Op/Nedspil 2021-2022
2. og 3. division
Version 2 – 14. marts 2022

Ekstra nedrykker fra Liga, 1. - 2. og 3.division Herrer
sæson 2021-2022
I forbindelse med afslutningen af Håndboldligaen for Herrer sæson 2020-2021, blev det afgjort
i retssystemet, at TMS Ringsted ikke rykkede ud af ligaen.
I sæson 2021-2022 består HåndboldLigaen derfor af 15 hold, men også, at der rykker 2 hold
ud af ligaen efter denne sæson.
Den afledte effekt har indflydelse på op/nedrykning i mellem 1., 2. og 3.division herrer i sæson
2021/22.
I 1. division Herrer med 14 hold, betyder den ekstra nedrykker fra Ligaen, at der rykker 1 ekstra
hold ned i 2. division. Som udgangspunkt rykker placeringerne som nr. 11-12-13 og 14 ned.
En placering som nr. 14 i 1.division herrer betyder direkte nedrykning.
Placeringerne som nr. 11,12 og 13 afhænger af hvor mange direkte oprykkere, der er fra
2.division jf. de normale op/nedrykningsregler.
Konsekvensen af den ekstra nedrykker fra Ligaen betyder følgende:
For 2. division:
a. Blandt de 3 hold placeret som nr. 9 ved afslutning af sæsonen, skal det dårligst
placerede hold jf. DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker, Stk. 9.12, deltage i
nedrykningsspillet til 3. division.
b. Blandt de 3 hold placeret som nr. 10 ved afslutning af sæsonen, bliver det dårligst
placerede hold jf. DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker, Stk. 9.12, rykket direkte
ned i 3. division. Øvrige hold indgår i nedspil.
For 3. division:
c. Blandt de 6 hold placeret som nr. 9 ved afslutning af sæsonen, skal det dårligst
placerede hold jf. DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker, Stk. 9.12, deltage i
nedrykningsspillet til øverste lokale række.
d. Blandt de 6 hold placeret som nr. 10 ved afslutning af sæsonen, bliver det dårligst
placerede hold jf. DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker, Stk. 9.12, rykket direkte
ned i øverst lokale række. Øvrige hold indgår i nedspil.
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Praksis ved afgørelse af hold og indplacering i op/nedspilskampene:
Udvælgelse af dårligst placerede hold sker som tidligere nævnt jf. DHF’s Turneringsreglement
for øvrige rækker, jf. stk, 9.12:
”Ved indplacering af hold på tværs af puljer sammenlignes point ud fra samme antal kampe.
Dette under hensyntagen til udligning af udgåede kampe, udgåede hold og lignende”.
I praksis betyder det, at hvis der er forskel i antal hold i puljen, trækkes hold ud
af puljen indtil der er samme antal i alle puljer. Der udtrækkes hold nede fra og alene til brug
ved beregning af sammenligningsgrundlag.
Ved pointlighed efter sammenligning, findes hold i henhold til placeringsrækkefølgen som
beskrevet i stk. 9.10 4) måldifference i samtlige kampe og dernæst 5) flest scorede mål i
samtlige kampe.
Hvis placeringsrækkefølgen endnu ikke er afgjort efter 4) eller 5) foretages lodtrækning.
Stk. 9.10 1) -2) -3) samt 6) udgår i denne sammenligning.
Hold, der jf. ovenstående rykker ud af rækken, indplaceres øverst på reserveholdslisten til
efterfølgende sæson.
DHF’s Turneringsudvalg har besluttet, at holdene der deltager i op/nedspillet fra placeringerne
som nr. 9 og 10 som nævnt i ovenstående vedr. 2. og 3. division, skal spille kampene som
følger:
For 2. division:
Hvis dårligste 9’er er:
JHF-hold – indsættes holdet i kamp d)
FHF-hold – indsættes holdet i kamp e)
HRØ-hold – indsættes holdet i kamp f)
Resterende kampe afvikles som planlagt.
Der refereres til kampene i det efterstående vedr. 2. division Herrer ”OP”.
For 3. division:
Hvis dårligste 9’er er:
JHF-hold eller et FHF-hold – indsættes holdet i en af de tre kampe, hvor modparten er et
JHF/FHF-hold. Indplaceres ved lodtrækning.
HRØ-hold – indsættes holdet i en af de tre kampe, hvor modparten er et HRØ-hold.
Indplaceres ved lodtrækning.
Resterende kampe som planlagt.
Der refereres til kampene i det efterstående vedr. 3. division Herrer ”OP”

