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Indbydelse til sæsonen 2017-2018
EM-kval 2017
Kval til OL-kval 2017
VM kval. 2018 (Kvalificerer til VM 2018)
DM kval. (fælles)
DM 2017-18 Herrer og Damer (kvalificerende til EM 2018)
DM 2017-18 Juniorer (Kvalificerer til VM challenge) 2018
Mixed Doubles DM 2017-18 (Kvalificerer til VM 2018)
Mix - DM 2017-18 (Kvalificerer til Mix VM 2018)
DM 2017-18 Senior (Kvalificerer til VM 2018)
DM 2017-18 Kørestolsbrugere (Kvalificerer til VM challenge 2017)
DM 2017-18 Figurspil

København, 13. juni 2017
Kære curlingspillere
En ny sæson står for døren, og Turneringsudvalget vil endnu en gang sammen med DCuF indbyde
jer til de officielle turneringer i DCuF regi.
Med OL i februar 2018 har vi I år et tæt program.
På damesiden er Lene Nielsens hold opløst, og der skal derfor afvikles EM-kvalifikation, der samtidig
giver adgang til OL-kval. Hvis vinderen af EM-kval. kvalificerer Danmark til OL, tilfalder OL-pladsen
dette hold. Dem EM-kval, der er anført i kalenderen, gælder således alene for damehold.
På herresiden har Rasmus Stjernes hold valgt ikke at spille EM, hvor Danmark er i gruppe B, og der
skal således også for herrerne afvikles EM-kval. Til gengæld deltager holdet i OL-kval’en, ligesom det
bliver Rasmus’ hold, der deltager i OL, hvis de opnår kvalifikation hertil.
Den tætpakkede sæsonkalender har givet anledning til et par ændringer, så I bør læse vedlagte
dokument med spillesystem nøje, hvis I ønsker at deltage i en eller flere af DCuF’s turneringer.

•

Tilmeldingsfrister: Tilmeldingsfrister til de forskellige mesterskaber fremgår af vedlagte
skema (s. 4). Jeres tilmelding skal være modtaget inden tilmeldingsfristen!
I modtager en bekræftelse for modtagelsen – kontakt Lillian på lillian@curling.dk eller
30709823, hvis du ikke har modtaget en bekræftelse!

•

Tilmelding:
Jeres tilmelding skal indeholde navn, adresse og telefonnummer på alle spillere. Dette er et
krav fra WADA og WCF, der via forbundet skal kunne få fat på alle spillere, der kan komme til
at repræsentere Danmark ved et internationalt mesterskab. Den enkelte spiller skal derfor
være opmærksom på, at de kan få uanmeldt besøg med henblik på dopingkontrol både i og
udenfor konkurrencer.
Tilmelding skal sendes via mail til: lillian@curling.dk
Tilmeldinger skal ske via vedlagte tilmeldingsskema (ligger også på forbundets hjemmeside)

•

Turneringsgebyr: Din tilmelding er først gyldig, når tilmeldingsgebyret er indbetalt.
HUSK at anføre hvem og hvad der betales for (holdnavn og mesterskab).
Gebyret fremgår af vedlagte skema (s. 4)
Din tilmelding er først gyldig, når du har indbetalt turneringsgebyret og har modtaget en
returmail med bekræftelse på din tilmelding.

•

Scorekort: Udfyldes med ”line-up” fremvises til den stedlige dommer inden kampstart.
Ved manglende scorekort, kan dommeren give jer startforbud.
Efter kampen skal scorekort afleveres til dommeren i udfyldt stand inkl. pointscore for hver
ende og underskrevet af skipperen for begge hold.
Det er det vindende hold, der er ansvarlig for at udfylde og aflevere scorekort.
Scorekort kan printes fra forbundets hjemmeside.

•

Repræsentant for Turneringsudvalget: Vi vil tilstræbe, at der er en repræsentant for
Turneringsudvalget til stede under alle turneringer. Vedkommende vil være ansvarlig for
afvikling af arrangementet.
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•

Dommere: Der vil være dommere ved alle stævner afholdt af DCuF. Det er værtsklubbens
ansvar at stille med dommer, men turneringsudvalget assisterer gerne med at finde en
dommer, hvis klubben ikke kan skaffe en.

