
 
Forslag til strukturændringer i dame-DT 2022-2023 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Bordtennis Danmark – Idrættens Hus – Brøndby Stadion 20 – 2605 Brøndby  
Tlf. +45 4326 2112 – btdk@bordtennisdanmark.dk – www.bordtennisdanmark.dk 

 

 2. december 2021 
 
Deltagende klubber: Ballerup, Greve, Hillerød, Fredensborg, Helsingør, Amager, Roskilde, København og 
Hvidovre. 
Afbud (som dog alle har leveret input): Horsens, Viby, Allerød, Virum, Silkeborg og OB. 
 
Greve BTK har d. 14. november 2021 indbudt alle dame DT-klubber til en drøftelse d. 27. november 2021 i 
Fredensborg omkring fremtidens struktur i Danmarksturneringen for damer. 
 
De fremmødte klubber blev enige om følgende forslag til strukturen gældende fra sæsonen 2022-2023: 
 
Bordtennisliga 

 Afvikles med 8-10 hold. 
 Rækken afvikles som en almindelig dobbeltturnering i to turneringshalvdele hver med 7-9 kampe i 

hver turneringshalvdel. Fordeles på 3-4 samlinger. 
 Rækkens 4 øverste hold spiller medaljespil. Nr. 1 vælger hold mellem nr. 3 og 4. 
 Rækkens 2 nederste hold afvikler kvalkampe mod de to øverste fra 1. division i en alle mod alle 

turnering. Taberne rykker ned. 
 
1. Division, scenarie 1 (maksimalt 12 hold i én pulje) 

 Laveste række med fri tilmelding. 
 Almindelig dobbeltturnering med op til 11 kampe i hver turneringshalvdel, fordelt på samlinger med 

3 + 3 + 3 +2 kampe (4 weekender) i hver turneringshalvdel. 
 Rækkens nr. 1 og 2 afvikler kvalkampe mod de to nederste fra Bordtennisligaen i en alle mod alle 

turnering. Kun oprykningsberettigede hold kan deltage i kvalkampene. Vinderne rykker op. 
 Ingen nedrykning. 

 
1. Division, scenarie 2 (13-16 hold i to puljer) 

 Laveste række med fri tilmelding. 
 I første halvdel møder holdene hinanden én gang. De 3 (ved 13-14 hold) eller 4 (ved 15-16) højst 

placerede hold går videre til et oprykningsspil i en ny pulje. De øvrige går videre til en 
”nedrykningspulje”. Der tildeles startpoint i forhold til placeringen. 0 point til sidstepladsen, 1 point 
til næstsidste pladsen osv. Dette gælder i begge rækker i anden turneringshalvdel. 

 Oprykningsspillets nr. 1 og 2 afvikler kvalkampe mod de to nederste fra Bordtennisligaen i en alle 
mod alle turnering. Kun oprykningsberettigede hold kan deltage i kvalkampene. Vinderne rykker op. 

 Ingen nedrykning. 
 
1. Division, scenarie 3 (mere end 16 hold) 

 10 højest rangerende hold (efter rating på tilmeldte spillere) deltager i 1. division i én pulje. 
 Øvrige hold deltager i 2. division i én pulje. Ved mere end 12 hold i 2. division opdeles i 2 puljer 

som ved scenarie 2. 
 Almindelig dobbelturnering i to turneringshalvdel. Ved mere end 12 hold i 2. division afvikles 

oprykningsspil og nedrykningspil som ved scenarie 2. 
 Kvalkampe mellem Bordtennisliga/1. division og 1. division/2. division. 
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Samtidig spurgte de deltagende klubber, om det er muligt at ændre turneringsstrukturen, allerede gældende 
fra anden turneringshalvdel i denne sæson. 
 
Forlag til ændring: 
 
Bordtennisliga 

 Turneringen ændres til en dobbelturnering og fortsætter blot med de resterende 9 hold. 
 De 4 øverste hold fortsætter til slutspillet, hvor nr. 1 vælger modstander mellem nr. 3 og 4. 
 De 2 nederste hold spiller én kvalkamp mod de to øverste hold i 1. division. Taberne rykker ned i 1. 

division. 
 
1. Division 

 Nr. 1-3 fra begge puljer fortsætter til et oprykningsspil. 6 hold i én pulje 
 Nr. 4-7 fra begge puljer fortsætter til et ”nedrykningsspil”. 8 hold i én pulje. 
 Puljerne afvikles som en enkeltturnering, med henholdsvis 5 og 7 kampe. 
 I ”nedrykningsspillet” tildeles startpoint i forhold til placeringen. 0 point til sidstepladsen, 1 point til 

næstsidste pladsen osv. Dette gælder i begge rækker i anden turneringshalvdel. 
 Oprykningsspillets nr. 1 og 2 afvikler kvalkampe mod de to nederste fra Bordtennisligaen i én kamp. 

Rækkes nr. 1 vælger modstander fra Bordtennisligaen. Vinderne rykker op i Bordtennisligaen. 
 I denne sæson består 1. Division af i alt 14 hold. Kun 5 af disse er klubbernes førstehold og dermed 

oprykningsberettigede til Bordtennisligaen. Begrænsningen om ”ingen 2.-hold i oprykningsspillet” 
ønskes fjernet og tilrettes samme løsning som hos herrerne, hvor et vist antal 2.-hold kan tillades, 
men dog ikke kan rykke op. Da to hold rykker ned, skal mindst to hold være oprykningsberettiget. 

 Ingen nedrykning. 
 
 
Generelle punkter: 

 I Bordtennisligaen stoppes ved afgørelse. 
 I 1. division spilles fuldt ud – alle kampe. 
 Store samlinger. Som minimum samlinger hvor alle Liga hold eller 1. division deltager, og meget 

gerne hvor alle damehold deltager i samme samling, hvis det er muligt. Kun meget få klubber har 
disse muligheder. 

 De mere specifikke regler beskrives af Turneringsgruppen. 
 
 
 
Kim Holm Pedersen / Turneringsgruppen 


