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Guide til afholdelse af DM 
 
Generelle rammer 

Klubben beholder hele startgebyret, som fastsættes i samarbejde med forbundet. Startgebyret 

fastsættes så det holdes på et niveau, hvor der er mange der vil deltage men der stadig er mulighed 

for et overskud til klubben. Klubben står for alt salg af forplejning og beholder selv overskud herfra. 

Klubben betaler selv benzin, telte, både, liner og håndtag, m.v. 

 

Klubben skal sørge for: 
Baneanlæg 

- Slalom, trick og hopbane skal være på plads i god tid! Sørg for at banerne overholder 

reglerne, og få dem gerne opmålt nogle uger inden DM, så der er tid til at få rettet op på 

eventuelle fejl. 

o Mulige homologatore: 

 Niels Mozart 

 Kenny Frederiksen 

 Graham Smith 

- DVWF varetager omkostningerne af homologeringen udført af den officielle homologator til 

DM. Alle andre udgifter, i forbindelse med at rette banen til inden den officielle 

homologator opmåler banen, dækkes af klubben selv. Det forventes at banen ligger tæt på 

idealen når den officelle homologator ankommer.  

- Link til de gældende regler kan findes her 

- Wakeboardbanen skal være mindst 370 m. lang, og det skal være muligt for båden at have 

nået den rigtige hastighed inden banens begyndelse. De 370 m. markeres med bøjer i hver 

ende, samt en ¾ bøje fra starten af banen. 

 
Dommertårn 

- Skal være solidt bygget og kunne huse 6-8 mand inkl. borde og stole. 

- Det skal kunne klare alt slags vejr, da der vil være en del elektronisk udstyr i dommertårnet.  

Det skal således kunne afskærmes mod meget sol og meget regn. 

- Man skal kunne overvåge alle banerne (trick, slalom, hop). Hvis man ikke kan det, så skal 

der være flere dommertårne. 

- 220V tilgængelig i dommertårn(ene) 

- Der skal være printer til rådighed. 

- Der skal tages højde for, at kamera til hopmåling kan placeres, så de har frit udsyn til 

hoppet. Måleudstyr skal kunne sættes i umiddelbart nærhed i skurvogn eller lign. 

 

Både 

- Der skal være vandskibåd og wakeboardbåd tilgængelig af nyere dato og i rigtig god stand. 

o Hvis klubben ikke er i besiddelse af en wakeboardbåd, så kan forbundet være 

behjælpelig med at finde et udlån. Forbundet yder økonomisk støtte til selve 

transporten til- og fra klubben, dog max. 3000 kr. Der skal foreligge dokumenterede 

udgifter for transporten.  

- De skal være kalibrerede til alle slalom og hophastigheder. 

- Der skal være en hopswitch tilgængelig + en reserve. 

- Der skal være opsamlingsbåd tilgængelig. Den skal være nem at styre og lave minimale 

bølger. 

http://www.iwsf.com/rules/2011/2011WaterskiRulebook.pdf
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Bemanding 

- Følgende poster skal være bemandede  

o Stævneleder (overdommerens forlængede arm) 

o Speaker 

o Starter 

o Opsamlingsbåd (bemanding skal kunne give førstehjælp) 

o Hjælpere til opsætning og nedtagning af udstyr 

o Baneansvarlig til fjernelse af bøjer og lign. 

o Salg af forplejning (kiosk) 

- Det er en rigtig god ide, at have en detaljeret bemandingsplan, med navne og tider på hvem 

der gør hvad, hvornår. Hav meget gerne et par reserver, såfremt der er nogle, som udebliver. 

 

Forplejning 

- Alle deltager skal kunne købe et ordentligt og sundt måltid til en rimelig pris. Ligeledes salg 

af kaffe, frugt, vand, slik og deslige. 

- Der skal være forplejning til officials ca. 10-15 stk. (forbundet betaler for dette). Prisen af 

dette aftales normalt med Morten Froulund 

- Et større telt eller lign., hvor udøvere og tilskuer kan sidde og spise. 

 

Øvrigt 

- Speakeranlæg så folk kan følge med i hvad der foregår, formidling af resultater og musik. 

Det er i flere tilfælde muligt, at låne et speakeranlæg af sin kommune gratis. 

- Sørg for der ALTID er benzin til rådighed. 

- En banquet/grillfest eller lignende lørdag aften forventes til en rimelig pris. 

- Hav altid ekstra bøjer, elastiksnor og lignende parat til reparation af banen. Evt. i 

opsamlingsbåden. 

- Lille whiteboard til starter, hvor der skrives navn, hastighed og linelængde på næste løber 

(vises til bådcrewet) 

- Et lille overdækket område ved startbroen (evt. pavillon) til løbere og starter. 

- Flydepontoner der ligger stabilt i vandet. Her skal placeres kameraer til at dømme slalom 

med. 

- Mulighed for aflåst opbevaring af deltagernes skiudstyr.  

-  

Sponsorering 

- Det er en mulighed klubben at få sponsorindtægter via konkurrencen. F.eks. ved at indgå 

aftale med et lokalt firma. Al kommunikation omkring sponsoraftaler skal ske på klubbens 

eget initiativ. Det er tilladt at sælge eventtitlen, således at firmanavnet indgår heri. Det skal 

dog stadigvæk fremgå af titlen, at der er tale om et nationalt mesterskab. Eks. Kemotex DM 

i Vandski & Wakeboard. 

- Man kan få fremstillet lycra BIBS med firmalogo, som løberne har på uden over deres 

dragt/vest. Derudover er opsætning af bannere, salgsvogne og anden reklame tilladt, så 

længe de overholder gældende regler og ikke er til gene for officials eller udøvere. 

 

Forbundet sørger for: 

- Dommere og officials samt alle omkostninger forbundet med disse. Dette gælder 

forplejning, indkvartering og banquet/grillfest. 

- Elektronisk udstyr: kameraer, computere og hopmåleudstyr. 

mailto:morten@vandski.dk
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- Præmier, pokaler og medaljer. 

 

 

 


