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Der skal løses International transfer (ITC) for alle spillere med et andet oprindelsesforbund
end Volleyball Danmark, hvis de skal spille i VolleyLigaen eller 1. division (dette gælder også
spillere fra Færøerne og Grønland).
§1
Formål
Formålet med reglementet er at sikre, at Volleyball Danmark lever op til FIVBs og nationale
myndigheders krav i forbindelse med internationale klubskifter. Samtidig sikres at spillere,
der gennemfører en ITC, er uden forpligtigelser, som kan hindre dem i at spille for en klub
under Volleyball Danmark.
Stk. 2 Det er til enhver tid Turneringsudvalget, der fortolker dette reglement.
Stk. 3 For yderligere information og uddybning henvises til Vejledning for Transferprocedure.
§2
Udenlandske spillere på danske hold
Volleyball Danmark er til enhver tid underlagt de af FIVB og CEV eventuelt fastsatte regler
vedrørende antallet af udenlandske spillere pr. hold, som kan være kontraktmæssigt ansat i
klubberne, samt eventuelle regler vedrørende antallet af udenlandske spillere, som må være på
banen samtidigt.
§3
International transfer
Spillere med et andet oprindelsesforbund end Volleyball Danmark, der skal repræsentere
danske klubber i VolleyLigaen eller 1. division, skal altid gennemføre en ITC, som den er
beskrevet af FIVB. Information herom er tilgængelig på FIVBs hjemmeside.
Stk. 2 Spillere, der opholder sig med fast bopæl i Danmark, kan frit deltage på hold under
Volleyball Danmarks og kredsenes turneringer fra 2. division og herunder.
§4
Gebyrer
For spillere, der skal indløse ITC i henhold til § 3, skal der betales gebyrer til FIVB/CEV, det
afgivne nationale forbund, samt Volleyball Danmark.
Stk. 2 Afgiften til FIVB/CEV fremgår af kalkulatoren på http://transfers.cev.lu (kan for
spillere på lavt niveau evt. bortfalde, hvilket i givet fald vil fremgå af kalkulatoren).
Stk. 3 En afgift til det afgivne nationale forbund kan komme på tale. Dette beløb er til
forhandling mellem det afgivende forbund og den klub som ønsker at benytte spilleren –
Volleyball Danmark er ikke en del af denne forhandling. CEV har lavet en automatisk
udregning af det maksimale beløb der kan opkræves af det afgivende forbund http://transfers.cev.lu
Stk. 4 Volleyball Danmarks administrationsgebyr for behandling af ITC ansøgninger er 750 kr.
§5
Procedure
Volleyball Danmark behandler og videresender kun ansøgninger fra klubber, der har indbetalt
ovennævnte beløb til Volleyball Danmark. Alle ansøgninger skal fremsendes elektronisk til
Volleyball Danmark Turnering på turnering@volleyball.dk
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Indbetalingerne skal ske til Volleyball Danmark bankkonto. Oplysninger om denne findes på
http://www.volleyball.dk/index.php/forbundet/administrationen
Husk hver gang tydeligt at angive ITC, spillernavn og klub.
§6
Volleyball Danmark Godkendelse
Alle ansøgninger om godkendelse af ITC, skal vedlægges relevant dokumentation for, at
ansøgeren må arbejde og bo i Danmark (bortset for nordiske statsborgere). En spiller kan ikke
opnå spilletilladelse på turistvisum.
Stk. 2 Alle ITC gælder for højst ét turneringsår ad gangen. Længden af transferperioden kan
ikke overstige længden på den opnåede arbejds- og opholdstilladelse. Ved fornyelse gennemføres proceduren i henhold til § 3.
Stk. 3 En given ITC er kun gældende for den klub, hvortil den er givet. Ved klubskifte skal
spilleren frigives fra den oprindelige klub (”letter of release”) og transferproceduren i henhold
til § 3 gennemføres igen.
Stk. 4 Ved afslutningen af transferperioden overføres spilleren i henhold til FIVBs transferreglement administrativt til vedkommende spillers oprindelsesforbund.
Stk. 5 Intet hold i VolleyLigaen kan få godkendt ITC medmindre ansøgning er modtaget
senest den 22. december. Ansøgning skal være Volleyball Danmarks turneringsledelse i
hænde senest sidste hverdag før 22. december.
