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Reglement for personlig licens

Regl.nr.
2.4.1

§1
Personlig licens skal løses af alle spillere, der deltager i kampe og stævner arrangeret af
Volleyball Danmark og kredsene under Volleyball Danmark.
§2
En personlig licens er gældende fra 1. august til 31. juli.
§3
Den personlige licens opdeles i følgende kategorier:
Kategori 1: Spillere i Danmarksturneringen for seniorer (Liga og Division).
Kategori 2: Spillere i Danmarksserien og løbende kredsholdsturneringer for seniorer
(Senior).
Kategori 3: Spillere i løbende U14-, U16-, U18 og U21-turneringer (Ungdom).
Kategori 4: Spillere, der deltager i Teenvolley-stævner (Teen).
Kategori 5: Spillere, der deltager i Kidsvolley-stævner (Kids).
Kategori 6: Motionsspillere i Volleyball Danmarks og kredsenes motionsstævner
(Motion).
Stk. 2 Gebyret for den personlige licens andrager:
Kategori 1: 260,00 kr. årligt
Kategori 2: 160,00 kr. årligt
Kategori 3: 100,00 kr. årligt
Kategori 4: 100,00 kr. årligt
Kategori 5: 100,00 kr. årligt
Kategori 6: 100,00 kr. årligt (kan erstattes af holdlicens efter nærmere aftale med kreds)
Stk. 3 Skifter en spiller kategori i løbet af licensens gyldighedsperiode, skal den personlige
licens opgraderes til den pågældende kategori. Ved opgradering betaler spilleren differencen
mellem de pågældende beløb. Der betales kun difference, såfremt den nye kategori er dyrere
end den hidtidige.
Stk. 4 En personlig licens kan ikke nedgraderes.
§4
En spillers personlige licens skal løses, inden spilleren deltager i sin første kamp i den pågældende række.
Stk. 2 Licensen løses ved, at der for hver spiller foretages en elektronisk registrering af hans/
hendes personlige oplysninger og der efterfølgende foretages elektronisk betaling i henhold til
§ 3, stk. 2. Proceduren beskrives nærmere i tilhørende vejledning, der forefindes på Volleyball
Danmarks hjemmeside.
Stk. 3 Ved opgradering af licens, jfr. § 3, stk. 3, skal betaling af differencen være foretaget
inden spillerens først spillede kamp i den nye række.
§5
Såfremt et hold anvender én eller flere spillere uden gyldig personlig licens, idømmes holdet
en bøde, hvis størrelse beregnes som 6 gange licensbeløbet i den kategori, den pågældende
kamp hører under. Bøden tilfalder Volleyball Danmark eller den kreds som administrerer
turneringen hvori forseelsen er begået i.
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§6
Kategorier og beløbsstørrelser, jfr. § 3, vedtages af Volleyball Danmarks repræsentantskab.

Ændret af Volleyball Danmarks Forretningsudvalget 1. august 2017.
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