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Tilmelding til mesterskaber for ungdom, senior og masters 
 

11.1 Tilmelding 

11.1.1 Tilmelding til et dansk- eller øst/vest-mesterskaber, skal være skriftligt (E-mail) til arrangørklubben 
og som udgangspunkt, sendes samlet fra anmelderklubbens kontakt person. 

 
11.1.2 Tilmelding skal indeholde deltageres navn, årgang og aldersgruppe i MARS-systemet Thea 

Jensen, 1997, P11), samt opgive kontaktperson og E-mail, hvortil bl.a. tidsskema og opkrævning 
skal sendes. 

 
11.1.3 Der seedes ud fra årsranglisten på statletik.dk, som skal angives på tilmeldingen. 

Deltagere der ikke har opnået resultater ud fra foranstående, skal seedes uden resultat. 
 

11.1.4 Indbydelse til mesterskaber kan indeholde krav om opgivelse af årsbedste resultat (og PR) og 
skal opgives for at indgå i seedning. 

 
11.1.6 For DM senior kan resultater opnået frem til søndagen før DM, medtages i seedning. 

 
11.1.7 For DM masters kan årsbedste rettes op til 72 timer før stævnet 

 
11.1.8 Tilmelding er først gyldig når formkravene (11.1.2 og 11.1.3), er opfyldt. 

 
11.1.9 Tilmelding før et dansk- og øst/vest-mesterskab, er normalt 12 dage før stævnet. 

 
Afbud til mesterskaber for ungdom, senior og masters 

 
11.2 Afbud 

11.2.1 Afbud skal være skriftlig (E-mail) til arrangøren af klubbens kontaktperson. 
 

11.2.2 Afbud sendes skriftlig (E-mail) til arrangøren, af kontaktpersonen frem til kl. 12:00 dagen før 
stævnet. 
På stævnedagen afleveres afbud skriftlig i sekretariatet eller skrives på afkrydsningslisten, af 
deltageren eller dennes kontaktperson. 

 
11.2.3 Manglende afkrydsning eller mødes der ikke til start, skal der betale både startpenge og bøde. 

Jævnfør §12.8.12 gælder dette ikke for	ungdom. 
 

11.2.4 Hvis en idrætsudøver undlader at starte i en øvelse i et dansk- eller øst/vest-mesterskaber, hvor 
vedkommende er tilmeldt, medfører det ikke udelukkelse fra efterfølgende øvelser, men udløser 
et ”ej mødt” gebyr (bøde) pr. øvelse, som tilfalder arrangøren. Jævnfør §12.8.12 gælder dette 
ikke for	ungdom. 

 
11.2.5 Bøder gives udelukkende hvis der udeblives uden skriftligt afbud eller uden afbud på afkryds- 

ningslisten. Bøder er anført i (Afsnit 19.1 i FM). Jævnfør §12.8.12 gælder dette ikke for	ungdom. 
 

11.2.6 Afbud til finaler skal ske skriftligt til sekretariatet. 
 

11.2.7 Startgebyret refunderes kun såfremt afmelding sker inden udløbet af den officielle tilmeldingsfrist. 



 

 

   

	

	

 
 
 

Efteranmeldelse til mesterskaber for ungdom, senior og masters 
 

11.3 Efteranmeldelse 

11.3.1 Efteranmeldelse til et dansk- og øst/vest-mesterskaber, skal være skriftligt (E-mail) til arrangør- 
klubben og kan ske indtil 72 timer før stævnets start. 
Ved efteranmeldelse betales forhøjede startpenge, se: (19.1). 

 
11.3.2 Efteranmeldte deltagere (72 timer før start) skal opfylde eventuelle kvalifikationskrav og kan, 

uanset opnåede resultater, ikke kræve ændringer i en eventuel seedning.   

Note:  For DMU kan man kun få plads i øvelsen, hvis øvelsen ikke har venteliste.  

Note: Hvis der anvendes afkrydsning, bliver der seedet 1 time før start. 
 

11.3.3 Startgebyr der betales i forbindelse med efteranmeldelse, tilfalder den eller de foreninger, der 
arrangerer mesterskabet. 

 
11.4 Afkrydsning 

11.4.1 Ved DM skal starten bekræftes på opsatte afkrydsningslister, senest én time før øvelsens start. 
Seedningen foretages ud fra det bekræftede antal starter. 

 
11.4.2 På distancer med flere heat, skal alle afkrydses en time før første heat afvikles, også deltager på 

evt. venteliste. 
 

11.4.3 I stangspring skal der afkrydses to timer før, når der bruges Call Room. 
 

11.4.4 Der er ikke afkrydsning til finaler, hvor der har været indledende. 
 

11.4.5 Manglende afkrydsning = ingen start. 
 

"Kattelem" 
11.4.6 Optagelse på startlisten igen, ved manglende afkrydsning, kan ske ved at betaling et gebyr, fast- 

sat af bestyrelsen, se: (19.4.2) 
 

11.4.7 Hvis manglende afkrydsning har givet plads til en deltager fra venteliste, kan "kattelem- 
men" ikke benyttes. 

 
11.5 Startpenge 

11.5.1 Startpenge og  ej mødt gebyr (bøde)  fastsættes  hvert år  af DAF's  bestyrelse, pr. 1. januar,   se 
(19.5.1). 

 
14.5.2 Det startgebyr, der betales i forbindelse med efteranmeldelser, tilfalder den eller de foreninger, 

der er arrangører af mesterskabet. Afvigelse herfra kræver skriftlig aftale. 
 

11.6 Ændringer 

11.6.2 Ændring af disse fælles bestemmelser besluttes af DAF Børne-ungekomite, Seniorkomite og 
Masters komite i fællesskab. 

 


