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Information vedr. slutspil i kvindeligaen 2022-2023 

Turneringsudvalget (TU) har truffet beslutning om at strukturen for kvindernes slutspil ændres for sæsonen 
2022/2023. Det sker på baggrund af antallet af hold tilmeldt kvindeligaen.  
 
Med i alt 6 hold tilmeldt er det ikke muligt at afvikle kvartfinale-puljespil over de planlagte 2 weekender.  
 
Derfor har TU truffet beslutning om at afvikling af Danmarksturneringens slutspil for kvinder, beskrevet i 
TR§2.7 aflyses og erstattes af følgende struktur:  
 
 
GÆLDENDE STRUKTUR FOR AFVIKLING AF DANMARKSTURNERINGENS SLUTSPIL FOR KVINDER: 
 
Slutspillet afvikles mellem de tre bedst placerede hold fra henholdsvis øst og vest.  
 
Der spilles kvartfinaler bedst af tre kampe, semifinaler bedst af tre kampe og de to vindere af semifinalerne 
går i finalen.  
 
Det er kun foreningens 1. hold, der kan deltage i enhver form for slutspil.  
 
Slutspillet afvikles efter følgende program:  
 
Kvartfinaler  
Nr. 2 fra øst - nr. 3 fra vest - (A)  
Nr. 2 fra vest - nr. 3 fra øst - (B)  
 
Nr. 1 i hhv. kvindeligaen øst og vest sidder over i kvartfinalerne. 
 
Første kamp spilles på dårligst placerede holds hjemmebane, anden kamp spilles på bedst placerede holds 
hjemmebane. En eventuel tredje kamp spilles på bedst placerede holds hjemmebane.  
 
I alle enkeltkampe skal der findes en vinder. Er stillingen uafgjort efter ordinær spilletid, spilles der sudden 
victory i op til 10 minutter, og herefter afgøres kampen i straffeslagskonkurrence jf. spillereglernes § 204. 
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Semifinaler  
Nr. 1 i hhv. kvindeligaen øst og vest sidder over i kvartfinalerne og møder i semifinalerne vinderen af de to 
kvartfinaler efter følgende struktur:  
 
Vinder af kvartfinale (A) – Nr. 1 Kvindeliga vest 
Vinder af kvartfinale (B) – Nr. 1 Kvindeliga øst 
 
Første kamp spilles på dårligst placerede holds hjemmebane, anden kamp spilles på bedst placerede holds 
hjemmebane. En eventuel tredje kamp spilles på bedst placerede holds hjemmebane. 
 
I alle enkeltkampe skal der findes en vinder. Er stillingen uafgjort efter ordinær spilletid, spilles der sudden 
victory i op til 10 minutter, og herefter afgøres kampen i straffeslagskonkurrence jf. spillereglernes § 204. 
 
Taberne af de to semifinaleopgør modtager begge bronzemedaljer. 
 
Finale 
Finalen afvikles som én kamp på en bane udvalgt af FD. 
 
I finalen skal der findes en vinder. Er stillingen uafgjort efter ordinær spilletid, spilles der sudden victory i op 
til 10 minutter, og herefter afgøres kampen i straffeslagskonkurrence jf. spillereglernes § 204. 
 
Bedst placeret hold i grundspillet vil automatisk være hjemmehold i finalen. Skulle holdene have samme 
placering, afgøres hjemmebanefordelen ved lodtrækning foretaget af TUA. 
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