
   Skema P 
 
1. Eksempel på anmeldelse fra et parti med: 
- almindelig (ikke-prioriteret) sideordnet opstilling,  
- hvor alle kandidater er anført i alfabetisk rækkefølge,  
- hvor alle kandidater opstiller i alle opstillingskredse (fuldstændig sideordnet opstilling), og  
- hvor partiet har mulighed for at anmelde valg på personlige stemmer.  
 
Anmeldelsen skal indgives for hver storkreds (eventuelt i kombination med skema i eksempel 3 (prio-
riteret sideordnet opstilling)). Hvis anmeldelsen kombineres med prioriteret sideordnet opstilling i 
nogle opstillingskredse, anfør da i nedenstående anmeldelse, hvilke opstillingskredse den vedrører. 

 

Meddelelse fra parti: 
[bogstavbetegnelse, partinavn] 

om  
godkendte kandidater, sideordnet opstilling samt  

evt. anmeldelse af valg på personlige stemmer 
  

til folketingsvalget den [xx 20XX]  
i ………………… Storkreds [i opstillingskredsene …………] 

 
Sæt kryds i rubrikken nedenfor, hvis partiets kandidater i storkredsen hver især er opstillet i alle op-
stillingskredse inden for storkredsen (fuldstændig sideordnet opstilling), og partiet ønsker at anmelde 
valg på personlige stemmer: 

 Partiet anmelder, at partistemmerne ikke skal tilfalde nogen kandidat for partiet i stor-

kredsen (valg på personlige stemmer). 
 
Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn, 
bopæl og personnr. 

Opstillet i opstillingskreds nr.   

 
Opstillingskredsen angives ved kredsens nr. Er kandi-
daten godkendt i alle opstillingskredse, anføres: ”Alle”. 
(Hvis der ikke står ”Alle” ud for alle kandidater, er der 
ikke tale om fuldstændig sideordnet opstilling.) 

 

Bent Brodersen  
Folkeskolelærer 
Børge Bent Brodersen 
Rolighedsvej 3 
7190 Billund 
140782-1234 
 

Alle 

Cecilie la Cour  
Læge 
Cecilie Christa la Cour 
Nørregade 7 
6070 Christiansfeld 
230777-1234 
 

Alle 

D. D. Dam  
Musiker 
Dorte Dea Dam 
Vester Allé 9 
9330 Dronninglund 
190801-1234 
 

Alle 

Alfr. Aagaard  
Journalist 
Alfred Aagaard Andersen 
Storegade 1 
3450 Allerød 
020392-1234 

Alle 



2. Eksempel på anmeldelse fra et parti med: 
- almindelig (ikke-prioriteret) sideordnet opstilling,  
- hvor alle kandidater er anført i alfabetisk rækkefølge, og  
- hvor IKKE alle kandidater opstiller i alle opstillingskredse.  
 
I denne situation er der IKKE mulighed for at anmelde valg på personlige stemmer. 
  
Anmeldelsen skal indgives for hver storkreds (eventuelt i kombination med skema i eksempel 4 (prio-
riteret sideordnet opstilling)). Hvis anmeldelsen kombineres med prioriteret sideordnet opstilling i 
nogle opstillingskredse, anfør da i nedenstående anmeldelse, hvilke opstillingskredse den vedrører. 

 

Meddelelse fra parti: 
[bogstavbetegnelse, partinavn] 

om  
godkendte kandidater og sideordnet opstilling 

  
til folketingsvalget den [xx 20XX]  

i ………………… Storkreds [i opstillingskredsene …………] 
 
 
Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn, 
bopæl og personnr. 

Opstillet i opstillingskreds nr.   

 
Opstillingskredsen angives ved kredsens nr. Er kandi-
daten godkendt i alle opstillingskredse, anføres: ”Alle”. 

  

Bent Brodersen  
Folkeskolelærer 
Børge Bent Brodersen 
Rolighedsvej 3 
7190 Billund 
140782-1234 
 

Alle 

Cecilie la Cour  
Læge 
Cecilie Christa la Cour 
Nørregade 7 
6070 Christiansfeld 
230777-1234 
 

Alle 

D. D. Dam  
Musiker 
Dorte Dea Dam 
Vester Allé 9 
9330 Dronninglund 
190801-1234 
 

3, 4 

Alfr. Aagaard  
Journalist 
Alfred Aagaard Andersen 
Storegade 1 
3450 Allerød 
020392-1234 

1, 2 

 

 

 

 

 



3. Eksempel på anmeldelse fra et parti med: 
- prioriteret sideordnet opstilling,  
- hvor partiet har prioriteret rækkefølgen af alle kandidater, 
- hvor alle kandidater opstiller i alle opstillingskredse (fuldstændig sideordnet opstilling), og  
- hvor partiet har mulighed for at anmelde valg på personlige stemmer.  
 
