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Til samtlige klubber 
Som tidligere varslet udbyder BTDK nu en Pigeliga i et ændret format og en ændret målgruppe for sæsonen 

2022-2023. Vi håber, at vi derved kan samle mange flere pigespillere og give dem alle nogle rigtigt sjove 

oplevelser, gode kammeratskaber og jævnbyrdige kampe.  

Den ”nye” Pigeliga er tiltænkt alle pigespillere – begyndere såvel som øvede – som er født i år 2008 eller 

senere. Rækken er dermed ikke åben for junior- og U21-spillere, som det ellers tidligere har været tilfældet. 

Ændringen skyldes et ønske om, at pigerne mødes i en mere aldersmæssigt homogen gruppe, idet det 

skønnes befordrende for relationsopbygningen pigerne imellem.  

Alle tilmeldte hold vil blive optaget i Pigeligaen, og der er således ikke noget øvre loft for antal hold. Det vil 

være GRATIS at deltage i Pigeligaen i sæsonen 2022/2023.  

Klubberne kan frit tilmelde flere hold i Pigeligaen, ligesom holdene kan sammensættes af piger fra 

forskellige klubber (skriv til Marielle på man@bordtennisdanmark.dk, og så kan hun hjælpe med 

koordineringen heraf). Pigeligaen afvikles som en prøverække og vil være åben for indløsning af B-licens 

hele sæsonen – i det hele taget vil ”fleksibilitet” være et nøgleord. Alle piger, der har lyst, skal kunne 

deltage uanset klubtilhørsforhold, og ingen piger skal begrænses i deltagelse i andre rækker, fordi de spiller 

Pigeliga. Der er tilmeldingsfrist til Pigeligaen den 1. oktober 2022. 

Afviklingen af Pigeligaen 
Pigeligaen afvikles som 2-mandshold i festlige samlinger i to geografisk opdelte kredse – i henholdsvis Øst 

og Vest. Såfremt der opnås et tilstrækkeligt antal tilmeldte hold, niveauopdeles rækken. Hver holdkamp 

består af i alt fire singler (der spilles ikke double). En holdkamp kan således ende uafgjort. I nødvendigt 

omfang tælles der sæt og bolde som afgørelse.  

Uafhængigt af eventuel niveauopdeling afholdes en samling i efteråret (Øst+Vest) og en i foråret (Øst+Vest) 

– samt en afsluttende landsdækkende finalesamling på Fyn, hvor samtlige Pigeligahold inviteres med til 

Slutspil og Pigedag. De to bedst placerede hold i de to kredse (i hvert niveau, hvis relevant) kvalificerer sig 

til Slutspillet, hvor der spilles semifinale mellem nr. 1 i den ene kreds og nr. 2 i den anden kreds - og 

omvendt. Vinderne af de to semifinaler mødes i finalen om guld og sølvmedaljer, mens taberne i de to 

semifinaler mødes i kampen om bronzemedaljerne. Der arrangeres træning og hygge for de øvrige hold – 

så vi på den måde sikrer, at samtlige piger deltager til den landsdækkende samling og til endnu en Pigedag. 

Datoer for samlinger 
✓ Første samling Efterår 2022 i henholdsvis Sisu (Vest) og Roskilde (Øst) den 27. november 2022. 

✓ Anden samling Forår 2023 i henholdsvis Sisu (Vest) og Amager (Øst) den 15. april 2023. 

✓ Slutspil og Pigedag i Odense den 20. maj 2023.  
 

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

Anne Diness på telefon: 40 70 96 56 eller e-mail: adi@deif.com.  

 

Med venlig hilsen  

Bordtennis Danmark 
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