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Kære curlingspillere 
 
 
En ny sæson er over os og det betyder også at der igen skal kæmpes om titlen som danmarksmester 
i flere forskellige dicipliner. Derfor udsendes her indbydelse til alle danmarksmesterskaber for 
sæsonen 2022 – 2023.  
Ved udsendelse af invitationen er der stadig lidt usikkerhed om datoerne og placering af 
danmarksmesterskabet for Kørestols DM. Disse vil blive meldt ud hurtigst muligt når de er fastlagt! 
Tak for forståelsen. 
 
Mesterskaberne er fordelt således i sæsonen 22/23, hvilket vil fremgå af sæsonkalenderen snarest: 

• (Hvidovre) – 18/11/22 - 20/11/22 - DM i Junior Mixed Doubles 
• (Esbjerg) – 13/01/23 - 15/01/23 - DM i Mixed doubles kørestol & Senior DM 
• (Ukendt) – 27/01/23 - 29/01/23 - DM i kørestol 
• (Gentofte) – 03/02/23 - 05/02/23 - DM i Mixed Doubles 

• (Gentofte) – 19/02/23 - DM Figur 
• (Hvidovre) – 03/03/23 - 05/03/23 - DM Damer/Herrer 
• (Hvidovre) – 10/03/23 - 12/03/23 - DM Junior 
• (Gentofte) – 31/03/23 - 02/04/23 - DM Mix 

Sæsonkalenderen kan ses ved at klikke her, hvor den vil blive løbende opdateret, hvis der er behov 
for det. Som udgangspunkt er den dog fastlagt. 
 
Held og lykke og god curling! 
 
Mvh. 
Turneringsudvalget 
 
 

Regler:   
 
Bemærk at der for nogle få år siden blev ændret en del regler: 
 

• Holdene: man kan ikke i fremtiden eftertilmelde en 5. spiller. Skal man have en 5. spiller med, 
skal tilmelding ske inden 1. runde i en turnering.  

• Spillere:: dette afsnit udgår helt og vi følger WCF regler. 

• Reserver: dette afsnit udgår helt og vi følger WCF regler. 

• Udenlandske spillere: Generalforsamlingen har ændret dette til 2 år (beskrevet i supplerende 
regler). De 2 år gælder i.f.t. det internationale mesterskab, og tilhørende danske 
kvalifikationsturnering. 

 
Bestyrelsen i Dansk Curling Forbund har vedtaget regler for ”Konsekvens ved afbud til 
internationalt mesterskab”. Disse regler er indskrevet på sidste side i indbydelsen og kan 
findes på DcUF hjemmeside. 
 
Der er også fjernet andre afsnit, hvor vi i fremtiden følger WCF regler. Man vil på Curling.dk kunne 
finde de redigerede supplerende regler og også de gammel supplerende regler. 
 
HUSK: Det er det enkelte holds ansvar at sætte sig ind I reglerne. 
 
I er meget velkommen til at sende spørgsmål til holtermann@curling.dk  
 
WCF´s regelbog her:  http://www.worldcurling.org/rules-and-regulations 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LeOuMVROIMKuOzhED8ecMB5tZ7u42HV-niabWsGZb9E/edit#gid=779287586
mailto:holtermann@curling.dk
http://www.worldcurling.org/rules-and-regulations
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Tilmelding: 

 

• Tilmeldingsprocedure: 
 
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 klubber på…. Det mangler rigtig tit på jeres tilmeldinger! 
 
Tilmelding skal sendes via mail til: holtermann@curling.dk 
 
Tilmeldinger skal ske via vedlagte tilmeldingsskema (ligger også på forbundets hjemmeside). 

 
 
 
 

• Tilmeldingsfrister og dato for udsendelse af spilleprogram: 

 
Tilmeldingsfrister til de forskellige mesterskaber fremgår af nedenstående skema. Jeres 
tilmelding skal være modtaget inden tilmeldingsfristen! 
 
I modtager en bekræftelse for modtagelsen – kontakt Henrik Holtermann på 
holtermann@curling.dk, hvis du ikke har modtaget en bekræftelse efter rimelig tid. 
 

 

 

• 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. 
 
