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Generelt
Dokumenterne kluboplysninger, baneoplysninger, holdtilmelding til stævnetilmelding er de vigtigste
dokumenter i kommunikationen mellem DKU og klubberne, så dem skal man være ekstra
omhyggelige med.

Kluboplysninger
Det er de officielle oplysninger om klubben. Primært klubbens navn og navn og adresse på formand.
Dokumentet udfyldes ved optagelse i DKU, og både klubben og DKU har et eksemplar af dokumentet.
Hvis klubben f. eks. skifter formand, indsender man dokumentet med de rettede oplysninger til DKU,
som ajourfører det dokument de har på computeren. Derefter udskriver DKU dokumentet og sender
det tilbage til klubben, så begge parter igen har de sidste nye oplysninger.

Baneoplysninger
Det er det officielle dokument om klubbens baner. Der bør være 1 dokument pr. bane, men hvis alle
oplysninger er ens for flere baner, er det tilladt at slå det sammen til 1 dokument.
Dokumentet udfyldes for hver bane der godkendes af DKU, og kun godkendte baner kan benyttes til at
spille holdturnering og pokalturnering på.
Hvis der er ændringer i kørselsbeskrivelse, i definitionerne af ud/inde og/eller lokale regler, indsender
man dokumentet med de rettede oplysninger til DKU, som ajourfører det dokument de har på
computeren. Derefter udskriver DKU dokumentet og sender det tilbage til klubben, så begge parter
igen har de sidste nye oplysninger.

Holdtilmelding
Holdtilmeldingen er det officielle dokument om klubbens hold. Der skal udfyldes 1 dokument pr. hold
der tilmeldes.
Hvert år sender DKU tilmeldingsblanketter ud til klubberne. Er der ikke nok, er det tilladt at kopiere
blanketten lige så mange gange man har lyst.
Havde klubben hold med i turneringen året før, er nogle af dokumenterne delvis udfyldt for at spare
klubberne for noget arbejde. Er oplysningerne ikke korrekte, rettes de bare med kuglepen.
Dokumentet udfyldes 1 gang årligt pr. hold og indsendes til DKU inden tilmeldingsfristen udløber ca.
1. april, men meget gerne tidligere.
Er dokumentet ikke korrekt udfyldt, afvises det og sendes tilbage, hvilket kan give klubben problemer
med at nå tilmeldingsfristen.
Altså – vær omhyggelig og i god tid.

Stævnetilmelding
Stævnetilmelding er det officielle dokument for tilmelding af spillere til stævnerne. Vi vil gerne have
navn (både for- og efternavne) på de spillere der vil deltage fra klubben, plus om de skal spille, spise
eller begge dele.
Klubben indsender dokumentet til den adresse der står nederst til højre, og indbetaler det tilsvarende
beløb på DKUs konto.
Er der senere afbud fra 1 eller flere spillere, må klubben gerne finde erstatning inden for egne rækker,
bare de nye navne meddeles DKU.  Har klubben ikke selv erstatning, får man IKKE pengene tilbage,
medmindre andre klubber tilfældigvis har eftertilmeldinger.

Stævneansøgning
Denne formular findes på nettet og bruges til at ansøge om et DKU stævne. Fristen er 1. februar til et
stævne året efter (altså 1½ år senere).


