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Europa Cup - rangerings- og seedningssystem 
 
 
Informationsmateriale:  
Rangering og seedning gældende fra 2002/2003 
 
Baggrund 
 
Tilbage i 2002/2003 blev større ændringer implementeret hvad angår 
Champions League og Challenge Cup’en.  
Det er ikke alle nationer der er godkendt til at spille i samtlige Europa Cup-
turneringer og ikke alle har lov til at tilmelde det samme antal hold.  
 
I herrernes Champions League har nationer rangeret fra nr. 1 til 31 samt den 
forsvarende mester lov til at deltage. Nationer rangeret som nr. 1 og 2 har ret til 
at tilmelde 3 hold i Champions League mens nationer rangeret som nr. 3 til 6 
må tilmelde 2 hold og endelig må en nation placeret fra nr. 7 til 31 tilmelde 1 
hold hver. Lavere rangerende nationer end nr. 31 kan ikke deltage i 
Champions League men til gengæld i Challenge Cup med 2 hold. Udover de 
nævnte EC-turneringer har en nation mulighed for at tilmelde flere hold i de 
øvrige EC-turneringer. Antallet afhænger af den samlede nationsrangering. 
 
I kvindernes Champions League har nationerne rangeret som nr. 1 til 7 
mulighed for at tilmelde 2 hold hver. Nationerne rangeret fra nr. 8 til 24 har lov 
til at deltage med 1 hold og herudover har den forsvarende mester naturligvis 
lov til at deltage. 
 
For begge kategorier gælder, at en nation, der er forsvarende mester og som i 
forvejen gør brug af max. antal pladser, skal godkendes af EHF til at få retten 
til at tilmelde et ekstra hold i turneringen. 
 
 
Der var et ønske om at der i fremtiden blev taget højde for flg. faktorer: 
 
De 4 EC turneringer - Champions League, EHF Cup, Challenge Cup og 
Cupwinners Cup - skulle vægtes forskelligt. Grundidéen var at det at vinde 
Champions League var den sværeste udfordring da det er den turnering der 
samler de stærkeste hold fra de forskellige nationer. Derudover skulle der 
tages højde for at det selvfølgelig er sværere at vinde en finale end at komme 
videre fra runde 1 til runde 2. Således at det antal point der gives til det 
vindende hold, stiger med hver runde. Vinderen af finalerunden får ekstra point 
for at differentiere vinderne fra opsamlingsrunden. 
 
Udover kvalifikationen til næste runde, skulle det vundne antal point også 
tages i betragtning. Det nye system afspejler om et hold kvalificerer sig til 
næste runde med 2, 3 eller 4 points eller forlader turneringen med 0, 1 og 2 
points. I alle tilfælde må en taber af en runde og som har vundet maksimum 
antal points ikke få tildelt flere point end taberen af en højere runde. Derved 



 

 

forbliver kvalifikationen til den næste runde det ultimative mål, men der kan 
skelnes mellem de hold der forlader turneringen i den samme runde ud fra det 
opnåede antal point. 
Endelig skulle det også gøres muligt at seedede hold først indtræder i 
turneringen på et senere tidspunkt. 
 
Opsummering af årsager til et nyt rangeringssystem samt problemer og 
faktorer der skal tages højde for: 
 

• Det er ikke alle nationer der kan deltage i Champions League eller 
Challenge Cup. 

• I nogle turneringer er flere hold pr. nation tilladt. 
• Taberne af Champions League kvalifikationsrunderne 1 og 2 går videre 

til den tilsvarende næste runde i EHF Cup’en. 
• De 4 forskellige EC turneringer skal vægtes forskelligt. 
• At vinde hver af de 7 runder skal vægtes forskelligt (at vinde en finale 

er vigtigere og sværere end at overleve kvalifikationsrunden). 
• Resultaterne fra kampene skal medtages når rangeringen udregnes. 
• Taberen af en runde som har vundet maksimum af antal mulige point 

må ikke rangeres bedre end taberen af en højere runde. 
• Seedede hold træder først ind i turneringen i de senere runder. 