Din tilmelding er først gyldig, når du har indbetalt turneringsgebyret og har modtaget en 
returmail med bekræftelse på din tilmelding.  

 

Turnering Tilmeldingsfrist Program 
udsendes 

senest 

Turneringens 
første kon-

kurrencedag 

Turnerings 
gebyr 

DM Junior Mixed Doubles 2022 28/10 2022 04/11 2022 18/11 2022 300 kr. 

DM Senior 2023 14/12 2022 30/12 2022 13/01 2023 800 kr. 

DM Kørestol Mixed Doubles 2023 22/12 2022 30/12 2022 13/01 2023 500 kr. 

DM Kørestol 2023 06/01 2023 16/01 2023 27/01 2023 800 kr. 

DM Mixed Doubles 2023 13/01 2023 20/01 2023 03/02 2023 500 kr. 

DM Figur 2023 29/01 2023 05/02 2023 19/02 2023 50 kr. 

DM Herre + Damer 2023 10/02 2023 17/02 2023 03/03 2023 800 kr. 

DM Junior 2023 17/02 2023 24/02 2023 10/03 2023 300 kr. 

DM Mix 2023 10/03 2023 17/03 2023 31/03 2023 800 kr. 

mailto:holtermann@curling.dk
mailto:holtermann@curling.dk
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Scorekort:  
 
Den ansvarlige dommer sørger for at der er scorekort. 
 
Scorekort skal udfyldes med ”line-up” inden kampstart af begge hold. 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. Skulle der ikke 
være dette, vil dommeren have ansvaret. 

 
 
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. 

 

Spillesystemer mv: 
 

Generelt 

WCF regler + supplerende danske regler gælder for alle turneringer under DCuF. 

 
 
Junior DM Mixed Doubles 

 
Der spilles efter WCF turneringsregler. Det vil dog være tilladt at stille op som to piger eller to drenge 
også. Vi opfordre dog til at blande kønene. 
 

Spillesystem meldes ud hurtigst muligt. Der vil dog tilstræbes at bruge hverdage så lidt som muligt. 
Dette vil dog ikke nødvendigvis være muligt afhængigt af hvor mange tilmeldte hold der deltager i 
mesterskabet. 
 
Aldersgrænsen for deltagelse i DM junior mixed doubles er 21 år (man skal ikke være fyldt 22 år før 

tidligst den 1. juli 2023). 

 
Turneringen tilstræbes at afholdes fredag til og med søndag. 
 

 
DM Senior 

 

Der spilles efter WCF turneringsregler. 
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Spillesystem meldes ud hurtigst muligt. Der vil dog tilstræbes at bruge hverdage så lidt som muligt. 
Dette vil dog ikke nødvendigvis være muligt afhængigt af hvor mange tilmeldte hold der deltager i 
mesterskabet. 
 

Aldersgrænsen for deltagelse i DM senior er 50 år (man skal være fyldt 50 år senest den 30. juni 

2022). 

 

Senior DM kvalificerer til Senior VM 2023.  

 

Forbundet støtter med officielt landsholdstøj for op til 10.000 kr. 
 
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. 

 

Turneringen tilstræbes at afholdes fredag til og med søndag. 

 

 

 

DM Juniorer – piger og drenge 

 

Der spilles efter WCF turneringsregler, dog spilles der med 8 ender. 
 

Spillesystem meldes ud hurtigst muligt. Der vil dog tilstræbes at bruge hverdage så lidt som muligt. 
Dette vil dog ikke nødvendigvis være muligt afhængigt af hvor mange tilmeldte hold, der deltager i 
mesterskabet. 
 
Aldersgrænsen for deltagelse i DM junior er 21 år (man skal ikke være fyldt 22 år før tidligst den 1. juli 

2023). 

 
Turneringen tilstræbes at afholdes fredag til og med søndag. 
 

 

 

DM Herrer/Damer 

 
Der spilles efter WCF turneringsregler, dog spilles der med 8 ender. 
 

Spillesystem meldes ud hurtigst muligt. Der vil dog tilstræbes at bruge hverdage så lidt som muligt. 
Dette vil dog ikke nødvendigvis være muligt afhængigt af hvor mange tilmeldte hold, der deltager i 
mesterskabet. 
 
