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For spillere med et andet oprindelsesforbund end Volleyball Danmark (dette gælder også spillere fra Færøerne og Grønland), der ønsker at spille i VolleyLigaen eller 1. division, skal der
udarbejdes International transfer (ITC).
§1
Formål
Stk. 1 Formålet med Transferreglementet er at sikre, at Volleyball Danmark lever op til Federation International de Volleyball´s (FIVB) krav, så spiller med et andet oprindelsesforbund end
Volleyball Danmark kan spille for en klub under Volleyball Danmark.
Stk. 2 Det er til enhver tid Volleyball Danmarks Turneringsudvalg, der fortolker Transferreglementet.
Stk. 3 For yderligere information og uddybning henvises til Vejledning for Transferprocedure,
som kan findes via dette link.
§2
Udenlandske spillere på danske hold
Stk. 1 Volleyball Danmark er underlagt eventuelle regler fastsat af FIVB og Confédération Europeénne de Volleyball (CEV) vedrørende antal udenlandske kontraktspillere pr. klub eller
regler vedrørende benyttelse af udenlandske spillere i kampe.
§3
International transfer
Stk. 1 Spillere med et andet oprindelsesforbund end Volleyball Danmark, der repræsenterer
danske klubber i VolleyLigaen eller 1. division, skal have en ITC. Reglerne for ITC er beskrevet af FIVB, og information om reglerne er tilgængelig på FIVBs hjemmeside.
Stk. 2 Reglerne for ITC gælder ikke for 2. division og rækkerne nedefter.
§4
Gebyrer
Stk. 1 For spillere, der skal indløse ITC i henhold til § 3, skal der betales gebyrer til hhv.
FIVB/CEV, det afgivne nationale forbund, samt til Volleyball Danmark.
Stk. 2 Afgiften til FIVB/CEV fremgår af kalkulatoren på http://transfers.cev.lu (kan for spillere fra forbund på lavere 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 https://transfers.cev.eu/Calculator.aspx
Stk. 4 Volleyball Danmarks administrationsgebyr for forhåndsudtalelse og behandling af ITC
ansøgninger er 750 kr.
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§5
Procedure
Stk. 1 Volleyball Danmark behandler og videresender kun ansøgninger fra klubber, der har på
forhånd har indbetalt ovennævnte beløb til Volleyball Danmark.
Alle ansøgninger skal fremsendes elektronisk til Volleyball Danmark Turnering på turnering@volleyball.dk og af ansøgningen skal spillernavn og klub tydeligt fremgå.
Indbetalingerne skal ske til Volleyball Danmark bankkonto. Oplysninger om denne findes på
http://www.volleyball.dk/index.php/forbundet/administrationen
§6
Godkendelse
Stk. 1 Alle ansøgninger om godkendelse af ITC for statsborgere uden for EU/EØS og
Schweiz, skal vedlægges relevant dokumentation for, at ansøgeren må arbejde og bo i Danmark.
Stk. 2 Et 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 Et ITC er kun gældende for den klub, hvortil den er givet. Ved klubskifte mellem danske klubber for spillere med et andet oprindelsesforbund end Volleyball Danmark, 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 Hold i VolleyLigaen skal ansøge om ITC senest sidste hverdag før 22. december 2020,
da fristen for tilføjelse af nye spillere til et hold i VolleyLigaen er sidste hverdag op til og med
22. december i turneringsåret.
For udenlandske spillere (inklusive Færøerne og Grønland) er datoen en frist for anmeldelse
jævnfør nedenstående ”Procedure vedrørende tilførsel af udenlandske spillere”.
Stk. 6 En dansk spiller der har spillet med ITC i en udenlandsk klub skal, i tilfælde af at klubskifte til en dansk klub 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 deltage for en klub i Danmarksturneringen.
§7
Forhåndsudtalelser
Stk. 1 Såfremt en klub i forbindelse med ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse ønsker
en Forhåndsudtalelse fra Volleyball Danmark, skal følgende oplysninger og dokumenter indsendes til Volleyball Danmark:
© Volleyball Danmark

Side 2 af 3

Sæson
2020-2021

Transferreglement

Regl.nr.
2.8

▪ Kopi af spillerkontrakt underskrevet af begge parter.
▪ Oplysning om spillerens fødselsdato.
▪ Oplysning om spillerens nationalitet.
§8
Spillere uden et oprindelsesforbund
Stk. 1 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 spilleren enten, kun
har 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 29. juni 2020
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