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Side 1 

Information om Holdtilmeldingen 

 
Her vil vi give jer lidt info om hvordan Propositionerne til holdturneringen skal forstås, og 
hvor du kan finde yderligere info om jeres rækker. 
 
De propositioner som vi tilbyder, indeholder ikke propositionerne for Liga, 1. div; Lands Po-
kalen og Ungdoms Ligaen, disse findes i et separat dokument, men alle 6-mands hold skal 
tilmeldes samlet, så vil vi sortere dem efter deres placering, nye hold vil blive placeret i den 
laveste række. 
 
Alle klubber betaler selv for deres hjemmekampe, også hvis det er 3. kamp imod samme 
modstander. 
  
I næste sæson tilbyder vi nogle nye muligheder: 
 

- DT Vest 3. division Herrer 

 Der vil blive tilbudt en række som spiller doubler. 

 Denne række bliver kun oprettet, hvis der er 6 eller flere hold der tilmelder sig 

denne. 

 Rækken vil derfor dække hele Vest området. Hvis der kommer nok tilmeldin-

ger til at der kan oprettes flere rækker, vil Vest-udvalget inddele dem geogra-

fisk. 

 Rækken spiller fuldstændigt som DT Vest 2. division Herrer, d.v.s. 6 serier og 

der spilles om 48 point pr. kamp. 

 Rækken er oprykningsberettiget til DT Vest 2. division Herrer på lige fod med 

de øvrige rækker i DT Vest 3. Division Herrer. 

 
- 4-mands Open 

 Har en klub svært ved at stille et hold, kan 2 klubber gå sammen om et hold. 

Det betyder dog ikke at begge klubber skal have atleter med til hver kamp, og 

de spillere der spiller på dette hold er ikke låst til dette hold, men kan bruges 

på klubbens andre hold, dog ikke hvis de spiller i samme række. 

 Hver række betragtes som en turnering, det vil sige at der ikke er op og ned-

ryknings regler mellem eks. ”4-mands Open Række A” og ”4-mands Open 

Række B”. 

 Turneringerne vil blive inddelt efter geografi. Er der flere rækker i samme om-

råde, vil de efterfølgende blive inddelt efter styrke. 