•

Tidstagning: Hvis klubben har det nødvendige udstyr, vil der være tidstagning på
finalekampe

•

Rejsetilskud: Se vedlagte information om rejsetilskud (s. 5).
Ansøgning sendes til lillian@curling.dk med navne på de personer, der søges for + bopæl (by)
og turnering, der søges tilskud for (by). Ansøgningen skal sendes hurtigst muligt efter
turneringern.

•

Regler: Se WCF´s regelbog her: http://www.worldcurling.org/rules-and-regulations samt de
supplerende danske regler: http://www.curling.dk/hvad-er-curling/regler.html
(vi har opdateret de supplerende danske regler, så der ikke er overlap mellem de danske og
de internationale regler)
Det er det enkelte holds ansvar at sætte sig ind I reglerne samt DCuF’s politikker samt
tøjdirektivet for de hold, der skal repræsentere Danmark ved internationale stævner (se
forbundets hjemmeside, retningslinjer og politikker under Elite)

God curling!
Turneringsudvalget
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Tilmeldingsfrister og dato for udsendelse af spilleprogram:
Turnering

DM Junior 2017-18
DM Kørestolsbrugere
2017-18
EM-kval/kval til OL-kval
2017-18
VM-kval. 2017-18
(forbeholdt de hold, der er
med i Elitesatsningen)
DM kval. øst/vest
damer/herrer 2017-18
DM i Mixed Doubles 2017-18
DM Senior 2017-18
DM Mixed 2017-18
DM i Figurspil 2017-18
•

Tilmeldingsfrist

Turneringens
første konkurrencedag
29.09.17
30.09.17

Turnerings
gebyr

11.09.17
11.09.17

Program
udsendes
senest
18.09.17
18.09.17

01.08.17

01.09.17

15.09.17

800

10.11.17

20.11.17

01.12.17

800

10.11.17

20.11.17

01.12.17

800

02.10.17
09.10.17
25.12.17
01.01.18
19.02.18
26.02.18
Åben tilmelding
(dvs kan ske på dagen)

20.10.17
12.01.18
08.03.18
22.04.18

500
800
800
50

300
800

Hvis I alene vil spille DM, men ikke VM-kval, skal I blot anføre dette på tilmeldingsblanketten
(altså alene sætte hak ved DM men ikke ved VM-kval). Det betyder, at I ikke bliver en del af
elitesatsningen med de krav der ligger her omkring deltagelse i turneringer og fysiske tests. I
skal stadig spille i uge 48, men vil så ikke gå til finalespillet – heller ikke selvom I skulle blive
blandt de 2 bedst placerede hold. Bliver I mellem nr 3-8 går I til DM indledende.
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Tilmeldingsblanket - DCuF arrangementer
Sendes via e-mail: lillian@curling.dk sammen med din kvittering for indbetaling af tilmeldingsgebyret
Din tilmelding er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse og har indbetalt tilmeldingsgebyret.
Klub(er):

Navn, adresse og telefonnummer for ALLE spillere:

Fødselsdato:
(juniorhold &
Oldboys)

Skip:
Vice skip:
2'er:
1'er:
5’er: (evt.)
Coach
- For at deltage i et mesterskab under DCuF skal der senest dagen før arrangementsstart være indbetalt
kontingent i en klub der er medlem af DCuF.
- I kan godt stille op for flere klubber – anfør hvilke på blanketten!
- Der kan ikke tilmeldes mere end 5 stamspillere pr. hold.
- Coach skal udfyldes såfremt holdet har en coach. For at deltage i internationale mesterskaber (EM, VM,
JVM, JBVM) skal coachen godkendes af sportschefen. For øvrige internationale mesterskaber gives der
ikke tilskud til coach.
- Ifølge de internationale dopingregler fra WCF skal alle navne, hjemmeadresser og telefonnumre udfyldes
- skipperen vil blive brugt som kontaktperson, medmindre anden spiller markeres som kontaktperson
Ved tilmelding til DM i Mixed Doubles, senior, Mix-DM eller DM for kørestolsbrugere skal man tilkendegive,
om man er indstillet på at deltage i VM efter de nuværende tilskudsregler, i tilfælde af at man vinder.
Vi er indstillet på at deltage ved VM for Mixed Doubles, senior, Mix eller VM for
kørestolsbrugere
Arrangement:
VM-kval. 2017-18

X

Startafgift
800 kr.

