København, marts 2020

EUCR, EBUCC og EUICC-kvalifikation
I nærværende notat er listet hvordan danske klubhold kvalificeres til EUCR
(European Ultimate Club Regionals), EBUCC (European Beach Ultimate Club
Championships) og EUICC (European Ultimate Indoor Club Championships) – til
sammen kaldes disse tre mesterskaber her, for de europæiske mesterskaber for
klubhold.
Hvis der er gråzoner eller der opstår tvivlsspørgsmål på baggrund af notatet, bør
der rettes henvendelse til DFSUs Eliteudvalg, som i samarbejde med den siddende
bestyrelse vil tage stilling til en eventuel opdatering af reglerne, eller tage en
beslutning om den konkrete sag.
Bemærk at nærværende notat ikke forholder sig til kvalifikation til WUCC – dette
meldes ud i en opdateret version senere, grundet den nye DM-struktur

Kvalifikation ved Danmarksmesterskabet (DM) ________________________
I alle divisioner, dame, herre og mix, og i alle discipliner, græs, indendørs og beach, kvalificerer
de danske klubber sig til de europæiske mesterskaber for klubhold ved placeringen til det
fortløbende DM.
Antallet af pladser som Danmark har til rådighed fra år til år, kan variere og vil blive meldt ud når
det ligger fast.
Eksempler:
• Hvis Danmark i 2021 har 2 pladser i herrerækken til EUCR, så er det nr. 1 og 2 ved DMgræs i herrerækken i 2021, der har kvalificeret sig og har ret til at tage afsted til EUCR i
2021.
• Hvis Danmark i 2021 har 1 plads i mixrækken til EUCR, så er det nr. 1 ved DM-græs i
mixrækken i 2020, der har kvalificeret sig og har ret til at tage afsted til EUCR i 2021.
• Hvis Danmark i 2020 har 1 plads i damerækken til EBUCC, så er det nr. 1 ved DM-beach i
damerækken i 2019, der har kvalificeret sig og har ret til at tage af sted til EBUCC i 2020.
• Hvis Danmark i 2022 har 1 plads i damerækken til EUICC, så er det nr. 1 ved DMindendørs i damerækken i 2021, der har kvalificeret sig og har ret til at tage af sted til
EUICC i 2022.
Der er tre særtilfælde som kan komme i spil, og disse er beskrevet i det følgende. Det drejer
sig om mix-beach og mix-indendørs, samt klubber som ikke deltager ved DM.

Særtilfælde______________________________________________________
Særtilfælde 1 – mix-beach
I Danmark afholder vi i dag ikke noget beach-DM i mixrækken. For at kvalificere sig til EBUCC
skal der være afholdt et DM. Hvis Danmark ikke afholder DM-beach i mix-rækken året før
EBUCC, sendes der ikke et hold afsted til denne.
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Særtilfælde 2 – mix-indendørs
I Danmark afholder vi i dag ikke noget indendørs-DM i mixrækken. Det er derfor besluttet at DMgræs i mixrækken det foregående år, bestemmer kvalifikationen til EUICC det efterfølgende år.
Dvs. hvis Danmark i 2022 har 1 plads i mixrækken til EUICC, så er det nr. 1 ved DM-græs i
mixrækken i 2021, der har kvalificeret sig og har ret til at tage af sted til EUICC i 2022. Dette
ændrer sig kun i tilfælde af at Danmark starter med at afholde indendørs DM i mixrækken.
Særtilfælde 3 – hold der ikke deltager i DM
I Danmark er der klubber som ikke stiller op til DM, men som stadig gerne vil have mulighed for at
stille op ved de europæiske mesterskaber. Det er stadig muligt for klubber at få adgang til en,
eller flere, plads(er) ved de europæiske mesterskaber.
I det efterfølgende afsnit er beskrevet hvordan klubber som er kvalificerede gennem DM skal
agere – for at acceptere sin plads ved de europæiske mesterskaber, samt hvordan de klubber
som ikke er kvalificeret, skal agere for at komme i betragtning til de europæiske mesterskaber.
Bemærk: En klub kan kun deltage ved de europæiske mesterskaber for Danmark hvis det er en
formel klub og betaler kontingent til DFSU. Hvis I er en ny klub, så læs mere her.

Hvad skal klubberne foretage sig, og hvornår?_________________________
Der er forskellige deadlines i forhold til de forskellige europæiske mesterskaber, hvorfor vi i
Danmark også opererer med forskellige deadlines. Vi ved egentlig aldrig præcis hvornår der
meldes noget ud fra de ansvarlige arrangører af de europæiske mesterskaber. Derfor kan DFSU
ikke melde noget generelt ud omkring deadlines.
Vi opfordrer alle klubber til at være opmærksomme på de mails der modtages fra DFSUs
Eliteudvalg i denne sammenhæng, og respektere de deadlines der sættes i disse.
Det vil ofte foregå på den måde at:
1. DFSUs Eliteudvalg udsender en mail til de klubber som har vundet retten til at deltage
ved de europæiske mesterskaber. I mailen indgår deadline for tilbagemelding på om
klubben ønsker at bruge pladsen.
2. I tilfælde af at klubberne, som har vundet pladserne gennem DM-placering, ikke ønsker
at bruge pladsen, sender Eliteudvalget en mail ud til alle de øvrige klubber i Danmark,
om andre klubber vil gøre brug af pladsen.
3. Blandt de klubber, som har meddelt de gerne vil benytte pladsen (indenfor en given
deadline sat af Eliteudvalget i den udsendte mail), vil Eliteudvalget herefter ud fra
følgende rangering vurdere hvilken klub der får pladsen/pladserne:
1. Bedst placerede klub i top-3 til DM (i den pågældende række og disciplin)
2. Bedste klub vurderet af eliteudvalget i samarbejde med bestyrelsen og eventuelt
andre relevante personer

DFSU vil til enhver tid hellere sende sammenspillede hold afsted til de europæiske
mesterskaber, fremfor pick-up hold. Det er derfor vigtigt at de hold der sendes
afsted, hovedsaligt består af spillere som til daglig spiller i klubben.

