
 
 

 

Indbydelse til SENIOR Holdturneringen 2021-2022. 
I DGI og BTDK’s Seniorholdturnering spilles i halvsæsoner som er opdelt i hhv. Efterårs- og Forårssæson.  

Ved tilmelding fra sæsonstart (Efterårssæsonen) tilmelder man sig til begge turneringshalvdele.  

 

Der indbydes til følgende rækker: 

EFTERÅR 2021: Jyllandsserie, Serie 1 og Serie 2 
 

Jyllandsserien (der er fire spillere på hvert hold) med plads til 20 hold i rækken – ved flere spilles kval. 

Serie 1 (der er tre spillere på hvert hold) med plads til 30 hold i rækken – ved flere spilles kvalifikation 

Serie 2 starter i år sammen med JS og Serie 1 

Efterårssæsonen forløber over ugerne: (38+39+40+41+43+44+45+47+48+49) dvs. spillefri uge 42+46 

Tilmeldingsfrist til Jyllandsserien, Serie 1 og Serie 2 er den 12. september 2021. 

Tilmeld hold på Bordtennisportalen.dk  
 

EFTERÅR 2021: Serie 3-Serie 5 + Dame Jyllandsserien 
 

På herresiden i Serie 3+Serie 4+Serie 5 spilles der med tre spillere på hvert hold. 

Efterårssæsonen forløber over ugerne: (43+44+45+47+48+49) 

Dame Jyllandsserien spilles med to spillere på holdene og spilles ved 3-4 runder i løbet af hele sæsonen. 

Tilmeldingsfrist til Serie 3-Serie 5 og Dame JS er den 28. september 2021 

Tilmeld hold på Bordtennisportalen.dk  
 

Nærmere indplacering kommer senere. (Der tages hensyn til lokale traditioner) 

 

FORÅR 2022: 
 

DT-Kval (Kvalifikation til 3. division) (spilles med fire spillere på hvert hold) med 6-8 hold (med overførte 

resultater fra efterårssæsonen) 

Jyllandsserien + Serie 1 + Serie 2 + Serie 3 + Serie 4 + Serie 5 (tre spillere pr. hold).  

Forårssæsonen forløber over uge 2-12 

Hvis man ønsker at tilmelde ekstra hold – sker det senest tirsdag d. 14. december 2021. 

Tilmeld hold på Bordtennisportalen.dk 

 

FINALESTÆVNE Forår 2022 - afvikles lørdag den 2. april 2022 (Spillested oplyses senere).  

Ved mere end fire tilmeldte hold i en række spilles der kval. kampe i uge 14+15. 

Tilmelding/Afbud: Senest søndag den 12. september 2021. 

 

 

Relevante dokumenter kan hentes her: 

Kampsedler   -   Reglement (kommer) – Regionalt tillæg (kommer)  -  Tilmelding (guide) 

 

https://www.dgi.dk/bordtennis/bordtennis/tilbud-til-dig-og-dit-hold/holdturneringen
https://mimer.dgi.dk/offentlig/F2029C05-001


 
 

 

 

 

Rating-grænser: (Nye i sæson 2021-2022) 

Række Maks. ratingpoint 

Jyllandsserien og DT-kval. Fri rating 

Serie 1 (Efterår og Forår) 1999 

Serie 2 (Efterår og Forår) 1799 

Serie 3 (Efterår og Forår) 1599 

Serie 4 (Efterår og Forår) 1399 

Serie 5 (Efterår og Forår) 1199 

 

Såfremt en spiller har for høje ratingtal, til at kunne deltage på et hold vil turneringsgruppen kigge på 

klubbernes ansøgninger. Gives der dispensation kan holdet rykke op og ned efter reglementet, men ikke 

deltage ved Finalestævnet, pga. for høje ratingtal.  

HUSK - Der skal ansøges med dokumentation! (dispensationsansøgning) 

 

Grundet Covid-19 er der fri tilmelding i alle rækker. Der tages hensyn til de hold som rykkede op fra deres 

puljer i efteråret 2020. TG sammensætter puljer efter rating og geografi. Spiller man Jyllandsserie, må det 

forventes at der kan forekomme kampe i weekenden.  

