
Bilag 3 til ligareglementet  

Afslutning af turneringen grundet pandemi m.v. 

Til og med runde 13 (HHL, DHL og 1 DH) samt runde 11 (1 DD) 
Turneringen annulleres. 
Ingen op- og nedrykkere. 
Der kåres ingen DM-vinder og uddeles ingen pokaler eller medaljer. 
EC-tilmelding sker i relation til placering i foregående års turnering. 
 
Fra runde 14 til og med runde 25 (HHL, DHL og 1 DH) samt fra runde 12 til og med runde 21 (1 DD) 
Gennemsnitspoint og gennemsnits målscore udregnes på baggrund af antal de facto spillede kampe. 
Herefter findes direkte op-og nedrykkere.  
Der kåres en mester og uddeles medaljer. 
Tilmelding til EC på baggrund af denne udregnede slutstilling.  
Der spilles ingen kvalifikationskampe. 
 
Grundspillet er gennemført, men slutspillet ej påbegyndt (alle rækker) 
Stillingen fastfryses og op- og nedrykkere findes. 
Der kåres en mester og uddeles medaljer. 
Tilmelding til EC på baggrund af stillingen. 
Der spilles ingen kvalifikationskampe. 
 
Slutspillet og kvalifikationsspillet er påbegyndt, men ikke afsluttet 
Kampene i slutspillet og kvalifikationsspillet annulleres. 
Som ovenstående model. 
 
Kun semifinaler og medaljekampe mangler 
Hvis 1. semifinale er spillet, kåres de to vindere efter dette resultat. Som mester kåres det bedst placerede 
hold i grundspillet, mens det næstbedst placerede hold, får tildelt sølvmedaljer. 
Det bedst placerede hold i grundspillet af de to tabende hold, får tildelt bronzemedaljer. 
Ender de/den første kamp(e) uafgjort, kåres de(t) bedst placerede hold i grundspillet som vinder.  
 
Hvis 2. semifinale er spillet, kåres de to vindere efter dette resultat med EC-afgørelse. Står holdene her helt 
lige, kåres det bedst placerede hold fra grundspillet som mester, mens det næstbedst placerede hold får 
tildelt sølvmedaljer.  
Det bedst placerede hold i grundspillet af de to tabende hold, får tildelt bronzemedaljer. 
 
Kun kvalifikationskampene mod lavere rangerende hold mangler 
Er kvalifikationskampene ikke påbegyndt bevarer de højest rangerende hold sin placering.  
 
Er den første kamp gennemført, rykker det vindende hold op i den højere række, mens det tabende hold 
indtager pladsen i den lavere række.  
Hvis den første kamp ender uafgjort, bevarer det højest rangerende hold sin placering. 
 
Er den anden kamp gennemført, kåres det/de vindende hold efter dette resultat efter EC-afgørelse.  
Står holdene her helt lige, bevarer det højest rangerende hold sin placering. 



 
Santander Cup (landspokalturneringen) – landsdækkende runder: 
Turneringen udsættes, annulleres eller afvikles efter Prof. udvalgets konkrete beslutning. 
 


