
 

Dansk Kano og Kajak Forbund inviterer kajakpolospillere fra DKF’s klubber på alle niveauer til 
at deltage i det danske mesterskab 2018 i kajakpolo. 

- Turneringen afvikles i følgende rækker: Herreliga, Herre 1. og 2. division, Dameliga, U18 og U15 (mix). 
- I år vil herre liga bestå af 8 hold og 1.+2. division bestå af 9 hold hver, seeded efter sidste års placering.  
- Der vil separat køre en 3. division der vil fungere som begynderrække og rækken vil blive delt i øst/vest for 
storebælt, hvilken der vil komme separat tilmelding til.  
Se seedede hold her jf. Resultater 2017.  
 
Stævnedatoer for herreliga, U15, U18, dameliga (lørdage) og 1.-2. divisioner (søndage): 

DT1: 5. - 6. maj - Silkeborg havn (Silkeborg Kajakpolo Klub) 
DT2: 2.- 3. juni - Skovshoved havn (Skovshoved Roklub) 
DT3: 16. - 17. juni  - Ofelia Plads, København (DSR og K-Polo) 
DT Finale 1: 12.-13. august - Ledig (der arbejdes på at finde en arrangør) 
DT Finale 2: 25.-26. august - Århus havn (Århus Kajakpolo Klub) 

 

Tilmelding senest 31. marts 2018.  - KLIK HER FOR TILMELDING 
I tilmeldingen udfyldes også holdlister som automatisk bliver genereret og sendt til de rigtige personer, 
samt gemt i DKFs google drev. Hvis der laves fejl i første forsøg kan redigeringslinket gemmes og man kan 
efterfølgende indtil tilmeldingsfristen ændre holdlisten som nu indeholder 15 spillerpladser.  
Bemærk, at der også skal anmeldes en person til jury således, at der hurtigt kan samles en jury på 3 
medlemmer fra den pågældende række udpeget af turneringsledelsen, som ikke er part i sagen, hvis der 
skulle opstå protester.  
 
HVIS DER SKULLE VÆRE TVIVL VED TILMELDING - KONTAKT VENLIGST SILAS KRAUL, DKF PÅ TLF: 43 26 20 87. 

 
Med sportslige hilsner 
Turneringsgruppen og DKF 

 

Yderligere information fås hos: 
Turneringsgruppen 
Hjemmesider: 
www.kano-kajak.dk  
http://kajakpolo.kano-kajak.org 

Dansk Kano og Kajak Forbund 
Idrættens Hus, 2605 Brøndby 
Tlf: 43 26 20 94 
Email: dkf@kano-kajak.dk 
 
SE nr. 88 73 04 10  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSnDvYL9f38JbvdxkWFOgHbf0UZZlLlpvedTjLJpIX38-oHCy9PetsizR1hfBLnEUKMT_Bikz0jCotO/pubhtml
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkrztFkUHbibtY3zb7hL-DtWGepgF-WpJ107BMyPoys254Cg/viewform
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