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Vejledning licens og klubskifter Vejledning 2.7.1 

Side 1

Nyt licenssystem 

Volleyball Danmark har afskaffet betaling for den personlig licens. Alle spillere skal dog 
stadig have licens og registreres i Min Sport.  
Klubskifter administreres af klubberne via Klubportalen. 

1. Oprettelse af ny spiller
Nye spillere opretter sig i licenssystemet som hidtil på minsport.
En ny spiller vælger klubtilhørsforhold. Denne klub godkender spilleren, som herved
har licens for denne klub. Spilleren kan herefter ikke skifte klub uden frigivelse fra den
licenshavende klub.
Det er stadig den enkelte spiller, der opdaterer oplysninger ved ændringer.

2. Tildeling af licens – der betales ikke mere
Nye spillere får godkendt licensansøgning af den klub vedkommende skriver i
klubtilhørsforhold. Hermed gælder vedkommendes licens for denne klub.
Af praktiske grunde er der 2 licenstyper: licens og division. Det er af hensyn til
overførsel af oplysninger til Web Competition Manager og E-score i
Danmarksturneringen.
Licensen skal ikke fornys hvert år.

3. Alle med licens i sidste sæson, har fået overført licens
Spillere, der har haft en personlig profil i 2021-22, er automatisk blevet tildelt ny licens
i den klub vedkommende var registreret i.

4. Fritstilling af spiller
En spiller kan bede sin klub om fritstilling, hvorefter spilleren frit kan vælge ny klub.

5. Alle med profil kan findes i systemet og tildeles licens
Hvis en spiller har en profil, men ikke har haft licens i 2021-22, kan vedkommende i sin
profil vælge klubtilhørsforhold, hvorefter klubben godkender.

6. Ved klubskifte, skal den nye klub anmode om frigivelse hos den tidligere klub
Hvis en spiller vil skifte klub, skal den nye klub ansøge spillerens tidligere klub om
klubskifte. Når den tidligere klub har godkendt klubskifte, overdrages licensen
automatisk til den nye klub.
En klub kan afslå klubskifte, hvis spilleren f.eks. skylder kontingent. Dette påføres i
afslaget.



Vejledning licens og klubskifter Vejledning 2.7.1 

Side 2 

7. Spillere i Volleyliga og 1. division
Spillere der er registreret i en klub den 1. september, kan ikke skifte klub før
”transfervinduet” i perioden den 15. december – 5. januar. Spillere der ikke er
registreret i en klub, kan frit vælge klub. Klubberne vil blive direkte kontaktet.

8. Holdseddelfunktion på vej
Det vil blive muligt at tilknytte klubbens spillere til bestemte hold, således at der nemt
kan genereres en holdseddel til den enkelte kamp.

9. Spillere der spiller på hold i forskellige klubber
Det vil blive muligt at tilknytte spillere til flere klubber/hold, i henhold til
Ungdomsreglementet og regionale regler vedr. deltagelse på mix-hold.

På de følgende sider følger en beskrivelse af de forskellige funktioner. 



Vejledning

Min sport - Opret spiller

KUN nye spillere skal oprette sig.

Ny kommende spiller, som ikke tidligere har spillet, opretter sig på MinSport og vælger 

klubtilhørsforhold.
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Rediger personprofil

Personen kan nu logge ind på MinSport og vedligeholde egne data.

Det gælder også personer med tidligere oprettet profil.

Klubtilhørsforhold kan ændres indtil der er oprettet spillerlicens. Herefter er feltet inaktivt.
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Forening - Klubtilhørsforhold

Personen kan nu ses under Klubtilhørsforhold i Klubportalen.
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Forening - Personer

Personen kan søges frem i Klubportalen under forening - personer.
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Forening - Licensansøgninger - Ny ansøgning (th.)

Personen kan nu vælges i dropdown under navn.

Felter udfyldes og der trykkes Gem ændringer.

Der vælges under Licens ved dropdown, om spilleren skal have licens eller division.

Ansøgningen godkendes automatisk af forbundet og personen er nu spiller med licens.
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Forening - Licensansøgninger

Spilleren kan nu ses under Godkendt.

Forening - Licenser

Spilleren er nu i listen over licenser.

Fritstilling af spiller
Klubben kan vælge at fritstille spilleren ved at trykke på slet-knappen ud for spilleren. Herved 

forsvinder relationen til spilleren.
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Forening - Spilleranmodning - Ny spilleranmodning (th.)

Hvis spilleren ønsker at spille i Klub 2,  kan Klub 2 anmode om at få spilleren overflyttet fra klub 1.

Ved angivelse af forening, spillerens fødselsdag og køn, kommer spilleren frem og der kan angives en 
indmeldelsesdato og en kontakt hos den afgivende forening.

Først findes den afgivende klub (Klik på Søg klub, så kommer billedet søg forening).
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Herefter, ved at indtaste indsætte spillerens fødselsdag og køn, kommer spilleren frem og 
der kan angives en indmeldelsesdato.
Der vælges en kontakt hos den afgivende forening - kontaktadresse er sat som standard.

Kontakten i den afgivende klub modtager en mail med anmodning.



Forening - Spiller anmodning

Anmodningen kan nu ses her.
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Forening - Spillerfrigivelse

Anmodningen om spillerfrigivelse kan nu ses i den klub, der er ansøgt hos under Spillerfrigivelse.
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Forening - Spillerfrigivelse

Den afgivende klub udfylder felter for frigivelse.
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Forening - Spillerfrigivelse

Nu er spilleren i listen over spillerfrigivelser for klub 1

Forening - Spillerfrigivelse

Klub 2 kan nu se at spilleren er frigivet
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Forening - Licenser

Spilleren fremgår under licenser
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Min sport - Profil

Spilleren kan nu se den nye klubtilknytning i MinSport
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Forening - Spillerflytninger

Forbundet kan følge med i spillerflytninger

Klik på spiller viser klubrelationerne
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