Anmeldelsen skal indgives for hver opstillingskreds, hvor partiet har valgt prioriteret sideordnet op-
stilling. 

 

Meddelelse fra parti: 
[bogstavbetegnelse, partinavn] 

om  
godkendte kandidater, anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling  

samt evt. anmeldelse af valg på personlige stemmer 
  

til folketingsvalget den [xx 20XX]  
i opstillingskreds nr.: …… i ……………………… Storkreds 

 
Sæt kryds i rubrikken nedenfor, hvis partiets kandidater i storkredsen hver især er opstillet i alle op-
stillingskredse inden for storkredsen (fuldstændig sideordnet opstilling), og partiet ønsker at anmelde 
valg på personlige stemmer (anmeldelse heraf forudsætter, at der står ja ud for alle kandidater): 

 Partiet anmelder, at partistemmerne ikke skal tilfalde nogen kandidat for partiet i stor-

kredsen (valg på personlige stemmer). 
 
Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn, 
bopæl og personnr. 

Er kandidaten opstillet i den pågældende opstil-
lingskreds (angiv ved ja/nej). 

 

 
Kandidaterne skal anføres i den rækkefølge, som de skal 
anføres på stemmesedlen i den pågældende opstillings-
kreds*: 
 

(Hvis der står ”Nej” ud for en eller flere kandidater, er 
der ikke tale om fuldstændig sideordnet opstilling.) 

  

D. D. Dam  
Musiker 
Dorte Dea Dam 
Vester Allé 9 
9330 Dronninglund 
190882-1234 
 

Ja 

Bent Brodersen  
Folkeskolelærer 
Børge Bent Brodersen 
Rolighedsvej 3 
7190 Billund 
140777-1234 
 

Ja 

Cecilie la Cour  
Læge 
Cecilie Christa la Cour 
Nørregade 7 
6070 Christiansfeld 
230701-1234 
 

Ja 

Alfr. Aagaard  
Journalist 
Alfred Aagaard Andersen 
Storegade 1 
3450 Allerød 
020392-1234 
 

Ja 

*Hvis partiet ønsker at ”nominere” en kandidat i de enkelte opstillingskredse, skal partiet blot anføre, hvilken kandidat der 
skal anføres først på stemmesedlen i opstillingskredsen, og derefter anføre de øvrige kandidater i alfabetisk rækkefølge. 



4. Eksempel på anmeldelse fra et parti med: 
- prioriteret sideordnet opstilling, 
- hvor partiet har prioriteret rækkefølgen af alle kandidater, og  
- hvor IKKE alle kandidater opstiller i alle opstillingskredse.  
 
I denne situation er der IKKE mulighed for at anmelde valg på personlige stemmer. 
 
Anmeldelsen skal indgives for hver opstillingskreds, hvor partiet har valgt prioriteret sideordnet op-
stilling. 

 

Meddelelse fra parti: 
[bogstavbetegnelse, partinavn] 

om  
godkendte kandidater og anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling 

  
til folketingsvalget den [xx 20XX]  

i opstillingskreds nr.: …… i ……………………… Storkreds 
  
 
Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn,  
bopæl og personnr. 

Er kandidaten opstillet i den pågældende opstil-
lingskreds (angiv ved ja/nej). 

 

 

Kandidaterne skal anføres i den rækkefølge, som de skal 
anføres på stemmesedlen i den pågældende opstillings-
kreds. De kandidater, der er opstillet i opstillingskredsen, 
skal anføres før øvrige kandidater, der er opstillet i storkred-
sen. 
 

 

  

D. D. Dam  
Musiker 
Dorte Dea Dam 
Vester Allé 9 
9330 Dronninglund 
190882-1234 
 

Ja 

Bent Brodersen  
Folkeskolelærer 
Børge Bent Brodersen 
Rolighedsvej 3 
7190 Billund 
140777-1234 
 

Ja 

Cecilie la Cour  
Læge 
Cecilie Christa la Cour 
Nørregade 7 
6070 Christiansfeld 
230701-1234 
 

Ja 

Alfr. Aagaard  
Journalist 
Alfred Aagaard Andersen 
Storegade 1 
3450 Allerød 
020392-1234 
 

Nej 

 
 
 
 
 
 



5. Eksempel på anmeldelse fra et parti med: 
- almindelig (ikke-prioriteret) sideordnet opstilling i nogle opstillingskredse og  
- kredsvis opstilling i en enkelt opstillingskreds. 
  