Fristen for tilførsel af nye spillere til et hold i VolleyLigaen er sidste hverdag op til og med 22.
december i turneringsåret. Men for udenlandske spillere (inklusive Færøerne og Grønland) er
datoen en frist for anmeldelse jævnfør nedenstående procedure *(se note).
Stk. 6 For at være spilleberettigede ved Final Four i Landspokalturneringen, skal spillerne
have godkendt ITC senest fredag den 1. december 2017.
Stk. 7 En dansk spiller der har spillet med International transfer i en udenlandsk klub skal, i
tilfælde af at klubskifte ønskes gennemført under en eksisterende ITC periode, frigives fra den
oprindelige klub. Via et ”letter of release” frigives spilleren fra sin udenlandske klub, således
at spilleren efterfølgende vil kunne indtræde i Danmarksturneringen.
§7
Forhåndsudtalelser
Såfremt en klub i forbindelse med ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse hos Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR.dk) ønsker en Forhåndsudtalelse fra Volleyball
Danmark, skal følgende oplysninger/dokumenter indsendes til Volleyball Danmark:
 Kopi af spillerkontrakt underskrevet af begge parter.
 Oplysning om spillerens fødselsdato.
 Oplysning om spillerens nationalitet.
§8
Spillere uden et oprindelsesforbund
Alle spillere med permanent opholdstilladelse i Danmark, som ikke har været registreret i et
andet Nationalt Forbund (Federation of Origin) kan registreres med Volleyball Danmark som
oprindelsesforbund. I givet fald skal spilleren kunne dokumentere at denne enten, alene har
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spillet volleyball i Danmark, eller aldrig har spillet organiseret volleyball uden for Danmark
under en klub, kreds eller forbund som er tilknyttet CEV eller FIVB.
Vedtaget af Volleyball Danmarks forretningsudvalg 1. august 2017

Procedure vedrørende tilførsel af udenlandske spillere
Ikke danske statsborger (inklusive fra Grønland og Færøerne)
Ved tilførsel af nye spillere fra andet EU land skal følgende være opfyldt (fristen for tilførelse
af nye spillere til hold i VolleyLigaen er sidste hverdag op til den 22.december):
 Modtagende klub opretter ITC i FIVB-VIS og lægger klubbens godkendelse på.
 Modtagende klub indbetaler administrationsgebyr kr. 750,00 til Volleyball Danmark.
 Modtagende klub indsender mail med anmodning om registrering og godkendelse af
transfer på pågældende spiller.
I henhold til EU-reglerne for arbejdskraftens fri bevægelighed, kan enhver EU-borger flytte til
eksempelvis Danmark og arbejde som volleyballspiller og skal inden 3 måneder fra startdato
registrere sig på EU-kontor og derved få bevis for fortsat at have opholds- og arbejdstilladelse
udover de første 3 måneder.
Ved tilførsel af nye spillere fra ikke-EU-lande skal følgende være opfyldt (fristen for tilførelse
af nye spillere til hold i VolleyLigaen er sidste hverdag op til den 22.december):
 Modtagende klub opretter ITC i FIVB-VIS og lægger klubbens godkendelse på.
 Modtagende klub indbetaler administrationsgebyr kr. 750,00 til Volleyball Danmark.
 Modtagende klub indsender mail med anmodning om registrering og godkendelse af
transfer på pågældende spiller.
 Modtagende klub indsender dokumentation for, at ansøgning om opholdstilladelse er
indleveret inden den 22. december.
Spilletilladelse vil fortsat først være gyldig i det øjeblik, at alle parter har godkendt i FIVBVIS og Volleyball Danmark har meddelt godkendt spilletilladelse som svar på den af klubben
indsendte mail.
For danske klubskifter og tilførsel af spillere fra andet EU-land vil godkendelse blive givet
straks efter kravene i relation til 22. december er opfyldt og EU-spillerne med den betingelse,
at klubben indsender EU-opholdspapirer inden fristen på de 3 måneder.
For spillere fra ikke EU-lande vil godkendelse først blive givet, når Volleyball Danmark har
modtaget opholds- og arbejdstilladelsen.
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