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§1
Formål
Formålet med Volleyball Danmark reglement for dobbelt klubtilhørsforhold er, at give
talentfulde ungdomsspillere en ekstraordinær mulighed for at udvikle sig i henhold til deres
potentiale og ambitioner, uden at de derved mister muligheden for fortsat at spille ungdomsvolleyball.
Stk. 2 Den pågældende spiller skal parallelt med træning under øgede krav og udfordringer på
seniorholdet samtidig deltage i træning og kampe på ungdomsholdet og dermed bidrage til
fastholdelse og videreudvikling af denne klubs ungdomsarbejde.
§2
Muligheder
Det dobbelte klubtilhørsforhold giver spilleren mulighed for at spille på et ungdomshold i én
klub samtidig med deltagelse på seniorhold i en anden klub i henhold til øvrige bestemmelser,
som de til enhver tid er anført i gældende reglementer for Volleyball Danmarks turneringer.
§3
Krav til ansøgning om dobbelt klubtilhørsforhold:
Ved ansøgning skal der udfyldes en standardblanket.
 Ansøgningen indeholder oplysninger om spillerens navn, adresse, fødselsdato, niveau
(tidligere hold/landshold), klubtilhørsforhold for sidste sæson de sidste tre år samt
spilposition. Endvidere opgives forventet studie-/arbejdsforhold for det kommende
turneringsår
 Ansøgning skal ske på den særlige blanket, som kan downloades på www.volleyball.dk
 En beskrivelse af de sportslige, logistiske og sociale forhold, der ligger til grund for
ansøgningen
 En plan for spillerens ugentlige træningsmængde i de to klubber.
 Blanketten skal underskrives af spilleren, forældre/værge (såfremt spilleren ikke er
myndig) samt trænerne for de involverede hold
§4
Ansøgning om dobbeltklub tilhørsforhold/Deadline
Ansøgningen skal sendes med e-mail til turnering@volleyball.dk. Den behandles efterfølgende af Volleyball Danmarks administration. Der skal påregnes minimum 8 dages
behandlingstid.
Stk. 2 Der kan ansøges om dobbelt klubtilhørsforhold frem til og med 31. december.
Stk. 3 Der godkendes ikke ansøgninger med tilbagevirkende kraft.
Stk. 4 Såfremt en spiller får godkendt dobbelt klubtilhørsforhold, vil godkendelsen også gælde
som aldersdispensation til at spille i to eller flere aldersgrupper over spillerens egen alder. Der
henvises til Volleyball Danmarks etiske retningslinjer omkring aldersdispensation i § 6.
§5
Gyldighed
En spillers dobbelte klubtilhørsforhold er først gældende, når der er modtaget en godkendelse
fra Volleyball Danmarks administration, og den er kun gældende for det ansøgte turneringsår.
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Stk. 2 Volleyball Danmark sender en kopi af godkendelsen til den/de berørte kreds(e).
§6
Volleyball Danmarks etiske retningslinjer omkring aldersdispensation opad
 Spillerens deltagelse på diverse hold skal tage udgangspunkt i spillerens egne behov,
ønsker og ambitioner
 En spiller bør ikke optræde i mere end tre forskellige aldersgrupper i løbet af en halvsæson.
 En spiller bør højst optræde på to forskellige klubhold i samme spillerunde
 Forældre/værge og træner bør løbende føre en dialog med spilleren om, hvordan han/hun
befinder sig med de aktiviteter og udfordringer, han/hun deltager i
 Trænerne skal være parat til at justere i belastningsgraden, så den tilpasses spillerens
niveau og kapacitet

Vedtaget af Volleyball Danmarks Forretningsudvalg 31. januar 2017
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