
KONTRAKT för rankingstatus för tävling i VDF 

För att få VDF-status på tävling skall detta kontrakt fyllas i och skickas tillsammans med uppgifter om 

önskat datum för tävlingen till VDF’s TK: Hasse Otter. Dokumentet scannas och mailas med 

underskrift till: tk.vdf@dart.se  

Tävlingens namn: _________________________________________________________  

Tävlingens datum: ________________________________________________________ 

För sanktion för tävling under säsongen ska kontraktet vara VDF tillhanda senast 1 september den 

säsong det gäller.  

Vi förbinder oss härmed att betala enligt nedan till VDF för rankingstatus till vår tävling och att sända 

ut inbjudan till ALLA föreningar inom VDF senast 4 veckor innan sista anmälningsdatum. På 

inbjudan ska spelsätt vara angivet. Spelområdet skall vara konsumtionsfritt samt tävlingsledaren skall 

inte delta i spelet.  

Ange nedan vilken form av tävling som avses.  

___ Rankingtävling endast Singel: 750 kr 

___ Rankingtävling Singel och Dubbel: 500 kr (2-dagars tävling) 

___ DM: 0 kr 

Vi förbinder oss att betala avgiften till VDF:s plusgiro 936167-6 eller bankgiro 763-6582 innan 

tävling, och inom 3 dagar efter avslutad tävling sända fullständiga resultatlistor (vilket innebär: 

fullständigt namn, förening och placering) till TK i VDF (om inget annat överenskommits).  

Sista anmälningsdag för VDF tävlingar skall vara 3 dagar innan spelstart.  

Inköp av priser sköts av arrangerande klubb.  

Varm mat, kaffe och dryck ska finnas på plats.  

En representant från VDF skall godkänna lottning av VDF rankingtävlingar. Om arrangören behöver 

hjälp under tävlingen, kan VDF ställa upp. Detta skall då meddelas VDF i samband med denna 

ansökan. Se nedan  

Det skall framgå klart och tydligt vem som är tävlingsledare och VDF’s representant.  

Övrigt Spelsystem: Poolspel 5x501, Cupspel minimum 5x501  

2 stycken i varje pool går vidare till A-cup  

Bifogad bilaga ingår i detta kontrakt. Vid misskötsel av detta kontrakt åläggs arrangör att betala böter 

á 1000: -  

__ Önskar Tävlingsledare från VDF  

__ Vi har egen Tävlingsledare endast VDF representants närvaro behövs  

Förening: ______________________________ Ort och datum:________________________ 

 

Föreningens Representant namnteckning:           VDFs Representant namnteckning                        

_________________________________________________________________________________
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