Dansk Curling Forbund
Turneringsudvalget
www.curling.dk

Indbydelse til sæsonen 2018-2019
EM-kval. Herrer 2018 (kvalificerer til EM 2018)
VM kval. 2018 (Kvalificerer til VM 2019)
DM 2018-19 Herrer og Damer (kvalificerende til EM 2019)
DM 2018-19 Juniorer (Kvalificerer til B-VM) 2019
Mixed Doubles DM 2018-19 (Kvalificerer til VM 2019)
Mix - DM 2018-19 (Kvalificerer til Mix VM 2019)
DM 2018-19 Senior (Kvalificerer til VM 2019)
DM 2018-19 Kørestolsbrugere (Kvalificerer til B-VM 2018)
DM 2018-19 Figurspil

København, xx.xx. 2018
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.
Som I kan se, lægger vi ud med en EM-kval for herrer, dette da Rasmus Stjernes hold ikke længere
er aktive, og vi skal derfor have udtaget et andet hold til EM.
Ellers skal I være opmærksomme på følgende, hvis I ønsker at deltage i en eller flere af DCuF’s
turneringer.
•

Tilmeldingsfrister: Tilmeldingsfrister til de forskellige mesterskaber fremgår af vedlagte
skema (s.3). Jeres tilmelding skal være modtaget inden tilmeldingsfristen!
I modtager en bekræftelse for modtagelsen – kontakt Lillian på lfh@ds-norden.com 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.
Sørg herudover for at skrive klub(ber) på…. Det mangler rigtig tit på jeres tilmeldinger!
Tilmelding skal sendes via mail til: lfh@ds-norden.com
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. 3)
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.

•

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.
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•

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

•

Rejsetilskud: Rejsetilskud til turneringer er fjernet grundet nødvendige besparelser i DCuF's
budget

•

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 2018-19
DM Kørestolsbrugere
2018-19
EM-kval 2018
VM-kval. 2018-19
(forbeholdt de hold, der er
med i Elitesatsningen)
DM-kval. 2018-19
DM
DM i Mixed Doubles 2018-19
DM Senior 2018-19
DM Mixed 2018-19
DM i Figurspil 2018-19
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Tilmeldingsfrist

Turneringens
første konkurrencedag
05.10.18
29.09.18

Turnerings
gebyr

17.09.18
11.09.18

Program
udsendes
senest
24.09.18
18.09.18

24.08.18
20.10.18

01.09.18
26.10.18

14.09.18
09.11.18

800
800

20.10.18
01.01.19
12.11.18
10.02.19
10.03.19
05.04.18

26.10.18
08.01.19
20.11.18
20.02.19
18.03.19
10.04.19

09.11.18
18.01.19
30.11.18
01.03.19
29.03.19
14.04.19

300
800
500
800
800
50
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300
800

Spillesystem
Generelt
Alle kampe spilles over 10 ender, plus eventuelle ekstra ender.
DM Mixed, DM i mixed doubles, junior og senior DM spilles over 8 ender.
Der gives 1 point for en vunden kamp og 0 point for en tabt kamp.
Indbyrdes kampregnskab benyttes til rangering af de ligestillede hold.
Ændringer af spilletidspunkter vil som udgangspunkt ikke kunne ske. Stillingtagen til ændringer kan
udelukkende foretages af den arrangementsansvarlige fra turneringsudvalget.
Deltagende hold, der sidder over i en kamprunde, kan benytte overskydende baner til træning efter
aftale med den turneringsansvarlige.
Seedning
Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at seede hold for at sikre, at de formodede bedste hold ikke
slår hinanden ud tidligt i turneringen.
Opvarmning
Der vil som udgangspunkt være mulighed for opvarmning på banen hhv. 20 og 10 minutter før
kampstart (tidspunktet anført i spilleplanen).
Førstnævnte hold i programmet starter opvarmningen, og spiller med mørke sten (rød ved
kombinationen rød/blå).
Opvarmningen må ikke vare længere end 9 minutter pr. hold.
Sidste sten
I umiddelbar forlængelse af hvert holds opvarmning, spiller to spillere fra holdet én sten hver (LSD)
mod Tee. Det hold der samlet set kommer tættes på Tee har vundet retten til sidste sten. Såfremt
ingen af de to holds sten kan måles, trækkes der lod om retten til sidste sten.
Deltagelse i EM og VM:
Et hold mister retten til at deltage i EM/VM, dersom der for 4 personer er frafald af 2 personer, ved
hold med reserve ved frafald af 3 personer, og for mixed double ved frafald af 1 person. Hvis et hold
ikke kan eller ikke ønsker at deltage i VM, udtages det deltagende hold af DcuF’s Eliteudvalg.
Coach:
For at deltage i internationale mesterskaber (EM, VM, JVM, JBVM) skal coachen godkendes af
DcuF’s eliteudvalg. For øvrige internationale mesterskaber gives der ikke tilskud til coach.
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Spillesystemer mv:
EM-kval – herrer:
For deltagelse i EM 2018 spilles EM-udtagelse i starten af sæsonen.
I denne turnering kan der kun deltage hold, der er en del af elitesatsningen og opfylder de af
Eliteudvalgets fastsatte krav.
Turneringen spilles med indledende kampe på hverdagsaftener. Indledende kampe er dobbelt Round
Robin, herefter finaler 14-16. september 2018 i Hvidovre, hvor der spilles bedst af 5 kampe.

