
Statutter for pokaler m.v. 19-2

Fortjensttegn 
Overflyttet fra DAFs love ved lovrevision, 9. marts 2002.

DAFs nationale fortjensttegn i sølv og guld (forgyldt) kan af bestyrelsen efter indstilling fra 
en foreningsledelse, en region eller bestyrelsen, tildeles enhver, der igennem en årrække
har udført fortjenstfuldt arbejde i en forening, en region eller et forbund.

DAFs internationale belønningsmedalje kan af bestyrelsen tildeles personer udenfor vores
medlemskreds, der har gjort en fortjenstfuld indsats for atletik eller motion. 
Belønningsmedaljen findes med såvel dansk som engelsk tekst. 
Bestyrelsen kan tildele udmærkelser, såfremt mindst 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer 
stemmer herfor.

Årlige kåringer uden pokaler
Årets klubtræner
Årets elitetræner

Årets mandlige udøver
Årets kvindelige udøver
Årets mandlige ungdomsudøver
Årets kvindelige ungdomsudøver
NB: Disse fire kåringer af atletikudøvere erstatter kåringerne beskrevet i 19-2-37 til 19-2-40, idet
pokalerne pt. er ude af drift.

DAFs mesterskabspokaler for kvinder og mænd.

|Pokalen for mænd er udsat af DAF i anledning af den 25. nationale mesterskabs- 19-2-1
|dag i atletik i 1931. Pokalen for kvinder er udsat af DAF i 1950. Pokalerne er
|evigt vandrende.

|Der skal konkurreres om mesterskabspokalerne hvert år i samtlige mesterskabs- 19-2-2
|konkurrencer for kvinder resp. mænd.

|Pokalen tildeles den forening, hvis kvinder resp. mænd har opnået højeste anta 19-2-3
|points i de respektive mesterskabskonkurrencer i det pågældende år. Ingen kan i
|samme kalenderår score points til mere end een forening, hverken individuelt eller
|i stafetløb.

|Der beregnes kun points til mesterskabsstanderne i discipliner, der er vedtaget og 19-2-4
|indført i bestemmelserne for mesterskabsøvelser.

|Pointberegningen foregår på følgende måde: Vinderen af et dansk senior- 19-2-5
|mesterskab får 6 points, nr. 2 får 5 points o.s.v. Beregningen finder sted såvel i
|individuelle øvelser som i stafetløb. Opnår flere foreninger samme pointssum, er
|den forening vinder, som har flest førstepladser. Bringer dette ikke en afgørelse,
|så tælles 2. pladser o.s.v.

Pokalen indgraveres med årstal og den vindende forenings navn og pointtal 19-2-6

|Pokalen uddeles umiddelbart efter årets sidst afviklede mesterskab for henholds- 19-2-7
|vis kvinder og mænd.

|Den forening, der er indehaver af pokalen, er pligtig til at aflevere den til DAF inden 19-2-8
årets sidste mesterskabsøvelse afvikles.

|Den forening, der opbevarer pokalen, er ansvarlig for denne og er pligtig at yde 19-2-9
|erstatning for enhver skade, der overgår mesterskabspokalen.

Mesterskabspokalen for juniorer.

|Pokalen for juniorer er udsat i 1975, og den er evigt vandrende. 19-2-10

|Der skal konkurreres om pokalen hvert år i samtlige mesterskabskonkurrencer, 19-2-11
|udskrevet som juniormesterskaber for såvel kvindelige som mandlige juniorer.



|Pokalen tildeles den forening, hvis deltagere sammenlagt har opnået højeste anta 19-2-12
|points ved juniormesterskaberne i det pågældende år. Ingen kan i samme
|kalenderår score points til mere end een forening, hverken individuelt eller 
|stafetløb.

|Der beregnes kun points til mesterskabspokalen i discipliner, der er vedtaget og 19-2-13
|indført i bestemmelserne som mesterskabsøvelser.

|Pointsberegningen foregår på følgende måde: Vinderen af et dansk junior- 19-2-14
|mesterskab får 3 points, nr. 2 får 2 points og nr. 3 får 1 point. Beregningen finder
|anvendelse i såvel individuelle øvelser som stafetløb, og points for kvindelige og
|mandlige juniorer lægges sammen.

