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Strukturændringer i dame-DT 2022-2023 14. december 2021 
 
 
 
Greve BTK havde i forbindelse med samlingen i Fredensborg indbudt alle dame DT-klubber til en drøftelse 
omkring fremtidens struktur i Danmarksturneringen for damer. 
 
Ud af de 15 klubber (overbygningshold regnes som én klub) som i denne sæson indgår i holdturneringen, 
deltog 9 klubber i mødet. 
 
De fremmødte klubber var alle enige om at ændre strukturen som angivet i skrivelse af 2. december 2021. 
 
Forslaget bestod af to modeller. 
1. En ny struktur som kan anvendes i mange år fremover. 
2. En ændring af strukturen i den resterende del af indeværende sæson. 
 
8 klubber har i denne travle juletid fundet anledning til at svare på henvendelsen fra Turneringsgruppen. 
 
Forslag 1:  Ja: 7 Nej: 1 
Forslag 2:  Ja: 4 Nej: 4 
 
Med blot én afvisning af forslag 2 fortsætter turneringen dermed uændret i anden turneringshalvdel. 
 
Strukturændringen vedrører primært klubberne i Bordtennisligaen, hvilket måske også afspejles i antallet af 
tilbagemeldinger. Med de klubber som deltog i mødet d. 27. november 2021, og som nu har meldt tilbage, har 
9 klubber accepteret forslag 1 og én klub har afvist. 
 
De klubber som ikke deltog i mødet og/eller ikke har meldt tilbage på skrivelse af 2. december 2021, har taget 
en aktiv beslutning om ikke være del i beslutningen om en ny struktur, og dermed overladt beslutningsansvaret 
til de øvrige klubber. 
 
Strukturen i dame-DT ændres som angivet i forslag 1 gældende fra sæsonen 2022-2023. 
 
Turneringsgruppen har i forbindelse med tilbagemeldingerne også modtaget flere forslag til detaljerede 
beskrivelser af reglerne samt en alternativ struktur. Som angivet i skrivelse af 2. december 2021 indgår de 
detaljerede regler ikke i forslaget – disse vil i den kommende periode blive udarbejdet med input fra de 
modtagne forslag. 
De alternative forslag til en lidt anderledes struktur, vil blive gransket, men her skal forslagsklubberne ikke 
forvente de store ændringer i forhold til forslag 1, som var det de fremmødte klubber blev enige om.  
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