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Kære klubber 
 
Hermed information omkring indendørs DM i Ultimate 2017/2018. 
 
Datoer: 
1. DM runde indendørs 2017/2018 spilles lørdag 11. nov. i hhv. Tørring og Frederikssund. 

• Tilmeldingsfrist: lørdag 28. okt. 

2. DM runde spilles søndag 10. dec. ligeledes i Tørring og Frederikssund.  

• Tilmeldingsfrist: søndag 26. nov. 

Midtsæson: 20. januar i Odense 
 
Finalestævne: Højst sandsynligt 16.-18. marts 2018. Følg med på www.dfsu.dk  
  
Invitationer med praktiske oplysninger m.m. sendes ud per mail fra værtsklubben. 
Kampprogram sendes ud på mail af DM-udvalget. 
 
Tilmelding og struktur: 
Tilmelding SKAL ske via online link: https://goo.gl/forms/TdR2aH2flTbrOznj2 
Emails med tilmeldinger vil blive besvaret med opfordring til at udfylde link. Dette er for at 
spare tid på organisering og planlægning i DM udvalget. 
 
Open 1. division: bindende tilmelding hele turneringen.  

• Udeblivelse fra 2 eller flere kampe koster muligheden for at spille om 
topplaceringer.  

• Der kåres 1 turneringsvinder af Open-rækken med medaljer og pokal. 

Open 2. division: valgfrit om man tilmelder sig hele turneringen eller den enkelte runde.  

• Udeblivelse fra kamp eller spillerunde giver per automatik 0 point uden yderligere 
restriktioner.  

• Der kåres 1 turneringsvinder af 2. division Open. Ingen præmier.  
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Dame: valgfrit om man tilmelder sig hele turneringen eller den enkelte runde.  

• Udeblivelse fra spillerunde eller kamp giver per automatik 0 point. 
• Kvalifikation til finale kræver deltagelse ved alle spillerunder dvs. 1. + 2. DM runde, 

samt Midtsæson.  
• Der kåres 1 turneringsvinder af damerækken med medaljer og pokal. 

 
Afbudspolitik: 
Er holdet tilmeldt hele sæsonen og melder afbud til en spillerunde koster det 500 kr. i 
afbudsgebyr per hold. 
Er man tilmeldt den enkelte runde og melder afbud under 14 dage før spillerunde, koster 
det 500 kr. i afbudsgebyr per hold. 
 
Der arbejdes på at få turneringskalender op at køre igen på dfsu.dk 
 
For spørgsmål kontakt dm@dfsu.dk 
 
 


