
 

Retningslinjer for Match Cup 

 
 
 
Oprettelse af Match Cup 
Når Stævneudvalget har godkendt klubbens afholdelse af et Match Cup stævne, vil PR 
og Marketingsudvalget sørge for oprettelse i kalenderen på Dansk Kickboxing 
Forbunds hjemmeside og Facebook siden. Hvis klubben har en Facebook side, vil de 
blive gjort til medorganisatorer og skal huske, at acceptere/tilføje Match Cup stævnet 
til deres egen Facebook side. Klubben står selv for oprettelse af deres Match Cup på 
www.fightplan.dk, men kan kontakte Stævneudvalget for hjælp til oprettelse af Match 
Cup på Fightplan, hvis nødvendigt.  
 
Ved oprettelse på Fightplan skal klubben anvende samme coverbillede som på 
Facebook begivenheden og samme program. 
 
Program 
Nedestående program skal anvendes ved afholdes af et Match Cup stævne, da det skal 
være muligt for alle klubber at kunne deltage og nå indvejning tids nok, uafhængigt af 
hvor i landet de kommer fra. 
 
Indvejning kl. 09.30-10.30  
Coachmøde 10.30  
Dommermøde 10.45  
Kampstart kl. 11.00 
 
Priser for deltagelse  
Ved afholdelse af Match Cups er følgende priser gældende. 
 
Kæmpergebyr: 
Medlem af DKF eller WAKO: 
75 kr. pr. disciplin. 
 
Ikke medlem af DKF eller WAKO: 
150 kr. pr. disciplin. 
 
Entre: 
Gratis 
 
Sidste tilmelding 
Sidste chance for tilmelding til et Match Cup stævne er 10 dage før afholdelsen. Dette 
er for at sikre, matchningen laves tids nok og sikre klubberne har et svar til deres 
kæmpere.  
 
Matchning  



Kæmperne matches efter erfaring, i samarbejde med trænerne fra de enkelte klubber 
og så vidt det er muligt indenfor plus, minus 5 kampe. Det er derfor essentielt for 
tilmelding til Match Cup stævner, at kæmpernes erfaring er opdateret under deres 
profil på Fightplan.  
 
Det er altid træneren, der i sidste ende skal acceptere eller afvise en foreslået 
matchning. 
 
Hvis der er brug for hjælp eller spørgsmål til matchning, kan Stævneudvalget 
kontaktes for assistance. 
 
Dommere 
Stævneudvalget sørger for at informere Dommerudvalget om datoerne for Match Cup 
stævnerne, så Dommerudvalget kan sørge for dommere til de enkelte stævne. Det er 
gældende for Match Cups i samarbejde med Dansk Kickboxing Forbund at de 
dommere der anvendes, er uddannet under Dansk Kickboxing Forbund eller WAKO.  
 
Klubberne skal sørge for forplejning til dommerne og der henvises til forbundets 
hjemmeside, hvor informationen omkring dommer hjælp til stævnerne er at finde. 
http://kickboxing.dk/udvalg/dommerudvalg/dommerhjaelp-til-staevner/ 
 
 
Præmier  
Der skal altid gives guld- og sølvmedaljer til Match Cups, hvilket er op til klubberne selv 
at bestille. Klubberne bestemmer selv om de vil have en medalje til stævnets bedste 
kæmper, men hvis de gør, skal dommerne informeres om dette til dommermødet på 
dagen. 
 
Kamplængde og discipliner  
Det er op til den enkelte klub, at afgøre, hvilke discipliner de kan tilbyde til deres Match 
Cup. Ved oprettelse på Fightplan skal der anvendes de gældende vægtklasser i 
regelsættet for Dansk Kickboxing Forbund. Klubben kan vælge de prædefinerede 
kategorier på Fightplan, der stemmer overens med vægtklasserne i forhold til Dansk 
Kickboxing Forbunds regelsæt. Klubben kan her efter slette de kategorier, der ikke er 
tilgængelige ved deres Match Cup. 
 
Junior & Senior: 
Point Fighting 2x2 min 
Letkontakt 2x2 min 
Fuldkontakt 3x2 min 
K-1 3x2 minutter 
 
Minifighters, Yngre Kadetter & Kadetter: 
Point Fighting 2x1,5 minutter 
Letkontakt 2x1,5 minutter 
 
Aflysning af Match Cup 
Ved aflysning af en et Match Cup, er det den afholdende klubs ansvar at skrive rundt til 
alle de deltagende klubber senest 4 dag efter sidste tilmelding. Klubben skal ydermere 
henvende sig til Stævneudvalget og informere omkring aflysningen af Match Cup. 



 
Aflysning af et Match Cup er kun tilladt, hvis der kan Matches under 6 kampe. Er der 6 
kampe eller derover, er det ilde set at aflyse et Match Cup. 
 
Modtagelse af støtte 
For at modtage støtte til et Match Cup, skal klubben senest 2 uger efter afholdelse af 
deres Match Cup, sende en faktura til Dansk Kickboxing Forbunds Kasserer på 
regnskab@kickboxing.dk og have udfyldt resultaterne for deres Match Cup på 
www.fightplan.dk.  
 
Klubben skal endvidere sende et eller flere billeder fra stævnet og en beretning til 
online@kickboxing.dk førend støtten kan modtages. 
 
 
 
 
 
 
Er der brug for hjælp, uddybelse eller er der spørgsmål til ovenstående retningslinjer, 
kan man til hver en tid kontakt Stævneudvalget på staevner@kickboxing.dk. 


