KLUBSKIFTEFORMULAR FOR HOLDTURNERINGSSPILLERE

For kategori A-spillere - jf. § 2, stk. 4 - indsendes til:

Danmarks Badminton Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, tlf.: 43 26 26 26, Fax 43 26 21 50, mail: dbf@badminton.dk (www.badminton.dk)

For kategori B-spillere indsendes til den lokale kreds:

Bornholm: Jørn Olsson, Vesetsgade 11, 3700 Rønne, tlf.: 56 95 98 50, mail: joerno@tiscali.dk (www.bbkr.dk)
København: Ole Krogdahl, Troldkærvej 45, 2610 Rødovre, tlf.: 36 70 22 32, mail: ole.krogdahl@mail.tele.dk (www.kbkr.dk).
Sjælland: Formularen tilsendes respektive spilleudvalg. Adressen findes på www.sbkr.dk
Lolland-Falster: Sven Erik Nyman, Rosengården 71, 4990 Sakskøbing, tlf.: 54 70 54 03, mail: nyman@sport.dk
Fyn: Ejvind Rindahl, Havrevænget 5, 5400 Bogense, tlf.: 64 81 31 87, mail: e.rindahl@stofanet.dk (www.fynsbadmintonkreds.dk)
Sønderjylland: Kim Wittenkamp, Dragonvej 31, 6270 Tønder, tlf.: 73 72 07 70, mail: witten@get2net.dk
Midtjylland: Hanne Gram, Hvidkløvervej 6, 8900 Randers, tlf.: 87 10 92 44, mail: hagr@dbf-midtjylland.dk, (www.dbf-midtjylland.dk).
Nordjylland: Jørn Møller Jørgensen, Havebakken 6, 9200 Aalborg SV., tlf.: 98 18 16 01, mail: lisjorn@email.dk

BENYTTES HVIS DU VIL REPRÆSENTERE EN ANDEN KLUB I HOLDTURNERINGEN I EN ALDERSKLASSE

DENNE DEL UDFYLDES AF NUVÆRENDE KLUB:
Undertegnede erklærer herved at
Spillernavn:
Adresse:

Postnr.:

Fødselsdato og år:

/

/

By:

frit kan spille for en anden klub (jf. DBF’s Reglement for spilletilladelse og klubskifte).

Tidligere klub
(anfør klubnavn):
Dato:

/

Sidste deltagelse i
holdturneringen:
/

/

/

Klubbens underskrift:

DENNE DEL UDFYLDES AF SPILLEREN:
Divisioner eller
Danmarksserie:

Øverste kredsserie
til og med serie 2:

Øverste Veteranserie:

U19 eller U17 Eliterække:

U19 Mesterrække:

Øvrig deltagelse i
Holdturneringen:

I ungdomsholdturnering:

I seniorholdturnering:

I veteranholdturnering:

(Nedenstående udfyldes kun hvis spilleren flytter klub for en aldersklasse)
Såfremt spilleren deltager for anden klub i en anden aldersklasse, anfør hvilken (sæt X):
I ungdomsholdturnering:
I seniorholdturnering:

I veteranholdturnering:

Jeg har sidste sæson spillet i:
(sæt X, gerne flere)

Vejledning – hvis kryds i tilsvarende gråtone:
Kategori A - Indsend til DBF
Kategori B - Indsend til kredsen
Kategori C - Opbevares af ny klub

Undertegnede spiller hermed for
(anfør navn på ny klub):
Undertegnede spiller for den
nye klub i: (sæt X, gerne flere)

Hvilken klub (anfør navn på klub):
Søger du dispensation efter bopælsskifte, vedlæg så folkeregisterændring og udfyld ”Flyttet fra” og ”Flyttet til”
Flyttet fra:
Adresse:
Postnr.:
By:
Flyttet til:
Adresse:
Postnr.:
By:
Dato:

/

/

Spillerens underskrift:

Søges der om spilletilladelse senere end gældende regler skal Danmarks Badminton Forbund eller kredsene skriftlig meddele
dispensation og den eventuelt idømte karantæne være udstået før spilleberettigelse til holdturneringen er opnået.

