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      9. august 2022 

Struktur for kvinderækker i øst – sæson 2022-2023 

Jf. Turneringsreglementets §§ 2.4 og 2.5 kommer her information omkring rækkeinddeling og 
afvikling af grundspillet i Danmarksturneringen gældende for sæsonen 2022-2023 
 
Der er til næste sæson oprettet 3 rækker: 
Select Floorball Ligaen Kvinder Øst 
1. division kvinder Øst 
2. division kvinder Øst 
 
Der er tilmeldt 4 hold i ligaen, 5 hold i 1. division og 4 hold i 2. division.  
 
Med fokus på udvikling og give bund liga og toppen af 1. division mulighed for lige kampe har TUA 
besluttet at strukturen kommer til at se ud som følgende:  
 
I ligaen kommer de 4 hold til at spille 4 indbyrdes kampe. Det giver 12 kampe. Derudover, så 
spilles der 1 gang mod hvert 1. divisions hold. Det giver 5 kampe og en sæson med 17 kampe i alt. 
Kampene mod 1. divisionsholdene tæller med i den samlede stilling.  
 
I 1. division kommer de 5 hold til at spille 2 indbyrdes kampe. Det giver 8 kampe. Derudover, så 
spilles der 1 gang mod hvert liga hold. Det giver 4 ekstra kampe og en sæson med 12 kampe i alt. 
Kampene mod ligaholdene tæller med i den samlede stilling.  
 
I 2. division kommer de 4 hold til at spille 4 indbyrdes kampe. Det giver 12 kampe. 
 
 
Slutspil 
Det er kun hold der er tilmeldt rækken Select Floorball Ligaen Kvinder Øst, der kan gå i et slutspil 
og følger den vedtaget kvartfinalepuljespil. 
 
 
 
 

Spilletid 
I ligaen spilles der med effektiv spilletid i hele kampen. 
 
I 1. og 2. division spilles med løbende tid, dog spilles der med effektiv spilletid de sidste 3 minutter 
af 3. periode. Er kampen efter 3. periode uafgjort tildeles hvert hold 1 point og kampen afsluttes.   
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I kampe mellem ligahold og 1.divisionshold, spilles der med løbende tid, dog spilles der med 
effektiv spilletid de sidste 3 minutter af 3. periode. Er kampen efter 3. periode uafgjort tildeles 
hvert hold 1 point og kampen afsluttes.   
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