
Tillegg til Harstad IBKs forslag 6.2.6:  
Overgangen fra 12 lag til 14 lag skal skje som følger: 

Ved overgangen til 14 lag skal det laget som havner på 12. plass i eliteserien spille 

elitekvalifisering med nr. 1 og 2 fra 1. div. østland, samt vinnerne fra de øvrige 1. divisjonene 

i landet. Det vil da spilles om tre (3) ledige plasser. 
 

 

Tillegg til seksjonsstyrets forslag 6.2.7: 
Overgangen fra 12 lag til 10 lag skal skje som følger: 

Seksjonsstyrets intensjon med å redusere fra 12 til 10 lag er blant annet et ønske om å heve 

kvaliteten i eliteserien. Det vil derfor være viktig at alle potensielle elitelag får delta i 

kvalifiseringen til den nye eliteserien, bestående av 10 lag.  

Det er lite sannsynlig at det finnes lag i regionale divisjoner eller 1 div Østland som er bedre 

enn lag nr. 9 (av 12) i Eliteserien. Lag nr. 9 i Eliteserien går derfor fri fra kvalifisering, mens 

lag nr. 10, 11 og 12 deltar i kvalifisering. 

 

Gjennomføring av kvalifisering til ny Eliteserien med 10 lag: 

Seksjonsstyrets forslag er at det gjennomføres en prekvalifisering blant regionale lag og lag 

nr. 11 og 12 i eliteserien sesongen 2018/2019. Deretter gjennomføres en endelig kvalifisering 

med lag nr. 10 fra Eliteserien og de 2 beste lagene fra prekvalifiseringen. 

Prekvalifiseringen vil være avhengig av hvor mange lag fra regionene som melder seg på til 

elitekvalifisering. Vi kan her risikere opptil 7-8 lag (lag nr. 11 og 12 fra Elite, Lag 1 og 2 fra 1 

div Østland, 1 lag fra Midt-Norge, Nord-Norge og eventuelt Vestlandet og Sørlandet. 

Prekvalifiseringen organiseres etter hvor mange lag som er påmeldt i tillegg til lag nr. 11 og 

12 fra Eliteserien. For eksempel gjennomføres 2 puljer og vinner fra hver pulje går til endelig 

kvalifisering. Formålet med prekvalifiseringen er at 2 lag går til en endelig kvalifisering. 

 

Endelig kvalifisering gjennomføres med lag nr. 10 fra Eliteserien og de 2 beste lagene fra 

Prekvalifiseringen, som spiller mot lag nr. 10. Vinneren blant disse 3 lagene i den endelige 

kvalifisering går til den nye Eliteserien.  

På denne måten sikrer vi en god spillemessig prosess. Ingen lag blir utelatt fra kvalifisering 

samt at forhåpentligvis det beste laget til slutt får Eliteserieplass. 
 

 

Endring av beløpet for reisekasse serie i punkt 7.2 Forslag serieavgifter, hvis 

forslag 6.3.11 fra seksjonsstyret ikke blir vedtatt.  
 

Eliteserien menn (12 lag) Kr. 

Serieavgift:  

Påmeldingsavgift 31.500,- 

Reisekasse serie 

(fordelingskasse)  

30.000,- 

Reisekasse dommer (akonto) 30.000,- 

Sensoravgift 

(dommerobservasjoner) 

4.000,- 

E-cup avgift 3.000,- 

NM -avgift 2.500,- 

SUM: 101.000,- 

 


