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Stævneaftale 

DKU sørger for 

Offentliggørelse af invitation 

Dommertelt og bemanding af samme, samt alt isenkram der hører til dommerteltet (højtalere, 

skriveunderlag, blyanter, papir osv.). 

Spray, skilte og flag til 8 baner. 

Afvikling af turneringen. 

Krus, pokaler, diplomer. 

Der er rådighed over 4 stk. 5*8 m pavilloner (max. 160 personer). 

Kontrol og eventuelt design af baner sammen med medarrangør. 

Billeder og tekst fra stævnet, samt offentliggørelse af resultater. 

Medarrangør sørger for 

Eventuel kontakt til den lokale presse – både før og efter stævnet. 

Eventuel kontakt til kommunen for officiel åbningstale. 

Aftale om toiletter. Eventuelle udgifter indgår i regnskabet. 

Aftale om afhentning/levering af DKU trailere før stævnet. NB 1) 

Aftale om aflevering af DKU trailere efter stævnet.  NB 1) 

Hjælp til opstilling og nedtagning af dommertelt. 

Sørge for adgang strøm til dommertelt. 

Sørge for indendørs tasterum til registrering af resultater. 

Eventuelt opstilling og nedtagning af DKU pavilloner. 

Eventuel aftale med hal om at være indendørs. NB 2) 

Eventuel aftale med leje af telt(e). NB 2) 

Eventuelt konstruktion af baner sammen med DKU. 

Opsætning og nedtagning af baneafspærring. 

Aftale med samarittere. Udgift hertil indgår i regnskabet. 

Aftaler med leverandør af mad. 

Eventuel borddækning og bordkort. 

 

NB 1) 1 stor lukket trailer (1300 kg med bremser) med dommertelt m.m. og en almindelig flad trailer 

(750 kg uden bremser) med 4 pavilloner. 

NB 2) Ved eventuelle udgifter til telte/hal, nedskrives garantibeløbet 50% af udgiften. 

Økonomi 

DKU skal have alle bilag vedrørende stævnet og regnskabet kan ikke laves før alle er modtaget. 

Hvis medarrangøren har lagt penge ud, skal DKU have bilaget, og samtidig aftales om klubben skal have 

penge af DKU nu eller om det indgår i det store afsluttende regnskab. 

DKU beregner overskuddet fra stævnet når alle bilag er modtaget, og pengene fordeles efter 

fordelingsnøglen.  

Fordelingsnøglen er i %: 50/50 DKU/medarrangør, dog med garantibeløb forud reserveret til 

medarrangør. 

Garantibeløb 

Garantibeløbet er fastsat til 7.000 kr for stævne med spisning og 5.000 kr for stævner uden spisning. 

Hvis der lejes eksterne telte eller hal, nedskrives garantibeløbet med 50 % af udgiften. 

Har klubben langt ud for andre udgifter, holdes disse uden for garantibeløbet. 


