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Damestruktur vest sæsonen 2019-20 

Der er kørt en proces med alle damehold omkring fastlæggelse af strukturen. På møde i februar blev 
vedtaget nedenstående struktur. 
 
Liga 
Alle 6 hold mødes i tre indbyrdes opgør og får 15 kampe pr. hold fordelt over hele sæsonen. De fire bedste 
hold går videre til kvartfinalerne og nr. 5 og 6 går i op- og nedrykningsspil mod nr. 1 fra de to 1. divisioner. 
Kampene afvikles med effektiv spilletid alle tre perioder. 
 
1. division 
Der opdeles i to geografiske kredse nord og syd. Det tilstræbes, at give mellem 12-15 kampe pr. hold 
afhængigt antallet af tilmeldinger og fordelt over hele sæsonen. Nr. 1. fra hver af de to 1. divisioner nord og 
syd går videre til et op- og nedrykningsspil mod nr. 5 og 6 fra ligaen. 
Kampene i 1. division spilles kun med effektiv spilletid de sidste tre minutter af 3. periode. 
 
2. division 
Der udbydes geografiske 2. divisioner, hvor det tilstræbes, at afvikle mellem 6-8 kampe pr. hold og kreds 
fordelt over hele sæsonen. 
Kampene i 2. division spilles kun med effektiv spilletid de sidste tre minutter af 3. periode. 
 
Op- og nedrykningskampe 
Liga – 1. division 
Nr. 5 og 6 i liga samt nr. 1 fra hver af de to 1. divisioner nord og syd deltager. Der spilles to indbyrdes opgør 
bedst af to kampe og der foretages lodtrækning om, hvem der møder hvem, dog kan nr. 5 og 6 fra liga ikke 
møde hinanden. 
 
Kampene spilles ud fra følgende model: 
Opgør A: 
Kamp nr. 1: Nr. 1. division, nord/syd – Nr. 5/6 liga 
Kamp nr. 2: Nr. 5/6 liga - Nr. 1. division, nord/syd 
 
Opgør B: 
Kamp nr. 1: Nr. 1. division, nord/syd – Nr. 5/6 liga 
Kamp nr. 2: Nr. 5/6 liga - Nr. 1. division, nord/syd 
 
Kampene spilles med effektiv spilletid alle tre perioder. Samlet vinder af de to opgør A & B rykker op i 
ligaen efterfølgende sæson. Taberne spiller 1. division. 
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