Betalingen for Senior holdturneringen sker direkte på www.bordtennisportalen.dk (se guide)  

Holdgebyret er sænket med 30% pga. Covid-19 sæsonen. 

Alle kampflytninger skal ske via mail til: SeniorKampflytningJylland@outlook.com 

Er der spørgsmål vedrørende tilmelding kan disse rettes til: 

• Henrik Møller, Tlf. 2491 4389 - Mail: SeniorTurneringJylland@outlook.com 

• Claus Arnsbæk, Tlf. 4280 9844, mail: clar@bordtennisdanmark.dk 

 

Når sæsonen er i gang kan spørgsmål vedr.: 

• Reglement rettes til:  TG-Vest@bordtennisdanmark.dk 

• Kampflytninger rettes til: SeniorKampflytningJylland@outlook.com 

 

Find alle dokumenter vedrørende holdturneringen her: 

https://www.dgi.dk/bordtennis/bordtennis/staevner-og-turneringer/holdturneringen 

 

Husk at være OBS på det generelle fælles turneringsreglementet fra DGI og BTDK. Derudover skal man 

orientere sig i det regionale tillæg for VEST (Jylland). 

 

DGI Bordtennis og Bordtennis Danmark ønsker alle en god sæson med masser af fantastisk bordtennis 

og gode kampe afviklet med fairness og hyggeligt samvær. 

 

SE NÆSTE SIDE FOR REGLER 

http://www.bordtennisportalen.dk/
mailto:SeniorKampflytningJylland@outlook.com
mailto:SeniorTurneringJylland@outlook.com
mailto:clar@bordtennisdanmark.dk
mailto:TG-Vest@bordtennisdanmark.dk
mailto:SeniorKampflytningJylland@outlook.com
https://www.dgi.dk/bordtennis/bordtennis/staevner-og-turneringer/holdturneringen


 
 

 

 

 

 

REGLER HUSK 
 

Husk at kigge i både det generelle turneringsreglement + det regionale tillæg for Jylland. 

De findes på dgi.dk og Bordtennisdanmark.dk 

 

Vi har samlet de regler som slog mest ud seneste sæson: 

 

Indtastning og indsigelser 
 

• Husk at indtaste resultater umiddelbart efter kampen og senest kl. 23.59 samme dag. 
 

• Klubber har indsigelsesfrist på 3 dage efter kampdagen. Husk at tjekke resultat, spillere, reserver mv. 
igennem på bordtennisportalen og få gjort indsigelser med det samme. 

 

Hvis man deltager med manglende spiller 
 
Hvis et hold mangler en spiller, skal den manglende spiller placeres som følger:  
 

• 4 mands kampsedler (JS og DT-kval.): Pladserne A4/B3 samt double 2 skal ikke benyttes. 

• 3 mands kampsedler (Serie 1-5): Pladserne A3/B3 skal ikke benyttes. 

 
 
Udskiftning af spillere 
 

§ 10 stk. 6.1: Fra og med næstsidste runde af både efterårets Jyllandsserie, forårets DT Kval samt alle holdfinaler, 
låses spillerne til det hold de senest var spilleberettiget på som ordinære spillere. Spillere anvendt som ordinære 
spillere kan dermed ikke rykke ned på et lavere rangeret hold i rækkens sidste to holdkampe, men kan dog anvendes 
som reserve i overensstemmelse med § 11. 
Reserve kan anvendes, hvis vedkommende i den pågældende halvsæson har spillet mindst en senior-holdkamp for 
klubben og samtidig har lavere rating end den spiller, der afløses. 
 
Reserver 
 
§ 11 Stk. 6.1: I løbet af hver halvsæson kan en spiller kun fungere som reserve i to holdkampe, dog under 
forudsætning af at reserven har lavere ratingpoint end spilleren som afløses. Spillere, der må spille i to kategorier, 
kan dog fungere som reserve i to holdkampe i begge kategorier. 
 
 
 

 

 

Hvis I har brug for vi laver et webinar inden sæsonstart omkring regler så skriv til henrik.moeller@dgi.dk 

 


