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Cirkl. 030-TU517 
Odense, den 29. september 2021 – Opdateret den 04.10.2021 
 
 
 
 
 
Vedr. ændrede op og nedrykning i Fynsserie og Serie 1 grundet  
manglende hold. 
 
 
Da forholdene er ændret da flere af rækkerne er igangsat med færre hold, har turneringsudvalget 
været nødsaget til at lave følgende ifm. med ombrydningen til 2. halvsæson og op- og 
nedrykninger: 
 
Herrer 
 
FS:  11 og 12 ned  - Almindelige propositioner 
 
Serie 1:  Nr. 1 i hver pulje op - Almindelige propositioner 
 Nr. 11 i Pulje 2 rykker ned 

Forklaring: Da der er 17 hold, mod normalt 20 og 4 nedrykkere, vil der være en 
nedrykker. 
Havde man lavet en normal deling med henholdsvis 8 og 9 hold, ville det være nr. 9 
der rykkede ned. Derfor 1 nedrykker fra pulje 2. 
Nr. 6 i pulje 1 kan anmode om frivillig nedrykning, der ikke vil have sportslige 
konsekvenser (Ingen oprykningsforbud) * 
 
**Ombrydning til Serie 1 Fynsserie Kval og Serie 1 Kval: 
Pulje 1:  
2-6:   Serie 1 – Fynsserie Kval 
7-10: Serie 1 – Serie 1 kval 
Pulje 2: 
3-4:   Seri2 1 – Fynsserie Kval 

 5-6:   Serie 1 -  Serie 1 Kval 
 
Serie 2 Nr. 1 og 2 i hver pulje rykker op.  
 
Damer 
 
FS Ingen nedrykkere – Nr. 10 kan anmode om frivillig nedrykning, der ikke vil have 

sportslige konsekvenser (Ingen oprykningsforbud) * 
 
Serie 1 Nr. 1 i hver pulje rykker op - Almindelige propositioner 
 **Nr. 2-6 i hver pulje spiller Serie 1  - Fynsserie Kval 
 **Underliggende hold spiller Serie 1 – Serie 1 Kval 

Ingen nedrykkere – Nr. 9 og 10 kan anmode om frivillig nedrykning, der ikke vil have 
sportslige konsekvenser (Ingen oprykningsforbud) * 

  
  
 
Serie 2  Nr. 1 i hver pulje rykker op samt Bedste 2’er.  
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*Anmodning om nedrykning skal fremsendes senest onsdag den 1. december. Da der fortsat Kan 
mangler 1-2 kampe, skal man sende anmodningen hvis man gerne vil rykkes ned og kunne ende 
på en plads der kan give nedrykning. 
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