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Generelt 
I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. 
DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. 
VM og Par Krolf er åbne stævner, hvor alle i hele verden kan tilmelde sig. 
Vil man vide mere om tilmelding til stævnerne, må man ty til dokumentet ”DKU Officielle dokumenter”. 

Ansøgning om stævne 
Man kan ansøge om at få et stævne, men man skal være tidligt ude. 
Ansøgningsfristen er 1. februar for et stævne året efter (altså 1½ år senere). Ansøgningen foregår via et 
ansøgningsskema der findes på nettet eller bagerst i dette dokument. 

DM 
Afholdes for det meste i sidste halvdel af maj på 8 baner med spisning og præmieoverrækkelse bagefter.  

Par Krolf 
Afholdes for det meste midt i juni på 4 baner med spisning og præmieoverrækkelse bagefter. 

VM 
Afholdes for det meste sidst i juli eller først i august på 8 baner med spisning og præmieoverrækkelse 
bagefter.  

Prispolitik/betaling 
Prisen for at deltage er ens, uanset om man spiller, spiser eller begge dele. Det er langt den letteste måde 
at styre det på, for så er vi fri for at holde øje med hvem der har bestilt spisning og hvem der ikke har, 
men alligevel har sat sig til bordet. 
DKU betaler heller ikke penge tilbage til spillere der melder afbud, da der er bestilt mad. 
En plads i DKU’s pavillon/telt koster nu et mindre beløb. Se tilmeldingsblanketten. 
Betalingen skal ske direkte på DKU’s konto i Middelfart Sparekasse. Kontonr. fremgår af 
tilmeldingsblanketten. 

Afbud/eftertilmelding 
I tilfælde af afbud, betales der som sagt ikke penge tilbage, men klubben er velkommen til at internt at 
finde erstatning. DKU skal bare have de nye navne hurtigst muligt. 
Kan klubben ikke selv finde erstatning, meddeler man afbuddet til DKU og håber at andre klubber har en 
eftertilmelding. Hvis der er det, kan den anden klub overtage pladsen og betale tilmeldingsgebyr til den 
første klub, som dermed har fået pengene tilbage. 
Er der nogen der er kommet i tanke om at de gerne vil med efter fristen er udløbet, kan man komme på 
listen over eftertilmeldinger. I tilfælde af afbud, kan man blive lukket ind i varmen, og der er gerne 2-5 
afbud ved et stævne. 
Der kan faktisk være afbud på selve spilledagen, så vil man meget gerne være med, kan man tage til 
stævnet og se om der ikke skulle dukke et afbud op. Man skal så melde sig som ”reserve”. 

Dommere 
DKU har ikke mulighed for at finde ”professionelle” dommere, så nogle af spillerne skal agere dommere. 
DKU har vedtaget, at alle klubber skal stille med mindst 50% dommere. Har man tilmeldt 17 spillere, 
skal min. de 9 være dommere. 
Klubben skal dog ikke melde spillere til som dommer mod spillernes vilje eller evner. Så er det bedre at 
lade nogen blive hjemme. 
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Skulle der være personer der har lyst til at være fuldtidsdommere (villig til 6 dommerrunder), er der gratis 
adgang til spisningen.  

Spillet 
Det individuelle DM og VM spilles som kampspil.  
Der spilles først 4 runder – 1 runde på 4 forskellige baner. 
I kampspil udregnes der point for spillerne afhængig af placering i de kampe de har spillet. De 36 bedste 
går videre til semifinalerne. 
Points gives efter følgende system: 
20 point for en 1. plads. 
16 point for en 2. plads. 
12 point for en 3. plads. 
  8 point for en 4. plads. 
  4 point for en 5. plads. 
Er der en eller flere spillere der står lige, lægges pointene sammen og deles. Er der f. eks. 2 på 2. pladsen, 
lægges point for 2. og 3. pladsen sammen og deles. 16+12=28 og delt med 2 er det 14 point til hver. 
Er der flere der har samme antal point omkring placering 36, er det de højeste scoringer der er 
udslagsgivende, og derefter slagspillet. I yderste konsekvens er der omkamp. 
I kampspil tildeles modstanderne af computeren afhængigt af placeringen på verdensranglisten, så man 
risikerer altså at møde klubkammerater. 
 
Ved Par Krolf er det slagspillet der giver adgang til de 4 semifinaler med hver 4 par. Altså er der kun 16 
par i semifinalerne og 4 par i finalen.  

Ranglister 
De 3 stævner giver point til verdensranglisten. VM giver grundlæggende 100 point og DM giver 70 point. 
Par Krolf giver 50 point, men her skal de 2 deltagere dele pointene. 
Til de grundlæggende tal lægges antal deltagere, så store stævner får flere point end små stævner. 
Hvis et DM har 180 deltagere, er der altså 70+180=250 point til vinderen. 250 delt med 180 er 1,39 point 
pr. placering. Nr. 180 får altså 1*1,39 point, nr. 179 får 2*1,39 point …. nr. 2 får 179*1,39 og nr. 1 får 
180*1,39 point. 
Da vi ikke har så mange stævner, har vi valgt at 3 år tæller med på verdensranglisten. Indeværende år 
tæller med 3 gange, sidste år 2 gange og forrige år 1 gang, således at resultaterne ”ældes”. 
Der er endnu en rangliste der hedder World Cuppen. Det er simpelthen verdensranglisten kun for 
indeværende år. Altså spilleren der har fået flest point i år. 

