
Lagmesterskapet 2021 – plassering av lagene på de enkelte arenaer 

Noen av dere har kanskje skumlest punkt 5 i Turneringsbestemmelsene for 2021 (TB 2021), og har 

fått med dere at det er en del endringer i forhold til tidligere år. Hovedendringen består i at det som 

tidligere var 3. divisjon Vest og Nord, nå er blitt til 2. divisjon Vest og Nord. Lagene fra disse to 

regionene som i fjor høst rykket opp i 2. divisjon og har ”overvintret” på Østlands-arenaer, vil med 

det nye opplegget forbli i 2. divisjon i sine respektive regioner. Da det ikke vil være noen 3. divisjons 

arena i Vest og Nord, vil derfor ingen lag i disse regionene gå ned i 3. divisjon. Derimot har fremtidige 

vinnere i Vest og Nord mulighet til å spille seg opp i 1. divisjon. For nærmere detaljer henvises det til 

punkt 5 i TB 2021. 

Neste hovedendring er at det er satt opp kun to 3. divisjons arenaer (mot tidligere 3) på Østlandet. 

For å få kabalen til å gå opp, er det åpnet opp for noen flere lag i både 1. og 2. divisjon, slik at man får 

plass til alle 164 lag som deltok i fjor på 7 baner - mot tidligere 8. Litt plass til ytterligere vekst er det 

tatt høyde for. 

På grunn av endringer i oppsettet som nevnt over, ble det en ganske komplisert operasjon å komme 

fram til den endelige plassering av de enkelte lag på hver enkelt arena. Da det blir kun to 3. divisjons 

arenaer på Østlandet kommende sesong, vil mange lag som forventet å forbli i 3. divisjon, finne ut at 

de nå har rykket opp i 2. divisjon. Videre vil en liten økning i antall lag i 1. og 2. divisjon på Østlandet 

medføre at noen få lag som forventet å gå ned, er forblitt i 1. og 2. divisjon. Med hensyn til den 

endelige plassering av det enkelte lag, er det forsøkt å optimalisere kjøredistanser så langt det har 

vært mulig. Den siste finjustering har vært foretatt med minst ett par ekstra øyne. 

I opplistingen under er vist plasseringen kommende sesong for hvert enkelt lag som var med i fjor. 

Nye lag som kommer til vil bli plassert i 3. divisjon på Østlandet (2. divisjon i Vest og Nord). 

Eventuelle spørsmål rettes til Erik Økseter på e-post: erik.okseter@gmail.com 
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