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Danmark deles op i to regioner kaldet ØST og VEST. Hold hjemhørende øst for Storebælt 
tilhører ØST og hold hjemhørende vest for Storebælt tilhører VEST. DM i open- og 
damerækken afvikles med et regionalt grundspil i de to regioner, et nationalt 
midtsæsonstævne, hvor man møder de hold fra denne anden region med cirka samme 
seedning og et finalestævne, hvor de bedste hold fra grundspillet spiller i en toppulje og de 
resterende hold spiller i én eller flere bundpuljer.  
 
Tilmelding til DM sendes til dm@dfsu.dk. Tilmeldingsfristen bliver for hver sæson skrevet 
ud i en email til alle danske hold under DFSU. 
 
Hold tilmeldt toppulje for hele sæsonen er tilmeldt samtlige runder. Der påhviler klubben 
en ansvar for kun at tilmelde hold, der kan deltage alle runder. Ved afbud gives bøde på 
500kr og desuden skal reglen om 2 eller flere kampes udeblivelse huskes, da dette jo 
koster muligheden for at spille toppulje til finalestævnet. 
 
Hold kan også tilmeldes til hver runde til 2. Division. Dette sker senest 2 uger før selve 
runden på mail til dm@dfsu.dk. Ved afbud efter tilmelding koster det klubben en bøde på 
500kr. 
 
Prisen for deltagelse i udendørs og indendørs DM er 400 kr. pr. hold. 
 
Pengene indbetales på DFSU's konto ved opkrævning. 
 
DFSU’s DM-udvalg lægger programmet for hele sæsonen løbende. Udvalget fastlægger 
hvilke hold der møder hinanden i en given runde. DM-udvalget kan kontaktes på 
dm@dfsu.dk.  
 
Regler 
Til DM spilles der efter de officielle regler udstedt af verdensforbundet (WFDF). Der spilles 
dog med nogle forbehold. Disse kan ses på dfsu.dk under ’regler’. 
 
Spillerberettigelse 
Der findes regler for, hvornår en spiller kan optræde for en klub til en 
mesterskabsturnering. Herunder klubskifte, holdskifte, ny spiller osv. Se disse regler under 
’DM’ på dfsu.dk – der skal i nogle tilfælde søges om dispensation. Dette gøres på mail til 
dm@dfsu.dk.  
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Udendørs 
Udendørs DM spilles som et regionalt grundspil i to divisioner (øst og vest). Det regionale 
grundspil afvikles i udgangspunktet som 2 spillerunder før sommerferien og midtsæson i 
august. Finalestævnet spilles i september, hvor de endelige DM-placeringer bliver afgjort. 
 
Indendørs 
Indendørs DM spilles i bund og grund ligesom udendørs DM. 2 regionale runder, et 
midtsæsonstævne og et finalestævne. En regional runder ligger normalt i november, mens 
den anden regionale runde og midtsæson finder sted i januar/februar. Finalestævnet 
afholdes i marts, hvor de endelige DM-placeringer bliver afgjort. 
 
Spirit of the game 
Til Danmarksturneringen skal der efter hver kamp gives en spiritscore til 
modstanderholdet. Dette gøres elektronisk samtidig med at holdet indberetter scoren. Se 
spirit-fanen på dfsu.dk for, hvordan scoren skal gives. 
 
Indberetning af score og spirit 
Skal ske på resultat.dfsu.dk. 
 
 