Op- og nedrykningsspillet er naturligvis tilrettet i den forbindelse.
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2. Division Herrer ”OP”
Grundspillet i henholdsvis 2. division og 3. division slutter som udgangspunkt søndag den 3. april 2022*
*Terminerne for op/nedspillet kan skubbes, såfremt der er hold, med udsatte kampe pga. Corona, som
først afslutter turneringen til den 24. april 2022.
Ingen kampe må afvikles senere end søndag den 22. maj 2022.
Der er en ekstra nedrykker fra 2.division herrer – se side 1 og 2 i herværende dokument
Nr. 2 i de seks puljer i 3.division mødes i 1 hjemme og 1 udekamp om retten til at møde nr. 10 i 2.division.
Indledende runde spilles som bedst af 2 kampe med EC afgørelse
Kampene kan afvikles på andre dage end de anførte, men det kræver enighed mellem parterne og skal
godkendes af det administrative distrikts - eller regionskontor. Det er tilladt i enighed at afvikle kampene
på hverdage, for at få en hurtigere afvikling på op/nedspillet.
1. kamp søndag den 10. april 2022
a) Nr. 2 i pulje 1 – Nr. 2 i pulje 2
b) Nr. 2 i pulje 3 – Nr. 2 i pulje 4
c) Nr. 2 i pulje 5 – Nr. 2 i pulje 6

Palmesøndag

1. maj 2022*

2. kamp senest mandag den 18. april 2022
a) Nr. 2 i pulje 2 – Nr. 2 i pulje 1
b) Nr. 2 i pulje 4 – Nr. 2 i pulje 3
c) Nr. 2 i pulje 6 – Nr. 2 i pulje 5

2.påskedag

8. maj 2022*

Slutkampe - Bedst af 2 kampe med EC afgørelse
1. kamp søndag den 24. april 2022*
d) Vinder a) – Nr. 9/10 i 2.div. pulje 1
e) Vinder b) – Nr. 9/10 i 2.div. pulje 2
f) Vinder c) – Nr. 9/10 i 2.div. pulje 3

15. maj 2022*

2. kamp søndag den 1. maj 2022*
d) Nr. 9/10 i 2.div. pulje 1– Vinder a)
e) Nr. 9/10 i 2.div. pulje 2 – Vinder b)
f) Nr. 9/10 i 2.div. pulje 3 – Vinder c)

22. maj 2022*

De tre vindere af slutkampene deltager i den kommende 2.division, mens taberne fra indledende kampe samt
slutkampene spiller i den kommende 3.division.
Herudover tages der forbehold for udtrækninger og andet, der kan få indflydelse på op/nedspillet

Opdateret 240222
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3. Division Herrer ”OP”
Grundspillet i Jyllandsserien under JHF slutter søndag den 27. marts 2022*
Grundspillet i Fynsserien under FHF slutter søndag den 3. april 2022*
Grundspillet i Kvalifikationsrækken under HRØ slutter 10. april 2022*
Grundspillet 3. division slutter søndag den 3. april 2022*
*Terminerne for op/nedspillet kan skubbes, såfremt der er hold, med udsatte kampe pga. Corona, som
først afslutter turneringen til den 24. april 2022.
Ingen kampe må afvikles senere end den 8. maj 2022.
Der er en ekstra nedrykker fra 3.division herrer – se side 1 og 2 i herværende dokument
Nr. 2 i øverste lokalrække møder nr. 9/10 i 3.division om en plads i 3.division.
Der spilles bedst af 2 kampe med EC-afgørelse.
Deltagerne fra JS findes iht. JHF´s bestemmelser som følger:
JHF har 8 oprykningspladser. De 8 bedste nr. 1 rykker op i 3. Division.
Den bedste og den næstbedste 2ér i JS kvalificeret iht. JHF´s bestemmelser
spiller op-/nedspil mod nr. 10 fra 3. div. som angivet nedenfor.
Kampene kan afvikles på andre dage end de anførte, men det kræver enighed mellem parterne og skal
godkendes af det administrative distrikts - eller regionskontor. Det er tilladt i enighed at afvikle kampene på
hverdage, for at få en hurtigere afvikling på op/nedspillet.
Vi har valgt at friholde påsken for kampe, men hvis foreningerne kan blive enige om at afvikle kampene tidligere
end de af DHF fastsatte terminer, er dette tilladt. Ingen kampe må afvikles senere end søndag den 22. maj 2022.
1. kamp søndag den 10. april 2022 (Palmesøndag)
kampe med hold fra HRØ søndag den 1. maj 2022*