Hvad må/kan/skal vi have med 
Spillerne skal selv have udstyr og passende tøj med, plus eventuelt paraply. 
Hvis man skal sidde ned i pauserne, skal man også have en stol med. Man kan tage bord med også. 
Ved nogle stævner kan man købe frokost, men det er ikke ved alle stævner. Tjek DKU’s hjemmeside om 
stævnet eller Stævneposten. 
Klubberne eller privatpersoner kan også have en pavillon med også.  
DKU stiller pavilloner/telt op, men det koster lidt at benytte disse.  

Fællesspisning/præmieoverrækkelse 
Efter stævnerne er der for det meste fællesspisning og præmieoverrækkelse. 
Spisningen kan i visse tilfælde foregå i et uopvarmet telt. 
DKU sørger for borde og stole til fællesspisningen. 
Somme tider er præmieoverrækkelsen inden spisningen, men hvis det er muligt, foretrækker DKU at have 
den efter spisningen. 
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Bliv medarrangør af et stævne 
Kan jeres klub finde et egnet sted til afholdelse af VM, DM eller Par Krolf, 

har I mulighed for at blive arrangør af et stævne 
og dermed tjene lidt penge til jeres klub. 

Vi forestiller os at overskuddet deles ligeligt mellem den arrangerende klub 
og DKU. I 2009 var overskuddet ved DM og VM ca. 10.000 kr. pr. stævne. 

Ved Par Krolf er overskuddet mindre. 

Krav til stævnestedet: 

Areal svarende til minimum 3 fodboldbaner 
Arrangere spisning med plads til ca. 400-500 personer 

(ved Par Krolf ca. det halve). 

Under stævnet være behjælpelig med praktiske opgaver, ex. opsætning af 
telte, etablering af baner, oprydning efter stævnet. 

Evt. salg af øl, vand, kaffe mm.  
(overskuddet af dette går ubeskåret til klubben)  

Når I har fået tildelt et stævne  
følger mere detaljerede arbejdsopgaver. 

Stævnets planlægning og afvikling foregår i  
snævert samarbejde med DKU’s stævneudvalg, 

så I kommer ikke til at stå alene. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse  
til DKU’s stævneudvalg. 

Stævneansøgningsblanket kan findes på 
 www.krolf.dk/dku og mailes/sendes til 

Peter L. Christensen, KØK 
Grønforten 2, Ødis Kroge 

6580 Vamdrup 

Tel.: 29 93 91 17 
E-mail: Peter@krolf.dk 

 

Med venlig hilsen 

DKU 
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Stævne ansøgning 
 
 

Ansøgerklub  Navnet på klub der ansøger om stævnet. 

Kontaktperson  Klubbens kontaktperson 

Adresse, postnr., by   

Tlf. og mobil   

e-mail   

Sted  Navnet på stedet hvor det skal afholdes. 

Adresse, postnr., by   

Stedets kontaktperson   

Tlf. og mobil   

e-mail   

Stævne  DM, Par Krolf og/eller VM. 

Dato(er)  

Dato eller bedre datoer DKU kan 
vælge imellem. Helst lørdage, men 
andet kan også accepteres. 
DM’er i maj, Par Krolf i juni og VM sidst i 
juli eller først i august.. 

Max. antal baner  DKU’s stævner skal bruge 2, 4 eller 8 
baner (ca. 3 krolfbaner på 1 fodboldbane) 

Har klubben en eller 
flere fuldtids 

opråbere? 
 

Arbejdet består i at gøre kampsedler klar 
og tilkalde manglende spillere og 
dommere. 

Spisning  Skriv om hvor spisningen skal foregå. 

Forventet mad pris  En ca. pris. pr. kuvert eller et interval. 

Mulighed for frokost?  
Er der mulighed for at købe noget frokost i 
cafeteria, forudbestilling, på pladsen eller 
lign. 

Lokal fremskaffelse af 
samaritter?  

Har klubben lokal kontakt til samaritter der 
vil komme og passe på en flok 
overvejende ældre mennesker en hel dag? 

Forfriskningsbod  
Vil klubben selv lave en bod til salg af 
kaffe, kage, øl, vand, sandwich, pølser 
m.m. 

 

Forudsætninger 
DKU har pavilloner som vi gerne stiller til rådighed, men ikke borde/stole. Det er dog klubben der 
stiller dem op. 
DKU sørger for at holde styr på tilmeldinger og sørger for selve turneringens afvikling. 
DKU og klubben deler overskud. 
DKU forventer der ud over plads til banerne også er plads til pavilloner. 
Der skal også være plads nok til parkering. 
 
Std. priser – spille og/eller spise  DKU   Ikke DKU 
Voksen – over 12 år    165,- kr 220,- kr 
Barn - under 13 år      55,- kr   80,- kr 
Barn – under 5 år    Gratis  Gratis 


