
Når det foreløbigt kampprogram sendes ud - hvad skal jeg så gøre? 

Når kampfordeler modtager de foreløbige kampprogrammer er det vigtigt at nedenstående punkter følges. 
DBU informere ligeledes klubben om, hvornår evt. ændringer SKAL være indberettet. 
Er der ønsker til det tilsendte kampprogram kan vi i klubben ændre disse uden at skulle spørge 
modstanderen, dog gælder det kun for hjemmekampe…. 

1. Puljeinddeling & foreløbigt kampprogram udsendes fra DBU til kampfordeler. 
2. Kampfordeler videresender til den / de årgangsansvarlige. 
3. I samme mail vil der også stå den aller seneste dato for tilbagemeldningen for evt. ønsker til 

flytninger af hjemmekampe. 
• Denne dato SKAL overholdes (kampfordeleren skal også ha lidt tid til at ekspedere ønskerne i 

Kluboffice) 
4. Trænere har nu nogle få dage til at gå det tilsendte kampprogram igennem.  

• Normalt omkring en uges tid, dog endnu kortere tid når der er tale om at række ombrydes efter 
1. turnerings halvdel. 

• Vær opmærksom på evt. nedenstående ting: 
• Arrangementer på skoler, møder, udflugter, konfirmationer m.v. 
• Stævner i andre idrætsgrene 

5. Hjemmekampe: sendes ønsker til kampfordeler med følgende informationer  
- (HUSK datoen for at informere kampfordeler) 

• Kamp nr. 
• Hold oplysninger (Række / pulje) 
• Ny dato 
• Tidspunke kampen skal spilles 
• Skal der spilles m/u sorte dommer el. dømmer vi selv 

6. Udekampe: Har I ønsker til ændring af udekampe, tager I selv kontakt til modstander. 
Modstanderens kampfordeler ændre så i kluboffice  
- (HUSK datoen for at informere modstanderens kampfordeler - modstanderen har samme 

tidsfrister som Skern GF har) 

Hvad gør jeg hvis jeg skal ha flyttet / ændre en af mine kampe når kampprogrammet 
ligger fast? 

I Skjern GF Fodbold ønsker vi at så mange kampe som overhovedet muligt afvikles jf. den kamp-plan som 
DBU sender ud! 
Derfor er det vigtigt, at du som træner ikke bare aflyser / flytter en kamp, fordi det måske nogle gange er 
den letteste løsning, men at vi i fællesskab finder en løsning så kampen ikke skal flyttes/ændres. 
Skulle det alligevel ske at I skal flytte/ændre en kamp, er det yderst vigtigt, at nedenstående beskrivelser 
følges: 

HVIS I skal flytte / ændre en kamp, SKAL dette gøres i god tid, dvs. mere end 10 dage før kampdagen. 
Skal en kamp flyttes med færre dage til kampdagen, skal undertegnet sende en skriftlig anmodning til 
DBU om ønsket, hvilket giver os alle mere arbejde, så en opfordre til alle, respektere de 10 dage! 

Hjemmekampe: 

1. Forhør jer hos undertegnet om vi har en bane ledig for det tidspunkt I ønsker kampen afviklet. 
2. I skal selv efterfølgende kontakte modstanderen for at aftale kampændringerne. 
3. Når alt er aftalt sendes følgende informationer til undertegnet: 

• Kamp nr. 
• Hold oplysninger (Række / pulje) 
• Ny dato 
• Tidspunkt kampen skal spilles 
• Skal der spilles m/u sorte dommer el. dømmer vi selv 

4. Først når undertegnet har alle disse informationer kan / bliver ønsket oprettet i Kluboffice og en 
anmodning sendes til modstander. 

5. Modstander skal nu godkende anmodningen. 
6. Kampen er først flyttet, når I kan se kamp-ændringen i kamp-programmet. 



Udekampe: 

1. Har I ønsker til ændring af udekampe, tager I selv kontakt til modstander. 
2. Når alt er aftalt sendes følgende informationer til undertegnet - hvis ikke modstanderens 

kampfordeler opretter ændringen HUSK at få det aftalt hvem gør hvad. 

• Kamp nr. 
• Hold oplysninger (Række / pulje) 
• Ny dato 
• Tidspunkt kampen skal spilles 
• Skal der spilles m/u sorte dommer el. dømmer vi selv 
• Hvem aftalen er lavet med (navn + evt. E-mail) 

3. Først når undertegnet har alle disse informationer kan / bliver ønsket oprettet i Kluboffice og en 
anmodning sendes til modstander. 

4. Modstander skal nu godkende anmodningen. 
5. HUSK at kampen er først flyttet, når I kan se kamp-ændringen i kamp-programmet. 

HUSK: 

• ALT henvendelse vedr. ovenstående skal være på mail !! 

Er der spørgsmål, er I selvfølgelig velkommen. 

Med Sportslig Hilsen 

Skjern GF Kampfordeler 
Henrik Blegvad Jensen 


