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                                                                                        4. maj 2022 
 
Til samtlige klubber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danmarksturneringen for Damer 2022–2023 
 
 
Så er det igen tid til tilmelding af hold til Danmarksturneringen for damer 2022/2023. Der er 
tilmeldingsfrist onsdag den 1. juni 2022. 
Tilmelding foretages elektronisk via Bordtennisportalen. 
 
Vigtigt 
Som følge af det stigende antal tilmeldte hold, kan det ikke forventes at samlinger kan 
afholdes for samtlige hold på samme lokalitet. 
 
Oprykning og nedrykning 
Som følge af en indgået aftale med klubberne om en ændret turneringsstruktur d. 2. december 
2021, er oprykning til Bordtennisligaen denne gang mulig for de klubber som indgår i 
slutstillingen i 1. division oprykningsspil. Der kan være op til 10 hold i Bordtennisligaen. 
 
Bordtennisliga 
Hillerød GI, Virum, Sisu/MBK-BTK Viby, Hvidovre Bordtennis, OB, Amager, Ballerup (O), 
Silkeborg BTK (O), Greve (O) samt Allerød (O). 
 
1. og 2. division 
Alle øvrige hold tilmeldes i 1. division. Afhængig af antallet af tilmeldte hold opdeles 1. division 
i én eller to puljer og muligvis i en 2. division. 
Se vedlagte foreløbige uddrag af turneringsreglementet for dame-DT. 
 
Det vil igen være muligt at deltage med op til tre hold i dame-DT, dog vil mindst ét hold blive 
henvist til nedrykningsspil (i 2. turneringshalvdel) eller 2. division, hvis disse bliver aktuelle. 
 
Betingelser for deltagelse i Divisionsrækkerne for damer: Der henvises til BTDK’s 
direktiv om krav til uddannede trænere i DT-klubber 2018-2021, som kan findes på BTDK’s 
hjemmeside. Kravet er gældende i alle rækker. 
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Holdstørrelse: Hvert hold består af tre spillere. 
 
Spillesystem: Divisionsrækkerne afvikles i samlinger. Der spilles efter spillesystemet for 3-
mandshold. Der spilles typisk to holdkampe ved hver samling for dermed at reducere 
omkostningerne til overnatning. Dog afvikles 3 kampe i to weekender. 
For flere detaljer, se vedhæftede oversigt over planlagt DT-runder. 
 
Holdkampene afvikles på 1-2 borde. 
 
Som udgangspunkt forventes at kampene i dame DT afvikles på følgende datoer: 
 1. halvdel (2022): 10/9, 8-9/10, 29/10, 12/11 og 26/11. 
 2. halvdel (2023): 28/1, 25-26/2, 11/3, 1/4 og 29/4. 
 
Turneringsstrukturen i 1. division er afhængig af antallet af tilmeldte hold. De forventede 
kampdage i 1. division er valgt ud fra en forventning om, at 1. division afvikles med maksimalt 12 
hold. 
 
Spillere: Der kan til hver holdkamp kun benyttes to spillere på B-licens. Dog tillades ikke B-
licenser ved overbygningsklubber. 
 
Startgebyr: 3.800 kr. pr. hold. 
 
Som følge af nedlukning i sæsonen 2020-2021, blev startgebyret i sæsonen 2021-2022 
reduceret med 30% for 1. division. Startgebyret er nu tilbage på samme niveau som før 
Corona. 
 
Tilmelding: Tilmeldingsfristen er onsdag den 1. juni 2022. 

Evt. spørgsmål til Claus Arnsbæk 
 på telefon: 42 80 98 44 eller 
 e-mail: clar@bordtennisdanmark.dk 

 
Forbehold: De overordnede principper for turneringsstrukturen blev aftalt på et møde med 
interesserede klubber d. 2. december 2021 i Fredensborg. De nærmere regler i 1. division er 
under udarbejdelse og intern granskning i TG. Det næsten færdige regelsæt for dame-DT er 
dog vedlagt denne indbydelse.  
 
 
Med venlig hilsen 
Bordtennis Danmark 
 
Turneringsgruppen 
 
 