1. maj 2022*

JHF bedste 2ér (iht. JHF´s bestemmelser) – Nr. 9/10 i 3.div. pulje 1
JHF næstbedste 2ér (iht. JHF´s bestemmelser) – Nr. 9/10 i 3 div. pulje 2
FHF 2 – Nr. 9/10 i 3.div. pulje 3
ØST 2 pulje 1 – Nr. 9/10 i 3 div. pulje 4
ØST 2 pulje 2 – Nr. 9/10 i 3.div. pulje 5
ØST 2 pulje 3 – Nr. 9/10 i 3.div. pulje 6
2. kamp søndag den 24. april 2022
kampe med hold fra HRØ søndag den 8. maj 2022*

8. maj 2022*

Nr. 9/10 i 3.div. pulje 1 – JHF bedste 2ér (iht. JHF´s bestemmelser)
Nr. 9/10 i 3 div. pulje 2 – JHF næstbedste 2ér (iht. JHF´s bestemmelser)
Nr. 9/10 i 3.div. pulje 3 – FHF 2
Nr. 9/10 i 3 div. pulje 4 – ØST 2 pulje 1
Nr. 9/10 i 3.div. pulje 5 – ØST 2 pulje 2
Nr. 9/10 i 3.div. pulje 6 – ØST 2 pulje 3
Vinderne rykker i 3. division. Taberne forbliver i distriktsforbundenes øverste lokale rækker.
Herudover tages der forbehold for udtrækninger og andet, der kan få indflydelse på op/nedspillet
Opdateret 240222

4

2. Division Damer ”OP”
Grundspillet i henholdsvis 2. division og 3. division slutter som udgangspunkt søndag den 3. april 2022* – se dog
nedenfor *
*Terminerne for op/nedspillet kan skubbes, såfremt der er hold, med udsatte kampe pga. Corona, som
først afslutter turneringen til den 24. april 2022.
Ingen kamp må afvikles senere end søndag den 22. maj 2022.
Nr. 2 i de seks puljer i 3.division mødes i 1 hjemme og 1 udekamp om retten til at møde nr. 10 i 2.division.
Indledende runde spilles som bedst af 2 kampe med EC afgørelse
Kampene kan afvikles på andre dage end de anførte, men det kræver enighed mellem parterne og skal
godkendes af det administrative distrikts - eller regionskontor. Det er tilladt i enighed at afvikle kampene på
hverdage, for at få en hurtigere afvikling på op/nedspillet.
1. kamp søndag den 10. april 2022
a) Nr. 2 i pulje 1 – Nr. 2 i pulje 2
b) Nr. 2 i pulje 3 – Nr. 2 i pulje 4
c) Nr. 2 i pulje 5 – Nr. 2 i pulje 6

Palmesøndag

1. maj 2022*

2. kamp senest mandag den 18. april 2022
a) Nr. 2 i pulje 2 – Nr. 2 i pulje 1
b) Nr. 2 i pulje 4 – Nr. 2 i pulje 3
c) Nr. 2 i pulje 6 – Nr. 2 i pulje 5