 

Grundlæggende principper 
 
Damernes og herrernes konkurrencer behandles på helt forskellige grundlag! 
Begge konkurrencer er underlagt de samme matematiske udregninger men 
evalueres fuldstændig adskilt og uafhængigt af hinanden. Derfor udføres 
rangering og seedning separat i forhold til herrernes og damernes 
arrangementer. 
 
Rangeringslister udarbejdes 1 år før opstart af hver EC sæson hvilket betyder 
at alle nationale forbund ved hvor mange EC pladser der er til rådighed i de 
respektive EC konkurrencer allerede ved sæsonstart. 
Seedningslisten udarbejdes ved begyndelsen af hver EC sæson (pga. 
ændringer afhængig af antal tilmeldinger modtaget) og de seneste resultater 
kan derfor tages med i beregningerne. 
 

2 vigtige terminologier: 
 
RANGERINGSSYSTEM 
Rangeringssystemet beregner det antal hold som hver nation kan tilmelde, 
men det har ingen indflydelse på seedningen af hold til turneringen. Det 
beregner kun det antal hold som en nation har lov til at tilmelde en 
konkurrence. 
 



 

 

SEEDNINGSSYSTEM 
En separat seedningsliste vil blive udarbejdet til hver EC turnering. Derfor kan 
den samme nation blive seeded forskelligt i de 4 forskellige turneringer 
(Champions League, EHF Cup, Challenge Cup og Cupwinners Cup). 
 

Rangeringssytem: 
 
Først og fremmest vil en oversigt over rangeringssystemet være tilgængelig før 
yderligere detaljer bliver drøftet. Som allerede nævnt, vil damernes og 
herrernes konkurrencer blive behandlet vidt forskelligt og vil ikke have nogen 
indflydelse på hinanden overhovedet. 
 
Beregninger af rangeringssystemet vil medtage 3 sæsoner. F.eks vil rangering 
af 02/03 sæsonen være baseret på 98/99, 99/00 og 00/01 sæsonerne. For den 
efterfølgende sæson 03/04, vil resultaterne fra 99/00, 00/01 og 01/02 blive 
brugt. Af tidsmæssige og tekniske årsager kan den seneste sæson ikke tages 
med i beregningerne for rangeringen til den efterfølgende sæson. 
Til den enkelte turnering i hver sæson vil kun det hold der har vundet flest point 
danne grundlag for udregningerne. Nøgletallet vil ikke være den totale sum 
vundet af en nations hold, men et gennemsnit der opnås ved at dele det totale 
antal points vundet ved det antal turneringer som den pågældende nation har 
været tilmeldt. Det er en nødvendig regel eftersom det ikke er alle nationer der 
kan tilmelde sig alle konkurrencerne, som nævnt ovenfor (f.eks. Champions 
League, Challenge Cup). 
 
 

Eksempel: 
 
I 98/99 sæsonen har Nation A lov til at spille i alle 4 turneringer: 
Champions League, EHF Cup, Cupwinners Cup, Challenge Cup. 
 
Men Nation A tilmelder sig kun 3 turneringer i 98/99 sæsonen (Champions 
League, EHF Cup, Challenge Cup). 
 
Nation A tildeles følgende points: Champions League (62), EHF Cup (25), 
Challenge Cup (46), I alt 133 points. 
 
 98/99 99/00 00/01 Total 
ChL 62 36 35 133 
EHF Cup 25 48 65 138 
CW Cup - 39 - 39 
Chall. Cup 46 - - 46 
   SUM of points 356 
TB 4 4 4 12 
TG 3 3 2 8 
TB…lov til at deltage 
TG…deltog 
 

356 / 12 = 29,667 
 



 

 

I forhold til rangeringen for sæsonen 02/03 har Nation A vundet 29,667 point 
og rangeres tilsvarende. 
 
Hvordan opnår holdene deres point i hver turnering? 
 

− Hvert hold får 1 point for deltagelse i en Europa Cup turnering. 
− Hvert hold får det antal point det har ret til i henhold til kampresultatet: 

 
 Vinder - 2 points 
 Uafgjort - 1 point 
 Taber - 0 points 
 

− Hvert hold der vinder en runde får bonuspoints. 
Det antal bonuspoints der tildeles afhænger af den pågældende runde 
(hvis man er vinder af en finale tæller det mere end at overleve en 
kvalifikationsrunde) ligesom det også afhænger af hvilken EC-turnering 
det drejer sig om (hvis man vinder en runde i Champions League er det 
mere værd end at vinde en runde i Challenge Cup). 
 
