
Regler för DM lagkval i Västerbottens distrikts förbund 

 

Varje klubb i distriktet kan ansöka om att arrangera ett DM Lagkval, antingen helg eller veckokval.   

Ansökan skall vara distriktet tillhanda senast den 28:e februari spelåret före det spelår kvalet avser. Ex för 
spelåret 2008 – 2009 skall ansökan göras senast 28 februari 2008. I ansökan skall finnas definierat om 
kvalet avser helgspel eller löpande veckospel, samt ett önskat datum för kvalet. Här gäller dock att ett 
definitivt startdatum skall vara distriktet tillhanda senast den sista juli det år kvalet avses spelas. Om ingen 
ansökan lämnats in innan den 28:e februari, och/eller om inget definitivt startdatum för kvalet meddelats 
distriktet innan den sista juli får en klubb INTE arrangera ett kval.  
Senast 30 september skall anmälan om antalet deltagande lag ha inkommit till Västerbottens distriktsförbunds 
TK. Anmälan skall innehålla antalet lag, lagnamn och lagkapten (kontaktperson). Samtliga lag kan ange 2 
kval att delta i, ett första val och ett andra om antalet lag på förstahandsvalet är så lågt att kvalspelet ställs in. 
Om inget andraval anges och kval på förstavalet ställs in på grund av för få deltagande lag kommer laget 
inte att få delta i kvalet. 

 

Ramregler för DM lagkval: 

• För att få arrangera ett kval är minsta antalet deltagande lag fyra 
• Man har ej rätt att neka ett lag från en annan klubb att deltaga i det kval man arrangerar. 
• Varje match skall spelas över 24 brickor. Dispens kan i extrema fall ges för färre brickor, men som 

regel inte.  
• Ingen förhöjd avgift får tas från lag som inte kommer från den arrangerande klubben. Avgift till VBF 

bestäms varje år och meddelas samtidigt som förbundets inbjudan skickas ut i månadsskiftet augusti-
september 

• Ett lag som vill kvala till DM final får kvala vart helst de vill inom distriktet, en spelare/ett lag får dock 
bara deltaga i ETT kval. 

• Ett lag består av 4-6 spelare. Dispens för användande av en 7:e spelare ges som regel aldrig, om 
inte särskiljda skäl föreligger (ex dödsfall eller en längre tids sjukdom) 

• DM lagfinalen spelas på sex lag. Platsfördelningen räknas ut enligt följande exempel: 

Om det är totalt 30 kvalande lag och 6 platser får vi fram normtalet 5 genom att dividera 30 med 6. Det 
innebär att för varje heltal 5 lag som kvalar i en grupp garanteras en plats. Om man spelar ett kval med ett 
antal lag som ej är jämnt delbart med fem får tvåan (ettan om gruppen är färre än 5 lag) chansen att spela 
om de eller den återstående finalplatsen i en DM Semifinal som spelas på den ort som innebär minst antal 
totalt resta mil för samtliga lag. Varje plats i DM semifinalen är endast tillgänglig för det lag som först får den 
tilldelad, ingen korrigering görs. Detta innebär att om man inte åker och spelar så stryks den platsen från DM 
semifinalen. 

 

Utöver klubbarnas egna kval kommer VBF att arrangera ETT helgkval för lag som känner att de kval 
som arrangeras av klubbarna inte möter deras önskemål. Detta helgkval kommer att spelas på den ort som 
innebär minst antal totalt resta mil för samtliga lag.  
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