
Velkommen til DM Senior i Grappling. 
KIF Brydning og Kolding BJJ har fornøjelsen af at invitere til Åbne Danske Mesterskaber i Grappling – NoGi 
Submission Wrestling

Tid og sted: 
26. April 2014 kl 12:00. 
Tre-For Arena · Ambolten 2-6 · 6000 Kolding. 

Arrangør: 
KIF Brydning og Kolding BJJ. 

Startberettiget: 
Senior: Årgang 1996 og tidligere. 

Vægtklasser: 
60– 70 – 80 – 90 – 110 kg 
Der forefindes sauna på stævnestedet. 

Program: 
Lørdag d. 26. april: 
09:30 - 10:30 Tjek in og medicinsk kontrol. 
10:00 - 10:30  vejning. 
12:00 Stævnestart. 

Tilmelding 
Inden 11. april 2014 på: 

• www.kifbrydning.dk. 
• Mail: info@kifbrydning.dk 

 
Opkrævning af deltagergebyr fremsendes 
umiddelbart efter tilmeldingen er modtaget. 
Efteranmeldelse mulig op til vejningen starter. 

Deltagergebyr 
Ved tilmelding inden for tilmeldingsfristen:  
• kr. 300 pr deltager.  

Ved Efteranmeldelse:  
• kr. 400 pr deltager. 

Dommergebyr 
Dommere og listefører modtager hver 400 kr. 

Præmier 
For hver vægtklasse: 
• Medaljer til de 3 bedst placerede. 
• Vinderen modtager kr. 1.500. 
• 2. plads modtager kr. 500. 

Pengepræmier udbetales KUN ved mindst én 
uplaceret i samme vægtklasse.  
- Dvs. at der skal være mindst 4 deltagere i samme 
vægtklasse - 

Akkreditering og entre betingelser 
Klubberne tildeles 4 Akkrediteringer til Officials 
(leder, træner, massør osv) 

Øvrige er betalende tilskuer som annonceret: 
Entre = kr. 50,- 

Regler 
Internationale FILA-regler med danske tilføjelser. 
www.kifbrydning.dk 

Listeførersystem 
2-puljesystem: 
Vægtklasser med mere end 5 deltagere opdeles i 2 
puljer, hvor der kæmpes alle mod alle:  
- Man udgår efter 2 tabte kampe.  
- Vinderen af hver pulje går i finalen 
- 2’er i hver pulje kæmper om bronze 

Overnatning 
Der kan bookes overnatning på  
• Kolding Sportel  

http://www.koldinghallerne.dk 
tlf. 76 32 60 00 

• Kolding Bed & Breakfast: 
http://www.koldingbb.dk 
 tlf 75 53 52 91 

Cafeteria 
Der er Cafeteria på stævnestedet 

Yderligere info og kontakt 
Stævnekoordinator: 
Niels Hansen 
info@kifbrydning.dk 
 
 

 

http://www.kifbrydning.dk/
mailto:info@kifbrydning.dk
http://www.koldinghallerne.dk/
http://www.koldingbb.dk/
mailto:info@kifbrydning.dk

	Tid og sted:
	Arrangør:
	Startberettiget:
	Vægtklasser:
	Program:
	Tilmelding
	Deltagergebyr
	Dommergebyr
	Præmier
	Akkreditering og entre betingelser
	Regler
	Listeførersystem
	Overnatning
	Cafeteria
	Yderligere info og kontakt