DENNE DEL UDFYLDES AF NY KLUB:

Ovennævnte spiller er indført i medlemsfortegnelsen den
Dato:

/

/

/

/

Klubbens underskrift:

DENNE DEL UDFYLDES AF FORBUND/KREDS TIL INTERNT BRUG:
Modtaget:

/

/

Spilletilladelse givet (sæt X)
Spilleren gives karantæne i:

Underskrift:

Ja:

Nej:

2 spilledage:

3 spilledage:

Ingen karantæne:

Reglement for spilletilladelse og klubskifte
Individuelle turneringer
§1

Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub og tilmeldes igennem klubben.

Holdturneringer
§2

Klubskifte og opnåelse af spilletilladelse
Stk. 1
En spiller må spille for flere klubber i samme sæson, men kun for én klub i hhv. ungdoms-, senior- og veteranholdturneringen. En spiller i kategori A og B (se nedenfor)
skal søge spilletilladelse selvom spilleren kun flytter klub for deltagelse i en aldersklasse (ungdom, senior eller veteran).
Stk. 2
En spilletilladelse gælder indtil en spiller søger om spilletilladelse for en anden klub i en aldersklasse.
Stk. 3
Ønsker en klub at benytte en spiller i holdturneringen, som ikke har spillet på klubbens hold i hhv. ungdom, senior og veteran i den umiddelbart foregående sæson, og
vedkommende spiller har repræsenteret en anden klub i DH-turneringen eller kredsens holdturnering (ungdom, senior eller veteran) i den umiddelbart foregående sæson,
skal den nye klub søge spilletilladelse for spillere nævnt under kategori A og B (jf. stk. 4).
Stk. 4
Spilleren er omfattet af reglerne ud fra det højeste niveau spilleren har spillet på den umiddelbart foregående sæson:
Kategori A
Spilleren skal senest 1. juni have afleveret en klubskifteformular til sin nye klub.
Spillere som i den umiddelbart
foregående sæson har spillet i
Klubskifteformularen skal være underskrevet af den tidligere klub, og denne formular godtgør, at spilleren har underrettet sin tidligere klub. Samtidig
Badmintonligaen til og med
godtgør formularen, at forholdet mellem spilleren og den tidligere klub er i orden, hvorved forstås at spilleren ikke står i restance til klubben i forhold
Danmarksserien (DH-turneringen),
til almindelige klubmæssige opkrævninger.
Kopi af denne klubskifteformular skal af den nye klub sendes til DBF’s sekretariat og være modtaget senest 5. juni.
samt spillere som har været
Senest 10. juni vil klubberne med registrerede klubskifter få tilsendt en liste over alle registrerede klubskifter. Listen vil ligeledes kunne findes på
klassificeret i eliterækken i U19
eller U17, eller i mesterrækken i
forbundets hjemmeside.
Klubberne er forpligtet til at checke listen på hjemmesiden inden indsigelsesfristens udløb, uanset om et brev er modtaget eller ej.
U19.
Herefter kan klubberne skriftligt komme med indsigelser, hvis der skulle være klubskifter, der ikke er registreret og dermed medtaget på listen.
Eventuelle indsigelser skal være DBF’s kontor i hænde senest 20. juni.
Kategori B
Øvrige spillere som i den
Spilleren skal senest 1. juni have underrettet sin tidligere klub om klubskifte, hvilket dokumenteres ved at spillerens tidligere klub har underskrevet
umiddelbart foregående sæson har
klubskifteformularen inden 1. juni. Denne formular godtgør, at spilleren har underrettet sin tidligere klub. Samtidig godtgør formularen, at forholdet
spillet i øverste kredsserie til og
mellem spilleren og den tidligere klub er i orden, hvorved forstås at spilleren ikke står i restance til klubben i forhold til almindelige klubmæssige
med serie 2, samt spillere som har
opkrævninger.
spillet i kredsens øverste
Kopi af denne klubskifteformular skal af den nye klub sendes til den kreds (kredsens postadresse) hvortil spillerens nye klub hører, inden spilleren
veteranserie:
deltager i første holdkamp for klubben, dog senest 1. september.
Kategori C
Øvrige spillere som i den
Spilleren skal underrette sin tidligere klub om klubskifte. Dette dokumenteres ved, at spillerens tidligere klub underskriver klubskifteformularen, som
umiddelbart foregående sæson har
afleveres til den nye klub, men klubskifteformularen skal ikke sendes til kredsen eller DBF’s kontor.
spillet i serie 3 og nedefter, samt
Samtidig godtgør formularen, at forholdet mellem spilleren og den tidligere klub er i orden, hvorved forstås at spilleren ikke står i restance til klubben
øvrige ungdomsspillere og øvrige
i forhold til almindelige klubmæssige opkrævninger.
veteraner:

