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Sak 13, 2021 Divisjonsoppsett for Super League 2021  

På bakgrunn av styrets vedtak i Sak 3, 2021 Divisjonsoppsett Super League 2021, var det behov for 
ytterligere spesifisering av vedtaket, før endelig divisjonsoppsett kan ferdigstilles og deles med 
klubbene. 

Styret vedtok under siste styremøte å basere divisjonsoppsettet for 2021 på resultatene fra T20-
serien 2020.  

På grunn av ekstraordinære vedtak knyttet til koronasituasjonen, vil divisjonsoppsettet basert på 
2020 resultater, gi to mulige utfall som må vurderes og besluttes. Oppsett vedlagt styredokumentet.   
 

• Super League Versjon A 

• Super League Versjon B 

Ekstraordinære regler som kan påvirke divisjonsoppsettet:  

• Alminnelige opp- og nedrykksregler vil gjelde, med unntak av de lagene som trekker seg fra 
seriespill grunnet Korona  

• De tre øverst plasserte spillende lagene i divisjonen rykker opp. De tre lavest plasserte 
spillende lagene i divisjonen rykker ned. Uavhengig av hvor mange lag som spiller i 
divisjonen.  

• Gi klubber som frykter Koronaviruset fritak fra deltakelse i sesongen 2020. 

• Klubber med godkjent fritak, vil ikke miste sin plass i T20 divisjonen/Premier/Championship i 
2021 sesongen.  

 
Oslo Aliens sesong 2020  
 
Oslo Aliens valgte ved innføring av kortformatet å rykke ned til T-20 Qualifying, for å utvikle seg som 
et T20-lag. I tillegg meldte de seg opp i Chamionship, 2. divisjon, som ble avlyst grunnet Covid 19. 
Oslo Aliens har ikke trukket seg pga. korona, det betyr at klubben må begynne i Super League, 5. 
divisjon ihht. T-20 plasseringen fra 2020. 
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Falken CK sesong 2020 
 
Falken CK valgte å melde seg på Championship for sesong 2020, som ble avlyst. De har således ingen 
stående resultater fra 2020. Falken CK har ikke trukket seg pga. korona, det betyr at Falken CK må 
begynne i Super Leagues, Qualifying A ihht. T-20 plasseringen fra 2020. 

 
Vedtak: 
Styret vedtok å basere Super League 2021 på 2020 resultat i T20-serien med versjon A, der Falken CK 
spiller i Qualifying A og Oslo Aliens spiller i 5. divisjon for sesong 2021. Styret ba videre 
generalsekretæren ferdigstille divisjonsoppsettet i henhold til vedtaket og følge planlagt prosess frem 
mot endelig publisering. 

 

 