Oversigt over bonuspoints: 

 
 
 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Champions League 10 16 22 28 34 40 46 
Cupwinners Cup 5 9 13 17 21 25 29 
EHF Cup 5 9 13 17 21 25 29 
Challenge Cup 1 3 5 7 9 11 13 

 

− Seedede hold der træder ind i turneringen på et senere tidspunkt får 
tildelt det højeste antal points det kunne have opnået hvis det havde 
været med fra den første runde hvori den første ”rigtige” kamp blev 
spillet. 

− Hvis en turnering starter i en senere runde pga. for få tilmeldinger får 
alle tilmeldte hold points (kamppoints, bonuspoints) fra den runde hvori 
den første ”rigtige” kamp i den samlede turnering blev spillet. 
For eksempel: Hvis der ikke spilles nogen kampe i den første runde får 
alle hold 1 deltagelsespoint samt kamp- og bonuspoints fra anden 
runde i henhold til ovenstående pointsoversigt. 

− I hver turnering og i hver sæson bliver kun de bedst placerede hold fra 
hver nation taget i betragtning ved rangering. 

− Tabere af Champions League runderne 1 og 2 og som går over i EHF 
Cup’en får det maksimale antal points de kunne have opnået i EHF 
Cup’en inden de indtræder i EHF Cup-runden. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Eksempel: Challenge Cup 
Runde 1 
Hvert hold får 1 point for deltagelse. 
 
 Tabere: kan opnå 0 til 2 kamppoints (havde de vundet 3 eller 

flere points, ville de være vindere!) 
 Vindere: kan opnå 2 til 4 kamppoints (havde de kun vundet 1 

point eller mindre ville de være tabere!) 
  Derudover får de 1 bonuspoint (Se oversigt over 

bonuspoints) for at vinde runden. 
 
Points efter Runde 1: 
 Tabere: 1-3 
 Vindere: 4-6 
 

 
Runde 2 
 
Hvert hold tager alle points vundet i Runde 1 med til Runde 2! 
 
 Tabere: kan opnå mellem 0 og 2 kamppoints 
 Vindere: kan opnå 2 til 4 kamppoints plus 3 bonuspoints  
  (Se oversigt over bonuspoints) plus forøgelse af 

bonuspoints gange 1 => 1+2*1=3) for at vinde Runde 2. 
 
Points efter Runde 2: 
 Tabere: 4-8 
 Vindere: 9-13 
 

 
Runde 3: 
Hvert hold tager alle points vundet i Runde 2 med til Runde 3! 
 
 Tabere: kan opnå mellem 0 og 2 kamppoints 
 Vindere: kan opnå mellem 2 og 4 points plus 5 bonus points  
  (Se oversigt over bonuspoints) plus forøgelse af 

bonuspoints gange 2 => 1+2*2=5) for at vinde Runde 3. 
 
Points efter Runde 3: 
 Tabere: 9-15 
 Vindere: 16-22 
 

Osv. 
 
NB: Hvis turneringen starter i Runde 2 pga. et for lille antal deltagere vil kamp- 
og bonuspoints forudset i pointtildelingsstrukturen i Runde 1 ikke være 
gældende. De hold der går til Runde 3 får tildelt det ”normale” antal bonus 
points for at vinde Runde 2. 
 
 



 

 

Særligt tilfælde: ”Champions League” puljekampe 
 
Puljekampene i Champions League (hvert hold spiller 6 kampe pr. pulje) 
behandles analogt med de ”normale” runder 3 og 4 i Europa Cup’en Hvert hold 
får derfor tildelt alle de kamppoints de har vundet i de 6 puljekampe. Det hold 
der slutter som nr. 4 efter at puljekampene er færdigspillede får ikke nogen 
bonuspoints, ligesom enhver taber af Runde 3 i en hvilken som helst af Europa 
Cup turneringerne. Alle holdene på de første 3 pladser i puljen tildeles 
bonuspoints ligesom enhver vinder af Runde 3 i en hvilken som helst af 
Europa Cup turneringerne. 
De hold der bliver nr. 1 og 2 går videre til ¼ finalerne og tildeles ekstra 
bonuspoint for at vinde Runde 4 ligesom alle hold i de andre Europa Cup 
turneringer. 
 