§3

§4

Kun repræsentation for én klub i én aldersklasse og kun efter meddelt klubskifte
Dersom en spiller i sæsonen har deltaget i én match i holdturneringen (DH-turneringen eller kredsens ungdoms-, senior- eller veteranholdturnering), kan den pågældende spiller ikke
spille holdmatcher for en anden klub i samme aldersklasse i samme sæson. Spilleren kan ej heller deltage i holdmatcher for en anden klub, såfremt spilleren har undladt at melde
klubskifte (jf. dog § 2).
Dispensationsregler
Stk. 1
Der kan opnås dispensation for § 3 ved geografisk flytning:
A.
Såfremt spilleren har spillet på et hold i DH-turneringen eller ned til og med kredsens serie 2, kan spilleren ved dispensationsansøgning opnå spilletilladelse for
geografisk flytning såfremt afstanden til spillerens nye folkeregisteradresse er minimum 50 km (målt efter adresseafstand på Krak)
B.
Såfremt spilleren har spillet på et ungdomshold eller på et hold i kredsens serie 3 eller herunder, kan der dispenseres for geografisk flytning ved ny
folkeregisteradresse uanset afstand.
Stk. 2
Der kan i særlige tilfælde dispenseres i forhold til de fastsatte klubskiftedatoer, såfremt skriftlig anmodning fremsendes til DBF eller kredsen, jf. stk. 4.
Stk. 3
En spiller kan uanset dispensation ikke deltage på to forskellige hold i samme pulje i samme sæson.
Stk. 4
DBF dispenserer for kategori A spillere (jf. § 2, stk. 4), og kredsene dispenserer for øvrige spillere.

§5

Karantæneregler
Stk. 1
Spillere, der ikke har deltaget i holdturneringen i den pågældende sæson og hvis klubskifteformular ikke rettidigt er indsendt (jf. § 2) kan opnå spilletilladelse ved
indsendelse af klubskifteformularen.
I sådanne tilfælde idømmes spilleren en karantæne ud fra følgende regler:
Spillere som i den umiddelbart foregående sæson har spillet i Badmintonligaen – Danmarksserien (DH-turneringen):
3 spilledages karantæne ved for sen indsendelse af
klubskifteformularen
Øvrige spillere som i den umiddelbart foregående sæson har spillet i øverste kredsserie til og med serie 2, spillere som
2 spilledages karantæne ved for sen udmeldelse af sin tidligere
er rangeret som eliterækkespillere i U19 eller U17, eller mesterrækkespillere i U19, samt spillere som har spillet i
klub eller for sen indsendelse af klubskifteformularen.
kredsens øverste veteranserie:
Øvrige spillere som i den umiddelbart foregående sæson har spillet i serie 3 og nedefter, samt øvrige ungdomsspillere
Ingen karantæne
og øvrige veteraner:
Stk. 2
Karantænen er gældende fra modtagelsen af klubskifteformularen i DBF eller hos kredsen. Ingen spiller må benyttes i holdturneringen før klubben fra DBF (for DHturneringen) eller kredsen (for øvrige holdturneringer) har modtaget skriftlig meddelelse om den idømte karantæne og denne er udstået. Karantænen bekendtgøres overfor
klubben senest 1. september og ved indsendelse efter 1. september senest 10 dage efter modtagelsen af klubskifteformularen.
Stk. 3
Såfremt vedkommende spiller ville kunne have opnået dispensation på grund af geografisk flytning i henhold til stk. 2, hvis en ansøgning herom var indsendt, kan der
meddeles dispensation også for de allerede spillede matcher. I disse tilfælde idømmes klubben en bøde (se gebyroversigten).
§6
Frist for spilletilladelse
Ingen spiller kan opnå spilletilladelse, hvis anmodning herom modtages senere end 31. januar i den igangværende sæson.
§7
Overgangsordning (midlertidig)
I sæson 2004/2005 kan kredsene som en overgangsordning anvende kredsens hidtidige regler for spillere i § 2, kategori A, B og C.
Dette reglement træder i kraft 1. maj 2004 og fastsættes af DBF’s hovedbestyrelse. Vedtaget på DBF’s repræsentantskabsmøde 25. april 2004.

