PROPOSITIONER FOR DANSK DELTAGELSE I EUROPA
CUP-TURNERINGERNE
Propositionerne gælder for herrerne og kvinderne hver for sig.
Det Europæiske Håndbold Forbund udskriver følgende turneringer for klubhold:

Herrer:

Kvinder:

1. Champions Leaque (CL)
2. European Handball League (EHL)

1. Champions Leaque (CL)
2. European Handball League (EHL)

Med hensyn til kvalifikation til og deltagelse i de enkelte turneringer gælder de til enhver
tid gældende regulations for EHF Champions League og regulations for European
Handball League
Antallet af hold i de forskellige rækker følger den rangering, det Europæiske Håndbold
Forbund foretager.
Forudsætningen for tilmelding til og deltagelse i turneringer udskrevet af EHF er, at holdet
er deltager i håndboldligaen i den sæson, hvor turneringen afvikles.
DHF foretager tilmelding af foreningerne til deltagelse i de af EHF udskrevne turneringer
efter at foreningen skriftligt over for DHF har bekræftet ønsket om deltagelse.
Tilmeldingen er herefter bindende for foreningen.
Ved tilmelding af hold til turneringerne anvender DHF følgende regler:
Herrer og kvinder:
1. Champions League:
Der anvendes holdenes placering i den nærmest forudgående afsluttede turnering.
Holdenes placering i ligaen følger af først placeringen i slutspillet og derefter i grundspillet.
Der tilmeldes først pladser i CL, hvor det bedst placerede hold tilmeldes.
Såfremt Danmark har mere end en plads i CL, tilmeldes vinderen af grundspillet denne
turnering. Såfremt vinderen af grundspillet allerede er tilmeldt CL, tilmeldes det næstbedst
placerede hold (Slutspillet) denne turnering.
Såfremt Danmark er tildelt mere end 2 pladser i CL, tilmeldes det bedste placerede hold i
slutspillet, der endnu ikke er tilmeldt CL.
EHF kan opgradere et hold til deltagelse i CL. Såfremt holdet opnår deltagelse i CLturneringen, udgår holdet af placeringerne nedenfor, hvis ikke, indgår holdet i tilmeldingen
nedenfor.
2. European Handball League
Først tilmeldes vinderen af grundspillet til turneringen, hvis dette hold ikke allerede er
tilmeldt CL.
Dernæst tilmeldes vinderen af Landspokalturneringen (Santander Cup) til denne turnering,
hvis dette hold ikke allerede er tilmeldt CL.
Såfremt der herefter er ledige pladser i EHL tilmeldes det / de bedst placerede hold
(Grundspillet), der ikke allerede er tilmeldt CL/EHL.
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