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Sak 12, 2019 Nytt oppsett for 5. divisjon fra 2020
Styret vedtok i Sak 5, 2019 å utvide dommerkomiteens rolle i avvikling av seriespill og NM for
samtlige divisjoner under sesong 2019. I samarbeid med administrasjonen har Dommerkomiteen
startet sitt arbeid med sesongoppsettet for 2019.
Vi ønsker å sette fokus på den gode opplevelsen under sesongavvikling 2019, der målsettingen er å
utnytte banekapasiteten og resursene optimal. Dette vil være med på å øke engasjementet og heve
kvaliteten i spillet, samt gi klubbene og lagene tydelige forutsetninger for mål og muligheter.
2018 bar preg av et unødvendig antall walkovers fordi flere lag ikke klarte å stille fulltallige. Enkelte
klubber hadde ikke spillerkapasitet til å fullføre sesongen. Dette resulterte i mye uvisshet, endringer
og dårlig kvalitet rent spillemessig.
Sammen med allerede innstrammende regler i Spillereglementets § 7.2 Kampstart, ser vi et behov for
nytt serieoppsett i 5. divisjons, med kvalifiserende opptak som inngangsporten for spill i 5. divisjon.
Vi mener det vil bedre kvaliteten på seriespill både på og utenfor banen.

Vedtak:
Styret vedtok å godkjenne nytt oppsett for 5. divisjon fra og med sesong 2020, med oppfordring om at
informasjonen kommer tydelig frem under påmelding til serien 2019.
Etter seriespill 2019
•
•
•
•

Lag som ender på 1. og 2. plass i 5. divisjon, gruppe A og B, rykker opp til 4. divisjon.
Totalt 4 lag.
Lag som ender på 3., 4., og 5. plass i 5. divisjon gruppe A og B forblir i 5. divisjon.
Totalt 6 lag
Lag som ender på 6.,7., 8., 9., og 10. plass i 5. divisjon gruppe A og B går ut av 5. divisjon
Totalt 10 lag
Lag som ender på 7., 8., 9., og 10 plass i divisjon 4 rykker ned til 5. divisjon.
Total 4 lag

Generelt
Fra 2021 skal 5. divisjon bestå av 10 lag som øvrige divisjoner, der to lag rykker opp til 4. divisjon og
tilsvarende antall rykker ned fra 4. divisjon til 5. divisjon.
Lag som rykker ut av 5. divisjon kan i pulje sammen med nye lag, kvalifiserer seg for
5. divisjons seriespill sesong 2021. Første kvalifiseringsrunde Round robin, avvikles i 2020.
Lag som tidligere har spilt i 5. divisjon, har fortrinnsrett til å delta i Round robin kontra nye lag.
Round robin
For kvalifisering inn i seriespill vil vi benytte konkurranseform Round robin, der alle deltagere i hver
gruppe møter hverandre i interne kamper i en turnering. Vinneren i hver gruppe går videre. De to
øverste lag på tabellen kvalifiserer seg for seriespill i 5. divisjon i 2021.
Ved behov kan det legges opp til dobbelt Round robin, der alle lagene møter hverandre to ganger
En rettferdige turneringsform vi også benytter under avvikling av NM.
•
•

9 lag: tre grupper à tre lag spiller Round robin turnering.
12 lag: fire grupper à tre spiller Round robin turnering