Turneringen afholdes fredag til og med søndag. 

 

 
DM Mixed Doubles 

 
Der spilles efter WCF turneringsregler. 
 

Spillesystem meldes ud hurtigst muligt. Der vil dog tilstræbes at bruge hverdage så lidt som muligt. 
Dette vil dog ikke nødvendigvis være muligt afhængigt af hvor mange tilmeldte hold, der deltager i 
mesterskabet. 
 
Turneringen kan strække sig over 4 dage (torsdag til og med Søndag). 
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DM Kørestols Mixed Doubles 

 
Der spilles efter WCF turneringsregler. 
 
Turneringen afholdes fredag til og med søndag. 
 
 
DM Kørestol 

 
Der spilles efter WCF turneringsregler, dog spilles der med 8 ender. 
 
Turneringen afholdes fredag til og med søndag. 
 

 

DM Mixed hold 

 
Der spilles efter WCF turneringsregler. 
 

Spillesystem meldes ud hurtigst muligt. Der vil dog tilstræbes at bruge hverdage så lidt som muligt. 
Dette vil dog ikke nødvendigvis være muligt afhængigt af hvor mange tilmeldte hold, der deltager i 
mesterskabet. 
 
Turneringen kan strække sig over 4 dage (Torsdag til og med søndag). 
 
 

DM Figurspil 

 

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. 

 

Adresseliste - Turneringsudvalget 

 
Navn Mail Mobil 

Henrik Holtermann holtermann@curling.dk  

Mikkel Juul Larsen Mikkel.jl@gmail.com   

Charlotte Jurlander   

   

 
  
 

mailto:Mikkel.jl@gmail.com
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Tilmeldingsblanket - DCuF arrangementer 
  

Sendes via e-mail: holtermann@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 & 
senior) 

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 Senior, DM for kørestolsbrugere eller DM for mixed doubles 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 Senior eller VM for kørestolsbrugere  Ja:  Nej:   

  

  

DM Junior Mixed Doubles 2022 300 kr. 

DM Senior 2023 800 kr.  

DM Kørestol Mixed Doubles 2023 500 kr. 

DM Kørestol 2023 800 kr. 

DM Mixed Doubles 2023 500 kr. 

DM Figur 2023 50 kr. 

DM Herre + Damer 2023 800 kr. 

DM Junior 2023 300 kr. 

DM Mix 2023 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/om-curling/regler) og bekræfter, at vi har sat os ind WCF’s spilleregler 
(worldcurling.org/rules-and-regulations) 
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Konsekvens ved afbud til internationalt mesterskab 
07-09-2020 (Vedtaget af DCuF’s Bestyrelse 23-01-2020) 
 
Ved tilmelding til et Danmarksmesterskab kvalificerende til et internationalt mesterskab angives om holdet 
ønsker at repræsentere Danmark ved det pågældende internationale mesterskab. Ved tilmelding til 
separate kvalifikationsturneringer gives automatisk tilsagn til ønske om deltagelse ved det pågældende 
internationale mesterskab.  
I begge tilfælde er tilsagnet bindende på dagen for tilmeldingsfristen. 
Melder holdet senere afbud til det internationale mesterskab eller den kvalificerende turnering pålægges 
holdet en bøde på 2000 kr. Betyder afbuddet at Dansk Curling Forbund må melde afbud til det 
internationale mesterskab pålægges en yderligere bøde på 5000 kr. 
Undlader et hold, uden afbud, at møde op til en international turnering holdet har kvalificeret sig til 
pålægges en bøde på 7000 kr. 
 
Alle spillere på holdet der deltog i eller var tilmeldt den kvalificerende turnering er ansvarlig for betaling af 
bøden. Alle førnævnte spillere vil, hvis der foreligger en ubetalt bøde, være udelukket fra aktiviteter under 
Dansk Curling Forbund indtil bøden er betalt. 
Hold kan udskifte spillere i henhold til Dansk Curling Forbunds og/eller Elitecenterets regler. 
Der kan i særlige tilfælde, såsom alvorlige skader, sygdom eller uforudsete hændelser, gives dispensation 
for ovenstående. Det pålægges holdet at dokumentere sådanne tilfælde. 
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