 2. Divison vest for damer er op- og nedrykningsregler anderledes her
Antal hold
der skal
indplaceres fra
playoffkampene
til elitedivisionen
0 hold

Antal hold
der skal
indplaceres fra
playoffkampene
til elitedivisionen
1 hold

Antal hold
der skal
indplaceres fra
playoffkampene
til elitedivisionen
2 hold

Antal hold
der skal
indplaceres fra
playoffkampene
til elitedivisionen
3 hold

Antal hold
der skal
indplaceres fra
playoffkampene
til elitedivisionen
4 hold

2. Division vest
Damer
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8

2. Division vest
Damer
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8

2. Division vest
Damer
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8

playoff
playoff

2. Division vest
Damer
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8

2. Division vest
Damer
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8

op
op
op
op
playoff
playoff

Antal hold
der i alt oprykkes
fra JTU's og FTU's
Unionsserier
JTU Nr. 1
FTU Nr. 1
JTU Nr. 2
FTU Nr. 2
JTU Nr. 3
JTU Nr. 4

Antal hold
der i alt oprykkes
fra JTU's og FTU's
Unionsserier
JTU Nr. 1
FTU Nr. 1
JTU Nr. 2
FTU Nr. 2
JTU Nr. 3
JTU Nr. 4

op
op
op
op

op
op
op
op
op
op

Antal hold
der i alt oprykkes
fra JTU's og FTU's
Unionsserier
JTU Nr. 1
FTU Nr. 1
JTU Nr. 2
FTU Nr. 2
JTU Nr. 3
JTU Nr. 4

op
op
op

op
op
op
op
playoff
playoff

Antal hold
der i alt oprykkes
fra JTU's og FTU's
Unionsserier
JTU Nr. 1
FTU Nr. 1
JTU Nr. 2
FTU Nr. 2
JTU Nr. 3
JTU Nr. 4

op
op
playoff
playoff

op
op

ned

op
op
op
op

Antal hold
der i alt oprykkes
fra JTU's og FTU's
Unionsserier
JTU Nr. 1
FTU Nr. 1
JTU Nr. 2
FTU Nr. 2
JTU Nr. 3
JTU Nr. 4

op
op

ned

op
op
playoff
playoff

