
             
 
 
 
 

København, 27. maj 2021 
 

 
Danmarks tredjebedste fodboldrække bliver til 2. og 3. Division 
 
Mens pladserne i 3F Superliga er besat for den kommende sæson, så er der stadig kamp om pladserne i 
de efterfølgende rækker efter sommerpausen. I 2. Division er der ekstra meget på spil, da der udover op- 
og nedrykning også skal laves en opdeling af rækken i en kommende 2. Division og 3. Division.   
 
På grund af Covid-19 pandemien rykkede der kun to hold ned fra 2. Division sidste sæson – og derfor har 2. 
Division i år været ekstraordinært udvidet til 2 x 14 hold. De mange hold har fra starten af sæsonen været 
vidende om, at hele otte af dem rykker ned i Danmarksserien efter sæsonen, mens otte af dem får plads i 
den nye 3. Division, sammen med fire oprykkere fra Danmarksserien. Vinderne af årets to 2. Divisions puljer 
rykker op i NordicBet Liga, mens nummer to til seks bliver en del af 2. Division i 2021/22 sæsonen – 
sammen med de to nedrykkere fra den næstbedste række.  
 
Dermed bliver Herre-DM fra den kommende sæson afviklet med samme format i alle fire rækker - med 12 
hold i hver række. Alle indleder sæsonen med 22 runders grundspil, hvor alle møder hinanden ude og 
hjemme. Derefter er der ti runders slutspil, hvor top seks spiller om mesterskab og oprykning, mens nr. 7 til 
12 spiller for at undgå nedrykning. Så for 3F Superliga og NordicBet Liga er der ingen ændringer i forhold til 
den netop overståede sæson, mens klubberne i den kommende 2. Division og 3. Division for første gang 
skal spille med samme format som i de to øverste rækker. 
 
”Vi glæder os rigtig meget over, at alle fodboldfans i Herre-DM fremover vil opleve intensiteten med 
grundspil og slutspil, når strukturen bliver ens i alle fire rækker. Så uanset om man er fan af en klub i 3F 
Superliga eller i 3. Division, så vil man mærke det enorme drama, der er op til afslutningen af et grundspil – 
og så igen senere samme sæson, hvor kampen om mesterskab og op- og nedrykning skal afgøres,” lyder det 
fra direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen. 
 
For yderligere oplysninger kontakt Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, +4520683055 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