Eksempel: ”Champions League”  puljekampe 
 
I enkle vendinger: alle hold kvalificerer sig til puljekampene med det samme 
antal points (med det maksimale antal points de ville have vundet i de to 
Champions League kvalifikationsrunder ville tallet være 35). 
 
Tabel efter puljekampene: 
 

#### Hold Points 

1 Hold A 12 
2 Hold B 6 
3 Hold C 4 
4 Hold D 2 
 
Hold D, placeret som nr. 4, modtager 2 kamppoints og ingen ekstra 
bonuspoints ligesom enhver taber af runde 3 i en af de andre Europa Cup 
turneringer og har således et totalt antal point på 37 (35 + 2 kamppoint). 
 
Alle andre hold, dvs. dem placeret som 1 - 3 modtager bonuspoints (22) 
ligesom enhver vinder af runde 3 i en af de andre Europa Cup turneringer. 
 
Hold C på plads nr. 3 modtager et totalt antal points på 61 (35 + 22 
bonuspoints + 4 kamppoints). 
 
Holdene på plads nr. 1 og 2 modtager det samme antal bonuspoints (28) som 
enhver runde 4 vinder i en af de andre Europa Cup turneringer og går videre til 
¼ finalerne. 
 
De begynder ¼ finalerne med følgende overførsler: 
 
Hold A: 
Rangeret nr. 1 
Overfører 97 (35 + 12 kamppoints + 22 + 28 bonuspoints) 
 
Hold B: 
Rangeret nr. 2 



 

 

Overfører 91 (35 + 6 kamppoints + 22 + 28 bonuspoints) 
 

Seedningssystem: 
 
Som allerede nævnt i beskrivelsen bliver en separat seedningsliste udarbejdet 
for hver turnering hvilket gør at en nation kan rangere forskelligt i hver af de 4 
Europa Cup-turneringer. 
 
Modsat rangeringen bliver seedningen beregnet på baggrund af de seneste 3 
sæsoner. Resultatet af sæsonerne 99/00, 00/01 og 01/02 vil derfor fastsætte 
seedningen af holdene i 02/03 sæsonen. 
 
Pointene opnået pr. nation, turnering og sæson beregnes analogt med 
rangeringsproceduren. Det særlige tilfælde med ”Champions League 
puljekampene” behandles analogt. Hver turnering betragtes dog som separate 
enheder. 
 
Eksempel: 
Når det gælder Champions League er det kun de points opnået i Champions 
League i de pågældende 3 sæsoner der er relevante. 
 
Som med rangeringsproceduren vil summen at det totale antal opnåede points 
i de 3 sæsoner blive delt med det antal konkurrencer som den pågældende 
nation havde lov til at deltage i. 
 
Tabel: Seedning af Nation A til 02/03 sæsonen (turnering X): 
Sæson Points TB TG 
99/00 95 1 1 
00/01 0 1 0 
01/02 65 1 1 
I ALT 160 3 2 
TB…lov til at deltage 
TG…deltog 

 

=>   160 / 3 = 53,333 
 
Til seedning i turnering X i sæsonen 02/03 har Nation A opnået 53,333 points! 
 
Vigtigt: 
Det er kun pointene fra de hold der reelt startede i de forskellige turneringer 
der bliver taget med i betragtning. 
(Holdene der startede i Champions League og efterfølgende skiftede over til 
EHF Cup’en kan ikke vinde nogen points til EHF Cup seedning!) 
 
 
DHF tager forbehold for eventuelle ændringer i EHF´s rangerings og 
seedningssystem efter vedtagelsen af den nye Champions League struktur 
både for damer og herrer til sæson 2007-08. 
Der er efter gruppespillet indført en Main-runde og kvalifikationsturnering til 
gruppespillet er ligeledes ændret. 


