DANSK CURLING FORBUND

København 1/12-2017

Vedr. dispensation
Indledning:
Bestyrelsen er blevet forelagt en sag hvor Team Holtermand/Haubjerg (HCC/ECK) står
overfor at få frataget støtten til en International turnering i Skotland. Begrundelsen er, at
holdet ikke har deltaget i de mødepligtige DCA samlinger og deslige ikke har meldt afbud.
Holdet har angivet, at det ikke var muligt at deltage pga. familieanliggender, og arbejde.
Holdet har ikke mulighed for at rejse den nødvendige økonomi til at deltage, uden støtten fra
DCuF. På baggrund af ovenstående, har Sportschefen bedt bestyrelsen om, at træffe en
beslutning ift. om der kan gives en dispensation fra reglerne.

Regel-grundlag:
Ifølge reglerne, skal et hold have deltaget i alle DCA samlinger for at være berettigede til at
modtage støtte fra DCuF.

Beslutning:
Bestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at reglerne for at modtage støtte fra DCuF ikke er
overholdt, idet holdet ikke har deltaget i alle DCA samlinger. Formålet med DCA er, at
udvikle curlingtalenter til at blive de næste elitecurlingspillere, som kan vinde internationale
medaljer på junior- og seniorniveau, hvorfor det er bestyrelsens opfattelse, at det er vigtige
at deltage i alle DCA samlinger.
Efter en gennemgang af oplysninger i sagen, har bestyrelsen valg at tildele støtte til Team
Holtermand, til trods for at holdet ikke har deltaget i en DCA-samling.
Bestyrelsen har i sagen lagt vægt på at holdet har kvalificeret sig til J-VM, ved at vinder JDM. Det er bestyrelsens ønske, at dét holder der skal repræsentere Danmark ved J-VM er
så godt klædt på som overhovedet muligt. Desuden har bestyrelsen fået oplyst, at holdet
reelt har meddelt afbud til DCA koordinatoren.
Det skal i den anledning understreges, at der er mødepligt til DCA, hvorfor afbud i
udgangspunktet ikke er muligt. Således skal nærværende dispensation ses som et
enkeltstående tilfælde, og denne vil ikke danne præcedens for eventuelt kommende
dispensationssager.
Det bemærkes, at holdet i øvrigt har overholdt kravet om deltagelse i de øvrige DCA
samlinger, om end det bemærkes, at en af spillerne på holdet, først blev en del af holdet
efter DCA sæsonen blev startet.
Afslutningsvis bemærkes, at DCuF i nærmeste fremtid vil starte en proces der bl.a. skal
revidere udtagelses- og støttekriterier, i hvilken forbindelse holdet opfordres til at bidrage.
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