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Gebyrer og bøder for Danmarksturneringen og Pokalturneringen 
 

Tilmeldingsgebyr (besluttet af Volleyball Danmarks bestyrelse) 
 
Volleyligaen  kr. 40.000,- 
1. division  kr. 25.000,- 
2. division  kr. 20.000,- 
 

Pokalturneringen 
Deltagelse i Final4 og Award  kr. 7.500,- 
 

Kampflytningsgebyrer 
Kamp flyttet 29 dage eller tidligere før planlagt dato  kr.    500,- 
Kamp flyttet 15 - 28 dage før planlagt dato (begge dage inklusiv)  kr. 1.000,- 
Kamp flyttet 9 - 14 dage før planlagt dato (begge dage inklusiv) kr. 2.000,- 
Kamp flyttet 0 - 8 dage før planlagt dato (begge dage inklusiv) kr. 3.000,- 
 

Protestgebyr  kr. 1.000,- 
 
Holdforpligtelser 
Forseelser: 
Trækning/udelukkelse af hold inden første turneringskamp 
(ingen bøde hvis opløsning sker senest 15. september)  kr. 5.000,- 
Opløsning/udelukkelse af hold efter 1. turneringskamp  kr. 7.500,- 
Udeblivelse af hold med eller uden afbud  kr. 2.500,- + sparede rejseudgifter 
Anvendelse af ikke-spilleberettiget spiller  kr. 1.500,- 
Ikke-reglementeret påklædt spiller  kr.    250,- 
Manglende opdatering af spillere i Web Competition Manager kr.    250,- (i 1. og 2. division) 
Manglende opdatering af spillere i Web Competition Manager kr.    500,-  (i Volleyligaen) 
 
Arrangørforpligtelser 
Manglende sekretær kr.    500,- 
For sent opsat net, manglende rekvisitter kr.    250,- 
Mangelfuld eller ukorrekt indtastning kr.    250,- 
For sen indtastning kr.    250,- 
For sent fremmødt boldlanger kr.    250,- 
Kamp afviklet uden boldlanger kr.    500,- 
Kamp afviklet uden eScoresheet som kampskema kr.    500,- 
Misligholdelse af andre arrangørforpligtigelser minimum kr. 250,- 
 
Ved overtrædelse af andre regler eller bestemmelser fastsættes bødestørrelsen i hvert enkelt tilfælde af 
Turneringsudvalget. 
 
Andre gebyrer 
Transfergebyr kr. 1.000,- 
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Bøder i Volleyligaen  
Ikke-reglementeret påklædt spiller  kr.    500,- 
Ikke-reglementeret påklædt coachteam  kr.    500,- 
Udehold ikke i stand til trøjeskift  kr. 1.000,- 
Kamp afviklet uden boldlanger  Kr.    500,- 
Manglende præsentation/speaker  kr.    250,- 
Manglende forlængelse af angrebslinje  kr.    500,- 
For sen eller manglende upload af video – arrangørklub  kr. 1.500,- 
Manglende tablet til dommerne  kr.    500,- 
Manglende online af mediestatistik  kr. 1.000,- 
Manglende upload af mediestatistik  kr.    500,- 
Manglende upload af scoutfil i DataVolley  kr.    250,- 
Manglende dispensation  minimum kr. 1.000,- 
 
 
Vedtaget af Volleyball Danmarks Liga- og divisionsudviklingsudvalg 17. marts 2022. 


