


Deildarkeppni sem hefst í september og lýkur í apríl 
Úrslitakeppni bestu liðanna (8 karla og 6 kvenna) um Íslandsmeistaratitilinn en hún fer fram í apríl
og maí 
Keppt er með útsláttarfyrirkomulagi og því mikið í húfi í hverjum leik 
Sýnt er frá helming allra leikja í deildarkeppni karla og kvenna og flestum leikjum sem fara fram í
úrslitakeppni karla og kvenna

Stöð 2 Sport er með ítarlega umfjöllun um Íslandsmótin í handbolta karla og kvenna – Olís deildirnar. 
Vinsældir handboltans hafa vaxið með hverju árinu síðan Stöð 2 Sport hóf sýningar frá íslenskum
handbolta árið 2017.
 
Tímabilið í Olís deildunum skiptist í tvo hluta:

 

Seinni bylgjan
Seinni bylgjan er umfjöllunarþáttur Stöðvar 2 Sports um Olís deildirnar 
Stefán Árni Pálsson sér um umfjöllunarþátt Olís deild karla og Svava Kristín Gretarsdóttir um
umfjöllunarþátt Olís deildar kvenna. Með þeim er einvalalið sérfræðinga um Olís deildir karla og kvenna.

HANDBOLTINN - OLÍS DEILDIR KARLA OG KVENNA
Tveir mest spennandi mánuðurnir eftir



Ef uppgjörsþáttur er strax á eftir beinni útsendingu sameinast birtingahólf eftir leik og fyrir þátt.

8 liða úrslit: Minnst 8 leikir, mest 12 leikir. Þáttur eftir hverja umferð – minnst 2, mest 3
Undanúrslit: Minnst 6 leikir, mest 10 leikir. Þáttur eftir hvern leik
Úrslit karla: Minnst 3 leikir, mest 5 leikir. Þáttur eftir hvern leik

Umspil: Minnst 4 leikir, mest 6 leikir. Þáttur eftir hverja umferð – minnst 2, mest 3
Undanúrslit: Minnst 6 leikir, mest 10 leikir. Þáttur eftir hvern leik
Úrslit: Minnst 3 leikir, mest 5 leikir. Þáttur eftir hvern leik

Áætlaðar útsendingar: 
66 leikir í deildarkeppni karla
54 leikir í deildarkeppni kvenna
15-25 leikir í úrslitakeppni karla
13-21 leikur í úrslitakeppni kvenna
Uppgjörsþáttur eftir hverja umferð í deildarkeppni og 8-liða úrslitum 
Uppgjörsþáttur eftir hvern leik í undanúrslitum og lokaúrslitum
 
Birtingahólf
4 í hverri beinni útsendingu á aðalrásum Stöðvar 2 Sports (1 fyrir leik, 2 í hálfleik, 1 eftir leik)
2 í hverjum uppgjörsþætti (1 fyrir þátt, 1 eftir þátt)

 
Olís deild karla
Mars: 8-10 leikir – 3 þættir
Apríl - deildarkeppni: 6-8 leikir – 3 þættir
Apríl og maí - úrslitakeppni:

 
Olís deild kvenna
Mars: 5-6 leikir – 2 þættir
Apríl – deildarkeppni: 4 leikir – 2 þættir
Apríl og maí – úrslitakeppni:

HANDBOLTINN - OLÍS DEILDIR KARLA OG KVENNA
 MARS - MAÍ

VERÐ: 119.000 KR. + VSK. PR. MÁNUÐ.