I denne situation er der ikke mulighed for at anmelde valg på personlige stemmer. 
 
Anmeldelsen skal indgives for hver storkreds (eventuelt i kombination med skema i eksempel 4 (prio-
riteret sideordnet opstilling)). Hvis anmeldelsen kombineres med prioriteret sideordnet opstilling i 
nogle opstillingskredse, anfør da i nedenstående anmeldelse, hvilke opstillingskredse den vedrører.  

 

Meddelelse fra parti: 
[bogstavbetegnelse, partinavn] 

om  
godkendte kandidater, sideordnet opstilling og kredsvis opstilling 

  
til folketingsvalget den [xx 20XX]  

i ………………… Storkreds [i opstillingskredsene: …………] 
 

 
Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn,  
bopæl og personnr. 

Opstillet i opstillingskreds nr.  

 
Opstillingskredsen angives ved kredsens nr.  

 

Bent Brodersen  
Folkeskolelærer 
Børge Bent Brodersen 
Rolighedsvej 3 
7190 Billund 
140782-1234 
 

1, 2, 3 

Cecilie la Cour  
Læge 
Cecilie Christa la Cour 
Nørregade 7 
6070 Christiansfeld 
230777-1234 
 

1, 2, 3, 

D. D. Dam  
Musiker 
Dorte Dea Dam 
Vester Allé 9 
9330 Dronninglund 
190801-1234 
 

4 

Alfr. Aagaard  
Journalist 
Alfred Aagaard Andersen 
Storegade 1 
3450 Allerød 
020392-1234 
 

1, 2, 3  



6. Eksempel på anmeldelse fra et parti med: 
- kredsvis opstilling uden partiliste. 
  
I denne situation er der ikke mulighed for at anmelde valg på personlige stemmer. 
 
Anmeldelsen skal indgives for hver storkreds. 

 

Meddelelse fra parti: 
[bogstavbetegnelse, partinavn] 

om  
godkendte kandidater og kredsvis opstilling 

  
til folketingsvalget den [xx 20XX]  

i ………………… Storkreds 
 
 
Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn,  
bopæl og personnr. 

Opstillet i opstillingskreds nr. 

 
Opstillingskredsen angives ved kredsens nr.  

 

Bent Brodersen  
Folkeskolelærer 
Børge Bent Brodersen 
Rolighedsvej 3 
7190 Billund 
140782-1234 
 

3 

Cecilie la Cour  
Læge 
Cecilie Christa la Cour 
Nørregade 7 
6070 Christiansfeld 
230777-1234 
 

1 

D. D. Dam  
Musiker 
Dorte Dea Dam 
Vester Allé 9 
9330 Dronninglund 
190801-1234 
 

4 

Alfr. Aagaard  
Journalist 
Alfred Aagaard Andersen 
Storegade 1 
3450 Allerød 
020392-1234 
 

2 

 

 



7. Eksempel på anmeldelse fra et parti med: 
- kredsvis opstilling med partiliste. 
  
I denne situation er der ikke mulighed for at anmelde valg på personlige stemmer. 
 
Anmeldelsen skal indgives for hver storkreds. 

 

Meddelelse fra parti: 
[bogstavbetegnelse, partinavn] 

om  
godkendte kandidater, kredsvis opstilling og evt. anmeldelse af partiliste 

  
til folketingsvalget den [xx 20XX]  

i ………………… Storkreds 
 
Sæt kryds i rubrikken nedenfor samt anfør nummer i partilisten ud for hver kandidat, hvis partiet øn-
sker at anmelde partiliste: 
 

 Partiliste anmeldt. 

 
Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn, 
bopæl og personnr. samt nummer i partilisten 

Opstillet i opstillingskreds nr. 

 
Opstillingskredsen angives ved kredsens nr.  

 

1. D. D. Dam  
Musiker 
Dorte Dea Dam 
Vester Allé 9 
9330 Dronninglund 
190882-1234 
 

4 

2. Alfr. Aagaard  
Journalist 
Alfred Aagaard Andersen 
Storegade 1 
3450 Allerød 
020377-1234 
 

2 

3. Cecilie la Cour  
Læge 
Cecilie Christa la Cour 
Nørregade 7 
6070 Christiansfeld 
230701-1234 
 

1 

4. Bent Brodersen  
Folkeskolelærer 
Børge Bent Brodersen 
Rolighedsvej 3 
7190 Billund 
140792-1234 

3 

 
 
 