DM Figurspil
Afvikles søndag d. 14. april 2019 i Gentofte.
Vær opmærksom på, at vi har indført forhåndstilmelding – se tilmeldingsblanketten!
Der spilles i to rækker, en for damer og en for herrer, med DCuF medaljer til begge rækker, herudover
er der en DIF medalje, der gives til den spiller (fra begge rækker) med flest points.

DM Mixed
DM mixed for hold afvikles 29-31. marts 2019 i Tårnby, vær opmærksom på at vi vil udnytte hele
fredagen hvis nødvendigt (afhænger af antal tilmeldte hold).
Mix DM kvalificerer til Mix-VM 2019. Der gives et tilskud fra DCuF til VM-deltagelse på kr. 10.000 (tøj
for egen regning).
Vi beder alle hold ved tilmeldingen give bindende tilsagn, om de ønsker at deltage i VM, såfremt de
skulle vinde DM - alternativt gives tilbud om VM-deltagelse til det bedst placeret hold.

DM Mixed-Doubles
Spilles over 2 weekender, 1 runde i Esbjerg d. 30. november – 2. december 2018 og 2. runde i
Gentofte 25-27. januar 2019.
Spillesystemet afhænger af antallet af tilmeldte hold.
For VM- eller OL-deltagelse skal holdet opfylde de af Eliteudvalgets fastsatte krav.
DM i mixed-doubles kvalificerer til VM 2019.
Vi beder alle hold ved tilmeldingen give bindende tilsagn, om de ønsker at deltage i VM, såfremt de
skulle vinde DM - alternativt udtages holdet af DcuF’s eliteudvalg.
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DM Senior
Aldersgrænsen for deltagelse i DM senior er 50 år (man skal være fyldt 50 år senest den 30. juni
2018).
Turneringen spilles i Esbjerg 1-3. marts 2019. Spilleprogram afhænger af antal tilmeldte hold.
Senior DM kvalificerer til Senior-VM 2019. Der gives et tilskud fra DCuF til VM-deltagelse på kr.
10.000 (tøj for egen regning).
Vi beder alle hold ved tilmeldingen give bindende tilsagn, om de ønsker at deltage i VM, såfremt de
skulle vinde DM - alternativt gives tilbud om VM-deltagelse til det bedst placeret hold.

Kørestols DM
Spilles over 1 runde i Tårnby 29-30. september 2018
Spilleprogram afhænger af antal tilmeldte hold.
Kørestols DM kvalificerer til B-VM i november 2018. Der gives et tilskud fra DCuF til VM-deltagelse på
kr. 10.000 (tøj for egen regning).
Ved tilmelding beder vi holdet give bindende tilsagn, om de ønsker at deltage i VM, såfremt de skulle
vinde DM - alternativt gives tilbud om VM-deltagelse til det bedst placeret hold.

