Op/Nedspillet 2020-2021
Liga Damer ”Op” – version 2
Grundspillet i Ligaen slutter onsdag den 10. marts 2021.
1. division kvinder slutter lørdag den 10. april 2021.
Bemærk, der er international landsholdsuge fra den 15. marts -21. marts 2021 og igen fra den 12. april –
21. april 2021.*
De som nr. 9-13 placerede hold i grundspillet i Ligaen spiller et kvalifikationsspil med enkeltkampe, hvor det lavest
placerede hold skal spille mod vinderen af kvalifikationskampene mellem nr. 2 og nr. 3 i 1.division.
Kvalifikationsspillet mellem nr. 2 og nr. 3 i 1.division afvikles i bedst af 3 kampe, hvor nr. 2 har hjemmebane i 1.
kamp og evt. 3. kamp.
Vinderen spiller mod det lavest placerede ligahold i kvalifikationsspillet i bedst af 3 kampe. Ligaholdet har
hjemmebane i 1. kamp og en evt. 3. kamp.
I runde 1 til 4 gælder, at det er arrangørforeningen, der som udgangspunkt bestemmer dato for placering af
hjemmekampen jf. retningslinjerne for kampe henholdsvis i midtugen og i weekenden, mens kampene i runde 5
SKAL afvikles samme dato og spilletidspunkt*.
Hvis TV2Sport viser interesse for TV-transmission af kvalifikationskampene, vil DHF´s administration hurtigst
muligt melde dette ud til de mulige deltagere af hensyn til justering af spilledato/spilletidspunkt. Mht. runde 5 vil en
ændring af spilletidspunkt pga. TV betyde, at begge kampe skal starte på det nye tidspunkt.
Endeligt tages der forbehold for ændringer til nedenstående terminer såfremt der er sammenfald mellem deltager i
kvalifikationsspillet og samme deltager også er med i EC.
Ligakvalifikationsspil:
Runde 1 lørdag 27. marts 2021
Runde 2 lørdag 3. april 2021
Runde 3 lørdag 10. april 2021
Runde 4 lørdag 24. april 2021
Runde 5 lørdag 1. maj 2021
Indledende kampe 1.division*
1. kamp lørdag/søndag 24-25. april 2021
2. kamp torsdag 29. april 2021
Evt. 3. kamp søndag 2. maj 2021
Slutkampe
1. kamp lørdag/søndag 8.-9. maj 2021
2. kamp onsdag 12. maj 2021
Evt. 3. kamp lørdag 15. maj 2021

13-11
9-12
10-13
13-9
9-10 kl. 15.00*

/
/
/
/
/

12-10
10-11
11-9
11-12
12-13 kl. 15.00*

1.DD.2 – 1.DD.3
1.DD.3 – 1.DD.2
1.DD.2 – 1.DD.3

Lavest placerede Ligakvalifikationshold – vinder 1.DH.2/1.DH.3
Vinder 1.DH.2/1.DH.3 - Lavest placerede Ligakvalifikationshold
Lavest placerede Ligakvalifikationshold – vinder 1.DH.2/1.DH.3

Hvis ingen af deltagerne i de indledende kampe mellem 1. divisionsholdene har udtaget landsholdsspillere i perioden 12. april
– 21. april 2021, kan disse kampe efter aftale afvikles tidligere end de af DHF anførte. Vær dog OBS på, at terminerne for
slutkampene ikke kan afvige, da holdene i kvalifikationsspillet ikke er færdige før 2. maj 2021.
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Liga Herrer ”Op”
Grundspillet i Ligaen slutter lørdag den 3. april 2021.
1. division herrer slutter lørdag den 17. april 2021.
Bemærk, at der er international landsholdsuge fra den 26. april – 2. maj 2021*
De som nr. 9-13 placerede hold i grundspillet i Ligaen spiller et kvalifikationsspil med enkeltkampe, hvor det lavest
placerede hold skal spille mod vinderen af kvalifikationskampene mellem nr. 2 og nr. 3 i 1.division.
Kvalifikationsspillet mellem nr. 2 og nr. 3 i 1.division afvikles i bedst af 3 kampe, hvor nr. 2 har hjemmebane i 1.
kamp og evt. 3. kamp.
Vinderen spiller mod det lavest placerede ligahold i kvalifikationsspillet i bedst af 3 kampe. Ligaholdet har
hjemmebane i 1. kamp og en evt. 3. kamp.
I runde 1 til 4 gælder, at det er arrangørforeningen, der som udgangspunkt bestemmer dato for placering af
hjemmekampen jf. retningslinjerne for kampe henholdsvis i midtugen og i weekenden, mens kampene i runde 5
SKAL afvikles samme dato og spilletidspunkt*.
Hvis TV2Sport viser interesse for TV-transmission af kvalifikationskampene, vil DHF´s administration hurtigst
muligt melde dette ud til de mulige deltagere af hensyn til justering af spilledato/spilletidspunkt. Mht. runde 5 vil en
ændring af spilletidspunkt pga. TV betyde, at begge kampe skal starte på det nye tidspunkt.
Endeligt tages der forbehold for ændringer til nedenstående terminer såfremt der er sammenfald mellem deltager i
kvalifikationsspillet og samme deltager også er med i EC slutspillet.
Ligakvalifikationsspil:
Runde 1 lørdag 10. april 2021
Runde 2 lørdag 17. april 2021
Runde 3 lørdag 24. april 2021
Runde 4 lørdag 8. maj 2021
Runde 5 lørdag 15. maj 2021

13-11
9-12
10-13
13-9
9-10 kl. 15.00*

Indledende kampe 1.division*
1. kamp lørdag/søndag 24./25. april 2021
2. kamp lørdag/søndag 8./9. maj 2021
Evt. 3. kamp lørdag/søndag 15./16. maj 2021

/
/
/
/
/

12-10
10-11
11-9
11-12
12-13 kl. 15.00*

1.DH.2 – 1.DH.3
1.DH.3 – 1.DH.2
1.DH.2 – 1.DH.3

Slutkampe
1. kamp fredag 21. maj 2021
Lavest placerede Ligakvalifikationshold – vinder 1.DH.2/1.DH.3
2. kamp mandag 24. maj 2021(2.pinsedag) Vinder 1.DH.2/1.DH.3 - Lavest placerede Ligakvalifikationshold
Evt. 3. kamp lørdag 29. maj 2021
Lavest placerede Ligakvalifikationshold – vinder 1.DH.2/1.DH.3
Hvis ingen af deltagerne i de indledende kampe mellem 1. divisionsholdene har udtaget landsholdsspillere i perioden 26.april2. maj 2021, kan disse kampe efter aftale afvikles tidligere end de af DHF anførte. Vær dog OBS på, at terminerne for
slutkampene ikke kan afvige, da holdene i kvalifikationsspillet ikke er færdige før 15. maj 2021.
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