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   Side 1 af 3 

§ 1 
Formålet med licens- og klubskiftereglementet 
Stk. 1 Formålet med reglementet er,  

• At sikre at aktive spillere er registrerede med en licens i den klub spilleren spiller 
kampe for. Der skal ikke betales for en spillerlicens. 

• Licens gives ved elektronisk registrering af spillerens oplysninger. 
• At klubskifte sker så smidigt og hurtigt for spilleren som muligt, under hensyntagen 

til de interesser, som afgivende og modtagende klub har.  
 
Stk. 2 Procedurerne for licensregistrering og klubskifte beskrives i administrativ vejledning 
(2.7.1), der forefindes på Volleyball Danmarks hjemmeside.  
 
Stk. 3 En klub kan afvise at frigive en spillers licens hvis spilleren har gæld til klubben. 
 
Stk. 4 En spiller kan lade sig fritstille fra den klub vedkommende sidst har spillet for. Det 
betyder at spilleren ikke er bundet, og kan skifte til en ny klub, under hensyntagen til de 
gældende regler for klubskifte. Spilleren skal registreres i en ny klub for at kunne spille. 
 
Stk. 5 En klub, som ikke har noget tilgodehavende hos en spiller, der ønsker at skifte klub 
eller blive fritstillet, har pligt til at godkende dette senest en uge efter klubben er anmodet 
om dette. Undladelse af dette kan takseres med bøde af Disciplinærinstansen, og er at 
sammenligne med ”Misligholdelse af andre arrangørforpligtigelser”. 
 

§ 2 
Klubskifte for spillere der ikke er registreret hos en dansk klub  
Stk. 1 Såfremt spilleren senest har været registreret hos en anden dansk klub, kan spilleren 
frit vælge at registrere sig hos en dansk klub i løbet af sæsonen. 
 
Stk. 2 Såfremt spilleren senest har været registreret hos en udenlandsk klub, og ikke er 
registreret hos en dansk klub, kan spilleren frit vælge at registrere sig hos en dansk klub i 
løbet af sæsonen, under hensyntagende til regler for international transfer og regler for 
klubskifte til Volleyligaen. 
 
Stk. 3 Der gælder særlige regler for klubskifte til hold i Volleyligaen og 1. division. 
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§ 3 
Klubskifte efter at have spillet i den igangværende sæson 
Stk. 1 Såfremt spilleren har deltaget i officielle kampe for sin tidligere klub i den 
igangværende turneringssæson, gælder karantæneregler som beskrevet nedenfor.  
 
Stk. 2 Der gælder særlige regler for klubskifte til hold i Volleyligaen og 1. division. 
 
Stk. 3 Spilletilladelsen er gældende fra den dato, klubskiftet er gennemført.  

 
§ 4 

Klubskifte til Volleyligaen og 1. division 
Stk. 1 Spillere der den 1. september er registreret i en klub, kan ikke i samme sæson skifte 
til et andet hold i Volleyligaen eller 1. division, bortset fra skifte i ”transfervinduet” i 
perioden 15. december – 5. januar (bege dage inklusive). 
 
Stk. 2 Alle klubskifter i ”transfervinduet” i Volleyligaen og 1. division skal være foretaget 
senest den 5. januar og spilleren er spilleberettiget for den nye klub 14 dage efter 
anmodning om klubskifte.  
 
Stk. 3 Såfremt en spiller ikke er registreret i en dansk klub den 1. september, kan spilleren frit 
vælge at registrere sig hos en klub i løbet af sæsonen. Der gælder dog særlige regler for 
skifte til Volleyligaen. 
 
Stk. 4 Alle klubskifter i Volleyligaen og 1. division skal være foretaget inden den 1. 
september i turneringsåret. Herefter er der mulighed for klubskifte i ”transfervinduet”, som 
er perioden 15. december til og med 5. januar i turneringsåret. 
 
Stk. 5 Spillere, der ikke har spillet turneringskampe i indeværende sæson og som ønsker 
at deltage på et volleyligahold eller et 1. divisionshold, skal være registret i den 
pågældende klub og være oprettet på holdets roster senest den 5. januar i turneringsåret.  
 
Stk. 6 Spillere, der ikke er oprettet på et holds roster senest den 5. januar i turneringsåret, 
kan blive oprettet på holdets roster efter denne dato, såfremt spilleren har spillet 
turneringskampe for et andet hold i samme klub i den aktuelle sæson. Spilleren må dog 
ikke forinden have foretaget et klubskifte i den indeværende sæson. For at være 
spilleberettiget skal spilleren være oprettet på holdets roster jævnfør reglerne herfor. 
 

§ 5 
Karentæneperiode for spillere der skifter til hold der ikke spiller i Volleyligaen eller 1. 
division 
Stk. 1 Karantæneperioden udgør 2 måneder fra sidste spilledag for den tidligere klub. 
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Undtagelser:  
Turneringsledelsen vurderer dispensationsansøgninger ud fra følgende bestemmelser: 
 
a) Såfremt klubskiftet begrundes i opløsning af den gamle klub eller hele 

volleyballafdelingen inden for en hovedforening: 
• Der fremsendes en ansøgning pr. mail til turneringsledelsen, som kan fritstille 

spilleren, såfremt der er dokumentation for opløsningen.  
• Der er ingen karantæneperiode. Se også pkt. c). 

 
b) Såfremt klubskiftet begrundes i opløsning af den pågældende spillers hold midt i en 

sæson: 
• Der fremsendes en ansøgning pr. mail til turneringsledelsen, som kan fritstille 

spilleren med en erklæring fra afgivende klub. Se endvidere punkt c), stk. 2 og 
reglement for U-DM i volleyball. 

• Såfremt der er mere end en rækkes forskel ned til klubbens næstfølgende hold, kan 
der søges dispensation. 

• Karantæneperioden udgør 1 måned fra sidste spilledag for den tidligere klub. 
 

c) Særregel for U20-spillere eller yngre: 
• For spillere som inden 1. januar i den aktuelle sæson ikke er fyldt 20 år (U20 eller 

yngre) er der ingen karantæneperiode i tilfælde af bopælsskifte på minimum 25 km, 
jf. maps.google.dk, til anden kommune, eller i forbindelse med skift til eller fra 
uddannelsesmæssigt betingede skoleophold på internatskoler. Denne særregel 
gælder ikke for finalerunderne i Volleyball Danmarks landspokalturneringer. 

• For at være spilleberettiget for et hold ved ungdoms DM må spilleren ikke have 
repræsenteret en anden klub i en officiel ungdomsturnering efter d. 31. december i 
turneringsåret. 

 
d) Særregel for studerende og spillere i værnepligtstjenesten:  

• Studerende og værnepligtige, der kortvarigt skifter klub men ikke bopæl til anden 
kommune, kan søge om nedsættelse af karantæneperioden. Der fremsendes en 
begrundet ansøgning pr. mail til turneringsledelsen med dokumentation fra det 
nye uddannelsessted. 

 
§ 6 

Stk. 1 Hvis en klub anvender en ikke-spilleberettiget spiller i henhold til ovenstående, tabes 
kampen 0-3 (0-75) / 0-2 (0-50) og klubben idømmes en bøde. 
 
 
Vedtaget af Volleyball Danmarks Liga- og divisionsudviklingsudvalg 4. juli 2022. 