DM Juniorer – piger og drenge
Spilles over 2 runder med 1. runde i Esbjerg 5-7. oktober 2018 og 2. runde i Gentofte 26-28. oktober
2018.
Spilleprogram afhænger af antal tilmeldte hold.
Junior-DM kvalificerer til Junior B-VM i januar 2019.
Se i øvrigt s.10 omkring krav for deltagelse i Junior VM
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VM-kval. for damer/herrer
Vinderen af VM-kval. deltager i VM 2019 og er tillige kvalificeret til DM-mellemrunden.
VM-kval spilles over 2 weekender med indledende runde 9-11. november i Hvidovre og finaler 7-9.
december 2018 i Gentofte.
I denne turnering kan der kun deltage hold, der er en del af elitesatsningen og opfylder de af
Eliteudvalgets fastsatte krav.

Spilleprogram VM-kval.:
Dato

Indled.

Fredag

09.11.18

Lørdag

10.11.18

Søndag

11.11.18

Fredag
Lørdag

07.12.18
08.12.18

Søndag

09.12.18

Tid
10:00
15:00
10:00
15:00
10:00
15:00
19.00
10.00
15.00
10.00
15.00

Bane 1
2–1
4–1
1–3
2–3
4–2
1–2

Bane 2
4–3
3–2
2–4
1–4
3–1
3–4
Tie-break
Finale 1
Finale 2
Finale 3
Finale 4
Finale 5

Bane 3
2–1
4–1
1–3
2–3
4–2
1–2
Tie-break
Finale 1
Finale 2
Finale 3
Finale 4
Finale 5

Bane 4
4–3
3–2
2–4
1–4
3–1
3–4

Kamp runde
1
2
3
4
5
6

Finalespil:
Såfremt nr. 1 inden finalerne er 3 eller flere point foran nr. 2, har holdet vundet første finale, og de har
fordelen af sidste sten i de resterende finaler.
Hvis nr. 1 inden finalerne er 2 point foran nr. 2, har holdet vundet retten til sidste sten i alle finaler.
Hvis nr. 1 inden finalerne er 1 point foran nr. 2, har holdet sidste sten i den første finale, hvorefter
retten til sidste sten skifter mellem finalerne.
Hvis der er pointlighed mellem nr. 1 og 2 inden finalerne, spilles der LSD før hver finale. Det hold der
har den bedste DSC inden finalerne (efter indledende runde), har fordel af sidste træning i den første
finale, hvorefter retten til sidste træning skifter mellem finalerne.
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DM Herrer/Damer
Vinderen af DM 2018-19 er samtidig udtaget til at deltage i EM 2019.
DM-kval. ligger sammen med VM-kval og starter i weekenden 9-11. november 2018 i Hvidovre.
DM-kval afvikles kun, hvis der er flere end 6 tilmeldte hold (5 hold + taber af VM-kval finale, der går til
DM-indledende, men vinder af VM-kval finalen går til DM-mellemrunden)
Nummer 1-5 fra DM-kval går til DM-indledende (dvs i alt 6 hold), der spilles i Hvidovre 18-20. januar
2019, og nummer 1-3 herfra (dvs i alt 4 hold) går herfra videre til DM-mellemrunden, der spilles 1-3.
februar 2018 også i Hvidovre.
De 2 bedst placerede hold efter mellemrunden spiller DM-finaler 8-10. marts 2018 – også i Hvidovre.
Spilleprogram for DM-kval og DM-indledende fremsendes, når antal deltagende hold kendes.
I mellemrunden spilles dobbelt Round Robin, og finalen spilles bedst af 5 kampe.
Finalespil:
Såfremt nr. 1 inden finalerne er 3 eller flere point foran nr. 2, har holdet vundet første finale, og de har
fordelen af sidste sten i de resterende finaler.
Hvis nr. 1 inden finalerne er 2 point foran nr. 2, har holdet vundet retten til sidste sten i alle finaler.
Hvis nr. 1 inden finalerne er 1 point foran nr. 2, har holdet sidste sten i den første finale, hvorefter
retten til sidste sten skifter mellem finalerne.
Hvis der er pointlighed mellem nr. 1 og 2 inden finalerne, spilles der LSD før hver finale. Det hold der
har den bedste DSC inden finalerne (efter indledende runde), har fordel af sidste træning i den første
finale, hvorefter retten til sidste træning skifter mellem finalerne.

