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§ 1 
Formål 
Stk. 1 Formålet med Volleyball Danmarks reglement for dobbelt klubtilhørsforhold er at give U17 og U20 
spillere ekstraordinær mulighed for at udvikle sig og skabe flere gode ungdomsoplevelser. 
 
Stk. 2 Den pågældende U17 eller U20 spiller skal parallelt med træning på seniorholdet samtidig deltage i 
træning og kampe på ungdomsholdet og dermed bidrage til fastholdelse og videreudvikling af klubbens 
ungdomsarbejde. 
 
Det vil kun være muligt for U15 spillere at ansøge om dobbelt klubtilhørsforhold ifm. 
aldersdispensationsansøgning iht. Fælles Turneringsreglement.  
Blanketten kan findes her: https://volleyball.dk/medlemsservice/blanketter-og-udligninger/blanketter.  
 

§ 2 
Muligheder 
Stk. 1 Det dobbelte klubtilhørsforhold giver en U17 eller U20 spiller mulighed for at spille på et ungdomshold i 
én klub samtidig med deltagelse på seniorhold i en anden klub i henhold til øvrige bestemmelser, som de til 
enhver tid er anført i gældende reglementer for Volleyball Danmarks turneringer. 
 

§ 3 
Ansøgning om dobbelt klubtilhørsforhold: 
Stk. 1 Ved ansøgning skal der udfyldes en standardblanket.  
▪ Ansøgning skal ske på den blanket, som kan downloades på www.volleyball.dk 
▪ Blanketten skal fremsendes til Volleyball Danmark turnering@volleyball.dk. Ved indsendelse sættes 

trænere, forældre/værge cc på mailen. Den behandles efterfølgende af Volleyball Danmarks 
administration. Der skal påregnes minimum 8 hverdages behandlingstid. 

 
Stk. 2 Der er ingen ansøgningsfrist for dobbelt klubtilhørsforhold. Dog med undtagelse af spillere, der skal 
spille i Volleyligaen. Fristen for spillere der skal spille i Volleyligaen findes i reglementet ”Krav til 
Volleyligaen”. 
 
Stk. 3 Der godkendes ikke ansøgninger med tilbagevirkende kraft. 
 

§ 4 
Gyldighed 
Stk. 1 En spillers dobbelte klubtilhørsforhold er først gældende, når der er modtaget en godkendelse fra 
Volleyball Danmarks administration, og den er kun gældende for det ansøgte turneringsår. 
 

§ 5 
Volleyball Danmarks etiske retningslinjer omkring aldersdispensation opad 
▪ Spillerens deltagelse på diverse hold skal tage udgangspunkt i spillerens egne behov, ønsker og 

ambitioner. 
▪ En spiller bør ikke optræde i mere end tre forskellige aldersgrupper i løbet af en halvsæson. 
▪ En spiller bør højst optræde på to forskellige klubhold i samme spillerunde. 
▪ Forældre/værge og træner bør løbende føre en dialog med spilleren om, hvordan spilleren befinder sig 

med de aktiviteter og udfordringer, spilleren deltager i. 
▪ Trænerne skal være parat til at justere i belastningsgraden, så den tilpasses spillerens niveau og 

kapacitet. 
 
Vedtaget af Volleyball Danmarks bestyrelsesudvalg Ungdomsudvikling 1. februar 2022.  

https://volleyball.dk/medlemsservice/reglementer-og-spilleregler/reglementer
https://volleyball.dk/medlemsservice/blanketter-og-udligninger/blanketter
mailto:turnering@volleyball.dk
https://volleyball.dk/medlemsservice/reglementer-og-spilleregler/reglementer
https://volleyball.dk/medlemsservice/reglementer-og-spilleregler/reglementer