|Opnår flere foreninger samme pointssum, er den forening vinder, som har flest 19-2-15
|førstepladser. Bringer dette ikke en afgørelse, så tælles 2. pladser o.s.v.

|Pokalen uddeles umiddelbart efter årets sidst afviklede juniormesterskab, og 19-2-16
|pokalen indgraveres herefter med årstal samt den vindende forenings navn og
|pointtal.

|Den forening, der er indehaver af pokalen, er pligtig at aflevere den til DAF inden 19-2-17
|årets sidste mesterskabsøvelse afvikles.

|Den forening, der opbevarer pokalen, er ansvarlig for denne og dermed pligtig ti 19-2-18
|at yde erstatning for enhver skade, der overgår pokalen.

|Mesterskabspokalen for ungdom.

|Pokalen for ungdom er udsat i 1973, og den er evigt vandrende. 19-2-19

|Der skal konkurreres om pokalen hvert år i samtlige mesterskabskonkurrencer, 19-2-20
|udskrevet som ungdomsmesterskaber for såvel kvindelig som mandlig ungdom til
|og med 17 år.

|Pokalen tildeles den forening, hvis ungdom sammenlagt har opnået højeste antal 19-2-21
|points ved ungdomsmesterskaberne i det pågældende år. Ingen kan i samme
|kalenderår score points til mere end een forening, hverken individuelt eller 
|stafetløb.

|Der beregnes kun points til mesterskabspokalen i discipliner, der er vedtaget og 19-2-22
|indført i bestemmelserne som mesterskabsøvelser.

|Pointsberegningen foregår på følgende måde: Vinderen af et dansk ungdoms- 19-2-23
|mesterskab får 3 points, nr. 2 får 2 points og nr. 3 får 1 point. Beregningen finder
|anvendelse i såvel individuelle øvelser som stafetløb, og points for kvindelig og
|mandlig ungdom lægges sammen.

|Opnår flere foreninger samme pointssum, er den forening vinder, som har flest 19-2-24
|førstepladser. Bringer dette ikke en afgørelse, så tælles 2. pladser o.s.v.

|Pokalen uddeles umiddelbart efter årets sidst afviklede ungdomsmesterskab, og 19-2-25
|pokalen indgraveres herefter med årstal samt den vindende forenings navn og
|pointtal.

|Den forening, der er indehaver af pokalen, er pligtig at aflevere den til DAF inden 19-2-26
|årets sidste mesterskabsøvelse afvikles.

|Den forening, der opbevarer pokalen, er ansvarlig for denne og dermed pligtig ti 19-2-27
|at yde erstatning for enhver skade, der overgår pokalen.

|Jættemærket.

|DAFs udmærkelsestegn for aktiv indsats kan erhverves ved opnåelse af 10 points 19-2-28
|efter nedenstående skala:

Individuel Hold/
konkurrence stafetløb

Olympiske Lege og Verdensmesterskaber



Nr. 1 10 points 2½ points
Nr. 2 6 points 1½ points
Nr. 3 4 points 1 point

Nr. 4 - 5 - 6 2 points ½ point

Europamesterskaber

Nr. 1 5 points 1 point
Nr. 2 3 points ½ point
Nr. 3 2 points

Nr. 4 - 5 - 6 1 point

konkurrence stafetløb
diske mesterskaber

Nr. 1 3 points ½ point
Nr. 2 2 points 1/4 point
Nr. 3 1 point

Danske mesterskaber 1 point 1/4 point

Rekorder

Verdensrekord 10 points 2½ points
Europarekord 5 points 1 point
Nordisk rekord 2 points ½ point
Dansk rekord 1 point 1/4 point

Landskampe - 3 nationer el. flere (også enkeltmandslandskampe)

Nr. 1 3 points 1 point
Nr. 2 2 points ½ point
Nr. 3 1 point

Landskampe - 2 nationer

Nr. 1 2 points ½ point
Nr. 2 1 point

|Points udelukkende opnået i holdkonkurrencer kvalificerer ikke til Jættemærket. 19-2-29
|Kun points opnået i mesterskabsøvelser tæller med. Kun placeringer ved
|seniormesterskaber, seniorlandskampe samt opnåede seniorrekorder tæller.
|Rekord af højere klasse giver ikke samtidig points for rekord af lavere klasse.

|Indehavere af Jættemærket modtager af DAF et adgangskort for livstid til samtlige 19-2-30
|stævner, arrangeret af DAF, dets distriktsforbund eller foreninger.

|DAFs Bestyrelse kan, hvis ganske særlige grunde taler derfor, tildele Jættemærket 19-2-31
|for overordentlig aktiv indsats til en idrætsudøver, der ikke på normal måde har
|kunnet score de nødvendige points.

