
Aflønning af turneringsledere 
 

Turneringer under DBgF kan opdeles i 4 grupper: 

A. Holdturneringen, pokalturneringen, det individuelle Danmarksmesterskab og Nordic Open. 

B. Øvrige Danmarksmesterskaber, herunder DM for damer, DM Doubles, DM Mix, DM Consultation 
Doubles, DM-speed. 

C. Andre danske turneringer, der kan godkendes til resultat. 

D. Småturneringer, herunder interne turneringer og ugeturneringer, der kan godkendes til rating. 

 

Ad A: 

1. Holdturneringen 

Holdturneringen arrangeres af TU. Opgaven omfatter modtagelse af tilmeldinger, rundeplanlægning, 
planlægning og afvikling af den fælles afslutning af grundspillet, planlægning af play-offs samt 
planlægning og afvikling af Final 4 og afslutningsturnering, herunder indgåelse af aftaler med 
spillesteder. 

Planlægningsopgaverne udføres på frivillig basis. 

Afvikling af afslutningsturneringen kræver 3 turneringsledere (1 vest og 2 øst) i én dag. 

Turneringsledere aflønnes med 750 kr. pr. dag 

2. Pokalturneringen 

Pokalturneringen arrangeres af TU. Opgaven omfatter modtagelse af tilmeldinger, seedning, 
rundeplanlægning, planlægning af finalerunden og pokalpotten samt indgåelse af aftale med 
spillested. 

Planlægningsopgaverne udføres på frivillig basis. 

Afvikling af pokalpot og finalrunden kræver 1 turneringsleder i én dag. 

Turneringsledere aflønnes med 750 kr. pr. dag 

 
3. Det individuelle Danmarksmesterskab 

Det individuelle Danmarksmesterskab arrangeres af TU. Opgaven kan udliciteres. Opgaven omfatter 
modtagelse af tilmeldinger, afvikling samt indgåelse af aftale med spillested. 

Afvikling af DM kræver 2 turneringsledere i 2 dage. 

Turneringsledere aflønnes med 750 kr. pr. dag 

 

 

 

 



4. Nordic Open 

Turneringsplanlægning og -afvikling udliciteres til privat turneringsarrangør. Vilkår fastsættes i 
særskilt kontrakt. 

5. Særligt om registrering 

Til hver af turneringerne nævnt under 1-2 fastsættes registreringsafgift i forhold til antal skønnede 
deltagere og således, at den afgiften dækker udgifter til turneringsledere, pokaler, lokaleleje mv efter 
fradrag af evt. DBgF-tilskud. 

Ad B-D: 

- TU godkender registreringsafgift, der tilfalder turneringsarrangøren efter fradrag af udgifter til 
pokaler, lokaler, forplejning mv. 

 

Særligt vedrørende turneringer under B 

- Klubber, der ønsker at arrangere B-turneringerne (de ”små” Danmarksmesterskaber) har fortrinsret 
frem for enkeltpersoner 

 

Den 30. marts 2020 

DBgF bestyrelse 