2.påskedag

8. maj 2022*

Slutkampe - Bedst af 2 kampe med EC afgørelse
1. kamp søndag den 24. april 2022*
d) Vinder a) – Nr. 10 i 2.div. pulje 1
e) Vinder b) – Nr. 10 i 2.div. pulje 2
f) Vinder c) – Nr. 10 i 2.div. pulje 3

15. maj 2022*

2. kamp søndag den 1. maj 2022*
d) Nr. 10 i 2.div. pulje 1– Vinder a)
e) Nr. 10 i 2.div. pulje 2 – Vinder b)
f) Nr. 10 i 2.div. pulje 3 – Vinder c)

22. maj 2022*

De tre vindere af slutspillet deltager i den kommende 2.division, mens taberne fra indledende kampe samt
slutspillet spiller i den kommende 3.division.
Herudover tages der forbehold for udtrækninger og andet, der kan få indflydelse på op/nedspillet

Opdateret 240222
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3. Division Damer ”OP”
Grundspillet i Jyllandsserien under JHF slutter søndag den 27. marts 2022*
Grundspillet i Fynsserien under FHF slutter søndag den 3. april 2022*
Grundspillet i Kvalifikationsrækken under HRØ slutter 10. april 2022*
Grundspillet 3. division slutter søndag den 3. april 2022*
*Terminerne for op/nedspillet kan skubbes, såfremt der er hold, med udsatte kampe pga. Corona, som
først afslutter turneringen til den 24. april 2022. Ingen kampe må afvikles senere end den 8. maj 2022.
Nr. 2 i øverste lokalrække møder nr. 10 i 3.division om en plads i 3.division.
Der spilles bedst af 2 kampe med EC-afgørelse.
Deltagerne fra JS findes iht. JHF´s bestemmelser som følger:
JHF har 8 oprykningspladser. De 8 bedste nr. 1 rykker op i 3. Division.
Den bedste og den næstbedste 2ér i JS kvalificeret iht. JHF´s bestemmelser
spiller op-/nedspil mod nr. 10 fra 3. div. som angivet nedenfor.
Kampene kan afvikles på andre dage end de anførte, men det kræver enighed mellem parterne og skal
godkendes af det administrative distrikts - eller regionskontor. Det er tilladt i enighed at afvikle kampene
på hverdage, for at få en hurtigere afvikling på op/nedspillet.
Vi har valgt at friholde påsken for kampe, men hvis foreningerne kan blive enige om at afvikle kampene
tidligere end de af DHF fastsatte terminer, er dette tilladt. Ingen kampe må afvikles senere end søndag den
15. maj 2022.
1. kamp søndag den 10. april 2022 (Palmesøndag) /
kampe med hold fra HRØ søndag den 24. april 2022

1. maj 2022*

JHF bedste 2ér (iht. JHF´s bestemmelser) – Nr. 10 i 3.div. pulje 1
JHF næstbedste 2ér (iht. JHF´s bestemmelser) – Nr. 10 i 3 div. pulje 2
FHF 2 – Nr. 10 i 3.div. pulje 3
ØST 2 pulje 1 – Nr. 10 i 3 div. pulje 4
ØST 2 pulje 2 – Nr. 10 i 3.div. pulje 5
ØST 2 pulje 3 – Nr. 10 i 3.div. pulje 6
2. kamp søndag den 24. april 2022/
kampe med hold fra HRØ søndag den 1. maj 2022

8. maj 2022*

Nr. 10 i 3.div. pulje 1 – JHF bedste 2ér (iht. JHF´s bestemmelser)
Nr. 10 i 3 div. pulje 2 – JHF næstbedste 2ér (iht. JHF´s bestemmelser)
Nr. 10 i 3.div. pulje 3 – FHF 2
Nr. 10 i 3 div. pulje 4 – ØST 2 pulje 1
Nr. 10 i 3.div. pulje 5 – ØST 2 pulje 2
Nr. 10 i 3.div. pulje 6 – ØST 2 pulje 3
Vinderne rykker i 3. division. Taberne forbliver i distriktsforbundenes øverste lokale rækker.
Herudover tages der forbehold for udtrækninger og andet, der kan få indflydelse på op/nedspillet
Opdateret 240222
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