
 

Klubskiftereglement 

Sæson 
2021-2022 
 
Regl.nr. 
2.10 

 

© Volleyball Danmark Side 1 af 3 

 

§ 1 

Formålet med klubskiftereglementet 

Stk. 1 Formålet med reglementet er, at klubskiftet sker så smidigt og hurtigt for spilleren som 

muligt under hensyntagen til de interesser, som afgivende og modtagende klub har.  

 

Stk. 2 En spiller er ikke spilleberettiget for en klub, hvis spilleren har gæld til en anden klub. 

Den klub, som spilleren har gæld til, kan dog ved underskrift på en klubskifteblanket 

acceptere, at spilleren trods gælden er frit stillet til at spille for en anden klub. 

 

Stk. 3 Det påhviler den modtagende klub at sikre, at spilleren der skifter klub, ikke har gæld til 

den klub spilleren senest har spillet turneringskampe for, eller at der foreligger en 

klubskifteblanket underskrevet af den klub spilleren senest har spillet turneringskampe for. 

Kun gæld til klubber, som spilleren har eller har haft licens hos, er gæld, som kan medføre 

manglende spilleberettigelse. 

 

Stk. 4 En klub, som ikke har noget tilgodehavende hos en spiller, der ønsker at skifte klub, har 

pligt til at underskrive en klubskifteblanket 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 mellem to sæsoner 

Stk. 1 Såfremt spilleren ikke har deltaget i officielle kampe for sin tidligere klub inden for det 

aktuelle turneringsår, behøver hverken kredsen eller forbundet at blive underrettet om 

klubskiftet, og spilleren er frit stillet med hensyn til valg af turneringsrække.  

 

§ 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, skal skriftlig ansøgning og klubskifteblanket fremsendes til turneringsledelsen 

for den turnering, som spilleren fremover ønsker at deltage i. 

 

Stk. 2 Turneringsledelsen behandler ansøgningen og underretter herefter klubben skriftligt om sin 

afgørelse på ansøgningen. 

 

Stk. 3 Når et klubskifte først er godkendt af den ansvarlige turneringsledelse, har godkendelsen 

automatisk gyldighed for samtlige turneringer, som spilleren siden hen måtte deltage i. 

 

Stk. 4 Spilletilladelsen er først gældende fra den dato, som er anført på klubskifteblanketten af 

den ansvarlige turneringsledelse. 

 

§ 4 

Klubskifte til VolleyLigaen 

Stk. 1 For at være spilleberettiget for et hold i Volleyligaen efter 1. januar må spilleren ikke 

have repræsenteret en anden klub såvel dansk som udenlandsk i en officiel turneringskamp 

efter 22. december i turneringsåret. 
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Stk. 2 Alle klubskifter i VolleyLigaen skal være foretaget senest 22. december. Den modtagne 

klub indsender kopi af klubskifteblanketten, der skal være turneringsledelsen i hænde senest 

den 22. december.  

 

§ 5 

Karentæneperiode 

Stk. 1 Karantæneperioden udgør 2 måneder fra sidste spilledag for den gamle klub 

 

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: 

Stk. 1 Der fremsendes en udfyldt klubskifteblanket, som vedlægges som dokumentation for 

opløsningen og som dokumentation for, at hverken kreds eller forbund har noget økonomisk 

mellemværende med den gamle klub/forening, som kan hindre spilletilladelsen. 

 

Stk. 2 Der er ingen karantæneperiode. Se også pkt. c). 

 

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

sæson: 

Stk. 1 Der fremsendes en udfyldt klubskifteblanket og en erklæring fra afgivende klub. Se 

endvidere punkt c), stk. 2 og de respektive reglementer for U-DM i volleyball. 

 

Stk. 2 Såfremt der er mere end en rækkes forskel ned til klubbens næstfølgende hold, kan der 

søges dispensation. 

 

Stk. 3 Karantæneperioden udgør 1 måned fra sidste spilledag for den tidligere klub. 

 

c) Særregel for spillere født 2002 eller senere (U20 eller yngre): 

Stk. 1 For spillere født 2002 eller senere er der ingen karantæneperiode i tilfælde af 

bopælsskifte på min. 25 km jf. maps.google.dk til anden kommune eller i forbindelse med 

skift til eller fra uddannelsesmæssigt betingede skoleophold på internatskoler. Denne regel 

gælder ikke for finalerunderne i Volleyball Danmarks landspokalturneringer. 

 

Stk. 2 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:  

Stk. 1 Studerende og værnepligtige, der kortvarigt skifter klub men ikke bopæl til anden 

kommune, kan søge om nedsættelse af karantæneperioden. Klubskifteblanketten skal 

vedlægges en begrundet ansøgning samt dokumentation fra det nye uddannelsessted. 
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§ 6 

Stk. 1 Hvis en klub anvender en ikke-spilleberettiget spiller i henhold til ovenstående, tabes 

kampen 3-0 (75-0) / 2-0 (50-0) og klubben idømmes en bøde. 

 

 

Vedtaget af Volleyball Danmarks Liga- og divisionsudviklingsudvalg 23. juni 2020. 

 