Ja:

Nej:

DM Kørestol 2017-18

800 kr.

DM – mixed doubles
2017-18
DM Mixed 2017-18

500 kr.

DM Junior 2017-18

300 kr.

DM Senior 2017-18

800 kr.

DM kval. 2017-18
Øst/Vest
EM-kval / Kval til OLkval

800 kr.

DM Herrer / Damer
2017-18

800 kr.

800 kr.

800 kr.

Tilmeldingsgebyret (en indbetaling for hele holdet) skal være tilgået turneringsudvalget på dagen for
tilmeldingsfristen på følgende konto hos Jyske Bank:5025 – 0001073164
Husk at påføre holdnavn og turnering ved indbetaling!
Ved fremsendelse af tilmeldingsblanketten accepterer holdet at overholde alle DCuF’s retningslinjer og
politikker (curling.dk/elite) og bekræfter, at vi har sat os ind WCF’s spilleregler (worldcurling.org/rules-andregulations)
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Rejsetilskud
Rejsetilskuddet er, som navnet siger, et tilskud til rejsen. Det skal ikke ses som en fuldt dækkende
rejsegodtgørelse, men som en tilskyndelse til at deltage i DCuF’s turneringer og arrangementer på
tværs af landet.
Hvem kan få tilskud?
Der ydes rejsetilskud til spillere, der deltager i DCuF’s turneringer og til deltagere i juniortræf og
kurser arrangeret af DCuF.
Tilskuddet er pr. spiller, der gives maksimum tilskud til 5 spillere pr. hold, dog er der ingen maksimum
på antallet ved juniortræf og kurser.
Tilskuddet beregnes for de enkelte spillere i henhold til deres klubmæssige tilhørsforhold.
Der ydes ikke tilskud til coaches, holdledere, medfølgende forældre osv.
Fr.havn
Fr.havn
Ålborg
Århus
Silkeborg
Esbjerg
Vojens
Odense
KBH

90
88
168
155
158
340

Ålborg

60
58
138
123
125
308

Århus
90
60

80
68
70
253

Silkeborg
88
58

58
70
75
255

Esbjerg
168
138
80
58
40
68
250

Vojens
155
123
68
70
40
50
235

Odense
158
125
70
75
68
50

KBH
340
308
253
255
250
235
180

180

Ovenstående satser er for hele rejsen, dvs. ud og hjem.
Eksempel:
Et hold fra Silkeborg deltager i junior DM i Hvidovre.
4 spillere er fra Silkeborg - 1 spiller er fra Hvidovre.
Tilskuddet er derfor 1020,-kr. = 4*255,- kr.
Holdet deltager herefter i DM runde 2 i Esbjerg:
Tilskuddet er her 232,- kr. = 4 * 58,- kr. til spillerne fra Silkeborg
og 250,- kr. = 1 x 250,- kr. til spilleren fra Hvidovre.
Ansøgning om tilskud
Send en e-mail til lillian@curling.dk med angivelse af:
Turnering/arrangement, deltagernavne og klubber, reg.nr. + kontonr.
Ansøgning skal indsendes for holdet i 1 mail. Hvis der er tale om et træf eller kursus, indsendes 1
mail pr. klub.
Tilskuddet skal søges hurtigst muligt efter turneringen er spillet.
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Adresseliste - Turneringsudvalget
Navn
Lillian Frøhling Hansen
Birkehøjvej 2, Meløse
3320 Skævinge
Per Svensen
Skotlandsplads 1 4, th
2300 København S
Jan Juul
Ulrik Schmidt, sportschef

Mail
lillian@curling.dk

Mobil
30 70 98 23

Per.Svensen@man.eu

20 11 35 39

jan@curling.dk
us@curling.dk

50 53 47 74
40 86 26 64
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