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Kate Kanstrup
Fåborg OK; HTF - Jørn Andersen; HTF - Lars Klogborg; Kolding OK - Tina Blach; Lars
Thestrup; Odense OK; Odense Politi; OK ESBJERG - Rudolf Søresen; OK FROS; OK
Gorm - Pernille Buch; OK MELFAR - Helle Sørensen; OK SNAB - flemming Jørgensen;
OK West - Mogens Nielsen; r.ejlersen@gmail.com; Ribe OK; Svendborg OK - Bjørn;
Svendborg OK - Leila D. Pedersen; Finn Hove; 'Terkel Knudsen'; 'Knud Erik Thomsen'
Klubledermøde 4/2-19 - oplæg fremtidig divisionsturnering

Oplæg til klubledermøde d. 4/2 i Sydkredsen:
2019: Det er vedtaget at fortsætte med 3 divisioner i 2019. Der skal som minimum løbes 2 matcher i hver division.
Disse er næsten på plads på terminslisten, vi mangler kun en dato på forårets 1. divsionsmatch (Gråsten/OK Syd). I
terminslisten er der plads til de 2 matcher som er minimum. Det blev aftalt på sidste klubledermøde, at der kunne
udvides med ekstra matcher, evt. sprint, hvis der kom tilbud herom. Det er der IKKE kommet. Der er i skrivende stund
endnu ikke tilbud om op- og nedrykningsmatcher i 2019.
2020: På næste klubledermøde (4/2) skal der først tages stilling til, om der fra 2020 skal være 2 eller 3 divisioner. Det
foregår ved flertalsafstemning, hver klub har 1 stemme.
Dernæst skal det afgøres, hvor vidt der skal være direkte oprykning, eller løbes op- og nedrykningsmatcher. Dette
sker også ved flertalsafstemning, hver klub har 1 stemme. Holdningen til dette kan være forskellig, alt efter om der er
2 eller 3 divisioner - derfor denne rækkefølge.
Hvor mange hold der skal deltage i op/nedrykningsmatch er ikke bestemt endnu. Kredsudvalget lægger op til at i
tilfælde af 3 divisioner, deltager 4 hold, 2 fra hver division. I tilfælde af 2 divisioner udvides til 3 hold fra 2. division og 2
hold fra 1. division.
Afvikling af 2019-divisionsturneringen:
Hvis afstemningen ender med 2 divisioner i 2020, vil der ikke ske nedrykning fra 1. division. 1. division vil i 2020 bestå
af de fire 1. divisionsklubber i 2019 samt vinderen af 2. division 2019.
2. division vil herefter bestå af de resterende tre 2. divisionsklubber samt de 3 klubber i den nuværende 3. division.
Hvis afstemningen ender med 3 divisioner i 2020, vil der i 2019 som udgangspunkt ske direkte op- og nedrykning
mellem divisionerne. Det vil ske således, at vinderen i 2. og 3. division rykker en division op. Nr. 4 i 1. og 2. division
rykker 1 division ned. Hvis der er i mellemtiden kommer tilbud om op/nedrykningsmatch kan dette dog ændres. Det
afgøres endeligt d. 4/2.
Hvis afstemning nr. 2 ender med at det besluttes at der skal løbes op/nedrykningsmatcher, forudsætter dette at der
fra klubbernes side er tilbud nok, til at kunne opfylde dette. Kredsudvalget kan derfor i enkelte år beslutte en anden
afvikling. Dette vil dog ikke ske uden en vis varsling overfor klubberne.
Ovennævnte oplæg forudsætter at det nuværende antal klubber/hold fortsætter uændret.
O-hilsen
Per Eg, Kredsudvalget
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