Spilleprogram DM for damer/herrer
Dato
Fredag

Ml.runde
01.02.19

Lørdag

02.02.19

Søndag 03.02.19

Fredag
Lørdag

08.03.19
09.03.19

Søndag 10.03.19

Tid
10:00
15:00
10:00
15:00
10:00
15:00
19.00
10.00
15.00
10.00
15.00
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Bane 1
2–1
4–1
1–3
2–3
4–2
1–2

Bane 2
4–3
3–2
2–4
1–4
3–1
3–4
Tie-break
Finale 1
(Finale 2)
Finale 3
(Finale 4)
Finale 5
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Bane 3
2–1
4–1
1–3
2–3
4–2
1–2
Tie-break
(Finale 1)
Finale 2
(Finale 3)
Finale 4
(Finale 5)

Bane 4
4–3
3–2
2–4
1–4
3–1
3–4

Kamp runde
1
2
3
4
5
6

Krav til deltagelse i Junior B-VM / A-VM
1. Forberedelse - turneringer
Det er et krav at holdet deltager i én international junior turnering umiddelbart inden VM. DCUF giver
tilskud på 20.000 kr. til deltagelse i denne turnering, hvis holdet er tilmeldt og fremmøder på DCA.
Såfremt holdet ikke er tilmeldt DCA, skal holdet selv afholde omkostningerne til turneringen.
2. Forberedelse - træning
Det er et krav at holdet træner 2 gange om ugen på is, ligesom det er et krav, at holdet udfører et
fysisk træningsprogram. Begge dele vil der blive givet assistance til fra DCUF.
3. Andre aktiviteter inden VM
Der er ikke lang tid til at forberede sig, så det er ikke hensigtsmæssigt, at spillerne rejser på ferier i
forberedelsesperioden (fra kvalifikation til mesterskab). Det gælder specielt skiferie i julen. Da JBVM
ligger umiddelbart efter jul/nytår, skal juleferien bruges til træning og forberedelse til VM.
4. Kost og levevis
Generelt forventes det at man lever sundt for at kunne forberede sig optimalt og levere en
toppræstation. Dette gør sig særligt gældende ved JBVM, der typisk ligger lige efter jul. Det forventes
derfor, at spillerne formår at udvise mådehold i forhold til mad og alkohol ved jul og nytår
5. Tidsanvendelse
Der kan påregnes en stor tidsanvendelse på curlingsporten. Det skal afstemmes med skole, familie
og arbejde inden tiltrædelse af disse principper. I.f.t. skolegang vil DCUF hjælpe med at finde
løsninger i den udstrækning det er muligt.
6. Sanktioner
Såfremt man tiltræder kravene og ikke overholder disse, vil der være muligheder for sanktioner i form
af udelukkelse fra fremtidige aktiviteter/deltagelse
Efter DM finalen er spillet, har holdet 1 uge til at
• Tage stilling til deltagelse ved junior-VM under de opstillede krav.
• Fremsende et forslag til coach (jf. coachpolitik på curling.dk/elite)

Krav til deltagelse i VM for mixed doubles:
VM 2018

• Samme fysiske krav som der stilles til eliteholdene og fastsat af Forbundets
Eliteudvalg
• Der stilles krav om deltagelse i min. 2 turneringer inden VM, tidsmæssigt
placeret tæt på VM og udvælges i samarbejde med forbundets eliteudvalg.
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Tilmeldingsblanket - DCuF arrangementer
Sendes via e-mail: lfh@ds-norden.com 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. - 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. 2018-19

X

Startafgift
800 kr.

Ja:

Nej:

DM Kørestol 2018-19

800 kr.

DM – mixed doubles
2018-19
DM Mixed 2018-19

500 kr.

DM Junior 2018-19

300 kr.

DM Senior 2018-19

800 kr.

DM kval. 2018-19
Øst/Vest
EM-kval 2018 - herrer

800 kr.

DM Herrer / Damer
2018-19

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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Adresseliste - Turneringsudvalget
Navn
Lillian Frøhling Hansen
Birkehøjvej 2, Meløse
3320 Skævinge
Per Svensen
Skotlandsplads 1 4, th
2300 København S
Mikael Qvist
Ulrik Schmidt
Martin Uhd (DCuF)

Mail
lfh@ds-norden.com

Mobil
30 70 98 23

p.svensen@hotmail.dk
per.svensen@dk.abb.com

53 64 35 39

mikaelqvist1965@gmail.com
us@curling.dk
martin@curling.dk

30 50 08 90
40 86 26 64
20 63 59 82
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