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Økonomiske retningslinjer for
Danmarksturneringen for seniorer

Regl.nr.
2.3

§1
Turneringsgebyr
Turneringsgebyret fastsættes af Volleyball Danmarks bestyrelse og opkræves for hold i
Danmarksturneringen, der ikke er frameldt senest 1. april.
Stk. 2 Undlader en klub rettidigt at indsende turneringsgebyret til Volleyball Danmark, udsendes
først en rykker med pålagt gebyr samt angivelse af en ny betalingsfrist. Overholdes den nye
tidsfrist heller ikke, udsendes endnu en rykker pålagt yderligere gebyr samt angivelse af frist.
Undlader en klub fortsat at betale kan klubben udelukkes fra fortsat deltagelse i Danmarksturneringen.
Stk. 3 En klub kan ansøge Volleyball Danmarks Forretningsudvalg om udsættelse af turneringsgebyret eller dele af dette. Hele turneringsgebyret skal være betalt senest 1. september.
§2
Entré ved DT-kampe
Til alle kampe i Volleyligaen kan der tages entré jf. propositioner for Danmarksturneringen.
Stk. 2 Et evt. overskud ved entrégivende kampe tilfalder hjemmeklubben.
Stk. 3 Ved Volleyball Danmark-arrangerede kampe gælder særlige aftalte retningslinjer.
Stk. 4 Alle personer har mod forevisning af gyldigt Volleyball Danmark adgangskort gratis
adgang i henhold til kortets rettigheder.
§3
Klubbernes rejseudgifter
Klubbernes rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i Danmarksturneringen udlignes i følgende
puljer:
1. Volleyligaen: Grundspillet Damer og Herrer.
2. 1. division: Damer og Herrer.
3. 2. division: Damer og Herrer.
Beregningen af udligningsbeløbene foretages af Volleyball Danmarks administration.
Kørselsudligning for grundspillet udsendes til godkendelse 15. oktober, der udstedes faktura
1. november, og der udstedes kreditnota 15. november.
4. Øvrige kampe (kampe i kvartfinaler, semifinaler, finaler, bronzekamp, placeringskampe
i Ligaen og eventuelle kvalifikationskampe).

Der udregnes en gennemsnitspris for rejseudgifterne i alle kampene

Holdene udlignes i forhold til antallet af spillede kampe

Kørselsudligning for øvrige kampe udsendes efter sæsonafslutning
Stk. 2 Grundlaget for beregningen af udligningsberettigede rejseudgifter er:
 Volleyliga og 1. division: 3 biler fra hjemmebane til spillested og retur efter statens laveste
takst + broafgift, jf. maps.google.dk.
 2. division: 2 biler fra hjemmebane til spillested og retur efter statens laveste takst +
broafgift, jf. maps.google.dk.
Stk. 3 Dobbeltkampe/-arrangementer udløser dobbelt transportdækning, såfremt de ikke afvikles
samme dag. Hvis kampene afvikles samme dag beregnes afstanden fra hjemmebane til spillested
1 videre til spillested 2 og efterfølgende retur til hjemmebanen.
Stk. 4 Transport til og fra Bornholm efter billigste offentlige transportmiddel for 14 personer
(Bornholmerbussen Købehavn-Ystad).
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Stk. 5 Såfremt et hold trækkes/afmeldes inden turneringsstart indgår holdet ikke i udligningen,
som herefter gennemføres på de resterende hold.
Stk. 6 Såfremt et hold trækkes efter turneringsstart, laves der efter turneringsafslutning en ny
beregning, hvor holdene indgår forholdsmæssigt efter antal spillede kampe. Differencen
opkræves/udbetales til de berørte klubber.
§4
Omkampe
Ved omkampe indgår den gæstende klubs rejseudgifter beregnet efter principperne anført i § 3.
Regnskabet med tilhørende bilag indsendes til Volleyball Danmark senest 14 dage efter kampen.
Udviser regnskabet et nettounderskud, dækkes dette af Volleyball Danmark.
§5
Klubbernes dommerudgifter
Dommerudgifter udbetales i henhold til det gældende ”Regulativ for Dommerhonorar og
Rejsegodtgørelse m.m.”
Klubbernes dommerudgifter i forbindelse med deltagelse i Danmarksturneringen udlignes i
følgende puljer:
1. Volleyligaen: Grundspillet Damer og Herrer.
2. 1. division: Damer og Herrer.
3. 2. division: Damer og Herrer.
4. Øvrige kampe (kampe i kvartfinaler, semifinaler, finaler, bronzekamp, placeringskampe
i Ligaen og eventuelle kvalifikationskampe).

Der udregnes en gennemsnitspris for dommerudgifterne i alle kampene

Holdene udlignes i forhold til antallet af spillede kampe
Stk. 2 Udligningsbeløbene opgøres årligt efter sæsonafslutningen, hvorefter endelig opkrævning
ved klubberne foretages.
Stk. 3 Volleyball Danmarks administration opkræver a conto hos klubberne i 2 rater: oktober og
januar.
Stk. 4 Såfremt et hold trækkes/afmeldes inden turneringsstart indgår holdet ikke i dommerudligningen, som herefter gennemføres på de resterende hold.
Stk. 5 Såfremt et hold trækkes efter turneringsstart, indgår holdet i udligningen forholdsmæssigt
efter antal spillede kampe.
§6
Økonomiske forhold
Såfremt en klub ikke fuldfører sin deltagelse i turneringen, fritager dette ikke klubben fra at
indbetale eventuelle udligningsbeløb i henhold til ovenstående, og Volleyball Danmark kan
kræve eventuelt for meget modtaget udligningsbeløb tilbagebetalt.
Stk. 2 Undlader en klub rettidigt at indsende udligningsbeløb til Volleyball Danmark, udsendes
først en rykker pålagt gebyr samt angivelse af ny betalingsfrist. Overholdes den nye tidsfrist
heller ikke, udsendes endnu en rykker pålagt yderligere gebyr, samt angivelse af frist. Ved overskridelse derudover kan klubben udelukkes fra deltagelse i den løbende turnering eller i den
efterfølgende sæsons turnering.
Vedtaget af Volleyball Danmarks Forretningsudvalg 30. juni 2017.
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