Mesterskabsmedaljer for seniorer.

Nr. 1 modtager DIFs mesterskabsmedalje 19-2-32
Nr. 2 og 3 modtager DAFs mesterskabsmedalje
Se iøvrigt afsnit 13-3.

Mesterskabsmedaljer for juniorer og ungdom.

Nr. 1, 2 og 3 modtager DAFs junior- resp. ungdomsmedalje. 19-2-33
Se iøvrigt afsnit 12-8.

Mesterskabsmedaljer for veteraner.



Mesterskabspræmier fastsættes af DAFs Veteranudvalg. 19-2-34
Se iøvrigt afsnit 14-4.

Danmarksturneringspokaler.

Vinderne af Danmarksturneringen modtager vandrepokaler. 19-2-35
Se iøvrigt afsnit 13-5.

DAFs Lederpris.

Sølvdiskos - udsat af Bendix Bordrup, tidligere DAF-leder. 19-2-36
Tildeles årligt en leder for fortjenstfuld indsats.

C-pokalen.

|Vandrepokal - udsat af Carl Carlson, mangeårigt medlem af DAFs 19-2-37
|Bestyrelse.
Tildeles årligt en kvindelig atletikudøver/et kvindehold.

F-pokalen.

Vandrepokal - udsat i 1965 af H. Fogt, een af DAFs venner. 19-2-38
Tildeles årligt en mandlig atletikudøver/et mandehold.

JL-pokalen.

Vandrepokal - udsat af Johannes Larsen, mangeårig formand for DAF. 19-2-39
Tildeles årligt en kvindelig junior/et juniorhold, kvinder.

PM-pokalen.

|Vandrepokal - udsat af Peter Madsen, tidligere formand og kasserer i 19-2-40
|DAF.

Tildeles årligt en mandlig junior/et juniorhold, mænd.

K. Lyhne-Pedersens Mindepokal.

Vandrepokal - udsat i 1983 af Marie Lyhne-Pedersen. 19-2-41
Tildeles årets forening.

Kongepokalen.

Vandrepokal - udsat i 1905 af Prins Christian. 19-2-42
Tildeles årligt den danske mester i Cross, lang distance, mænd.

PB-pokalen.

Vandrepokal - udsat i 1985 af Peter Bistrup. 19-2-43
Tildeles det vindende hold for kvinder i Vinterturneringen.

Marathonpokalen.

|Vandrepokal - udsat 1982 i anledning af DAFs 75 års jubilæum, af 19-2-44
|Henning Larsen, Helsingør IF, mange gange dansk mester på Marathon.
Tildeles årligt den danske mester på Marathon, mænd.

GH-pokalen.

|Vandrepokal - udsat i 1993 af Gerdt Hylbæk, tidl. medlem af DAFs 19-2-45



|Bestyrelse. Tildeles en forening, der har gjort en indsats for at lave et flot
|atletikarrangement.

Landskampnåle.

Landsholdsdeltagere tildeles landskampnåle med DAF-motiv således: 19-2-46

1. gangs deltager: Nål med rød emalje.
10. gangs deltager: Nål med grøn emalje.
25. gangs deltager: Nål med sort emalje.

Uddeling og aflevering.

Følgende uddeles normalt ved konkurrencernes afslutning: 19-2-47

#### Mesterskabsmedaljer
#### Præmier
#### Danmarksturneringspokaler

Følgende uddeles normalt ved repræsentantskabsmødet:

#### Mesterskabsstandere
#### Pokaler
#### Lederpris
#### Ærestegn

|Aflevering af mesterskabsstandere, pokaler, lederpris senest 15. december til 19-2-48
|DAFs kontor. Indehaverne er ansvarlige for opbevaring i tildelingsperioden og
|erstatningspligtige ved bortkomst eller ødelæggelse.

REP DAFs Forbundsmappe


