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Div.2:
Seriesegrande lag kvalspelar om plats i div.1. Dock kan ej föreningslag
2 kvalspela. Då får nästkommande lag i div. 2 kvalspela om plats i div.
1. Till div.3 flyttas minst ett lag ned. Om det blir fler beror på antal
halländska lag som åker ur div.1. Ett lag som åker ur div.1 leder till att
ytterligare ett lag åker ur div.2, två lag som åker ur leder till att
ytterligare två lag åker ur div.2 och så vidare. De två lag som placerar
sig på platserna ovanför nedflyttningsstrecket enligt ovanstående
placeras i ett kvalspel för att försöka behålla sin plats i div.2.
Div.3:
Seriesegrande lag i Norra och Södra serierna flyttas upp om de inte
hindras av klubbens övriga lag som är högre rankade. Om något av
seriesegrande laget/en ej kan gå upp tillfaller den platsen/erna de lag
som står i tur efter de lagen/et som inte kan gå upp i respektive serie.
Det nästbästa godkända laget i respektive div.3 får chansen att via
kvalspel ta en plats i div.2. Antal lag som får en plats i div.2 beror på om
kvalet för seriesegraren i div.2 lyckas eller inte. Minst tre lag ur denna
kvalgrupp får dock plats i div.2 inför kommande säsong. Till div. 4
nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två från varje serie.
Div.4:
Seriesegrande lag går upp om de inte hindras av klubbens övriga lag
som är högre rankade. De tre lag som blivit tvåa i respektive serie samt
bästa trean om man räknar poängkvot bland treorna får en plats i det
kvalspel som avgör vilka som får ta steget upp till div.3. Om något av
seriesegrande eller kvalspelande laget/en ej kan gå upp tillfaller den
platsen/erna de lag som står i tur efter de lagen/et som inte kan gå upp i
respektive serie. Antal lag som får ta steget upp avgörs av hur det går i
kvalet för seriesegraren i div.2 samt hur många halländska lag som åker
ur div.1.

