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§ 1 Spillerlicenser m.v. 

Stk. 1 DAFFs bestyrelse fastsætter nærmere regler om proceduren ved oprettelse af licens. 

1.2 En spiller kan kun være medlem af én forening under DAFF eller andet nationalt 

forbund, der tilbyder amerikansk fodbold/ flag football.  

1.3 DAFFs bestyrelse kan dispensere, så en spiller kan have licens i både én flag 

football forening og én amerikansk fodbold forening – ved dobbelt medlemskab må 

spilleren ikke indberettes dobbelt til DIF/ CFR. 

Stk. 2 For at en spiller kan deltage i enhver form for turneringskampe, nationale som 

internationale, skal spilleren være i besiddelse af en spillerlicens, der er tilknyttet en 

forening – undtaget er deltagelse på DAFFs landshold. Der gives ikke dispensation for 

kravet om spillerlicenser. 

2.2 Licensregistrering kan kun ske gennem foreningen i DAFFs system. Det er til 

enhver tid både foreningens og spillerens ansvar, at spilleren har en gyldig licens. 

Spilleren er licensmæssigt bundet til foreningen i licensperioden.  

2.3 Licensoprettelse kan ske løbende, og der kan løses licens frem til 31. oktober. 

2.4 Licenser er gældende fra det tidspunkt, hvor licensen er registreret i 

Klubportalen og indtil 31. oktober.  

2.5 Efter 31. oktober er spilleren ikke licensmæssigt bundet til foreningen, og kan 

tegne licens i en ny forening (j.fr. dog stk. 13.).  

Stk. 3 Licensoprettelse til spillere, der i DAFF er registreret som skyldnere i en anden DAFF 

forening, tillades ikke. 

3.2 Spærring af en spiller kan kun ske efter fremsendelse af behørig dokumentation 

(kopi af underskrevet indmeldelse eller anden dokumentation for medlemskab, den 

ubetalte opkrævning samt dokumentation for, at forening har rykket spilleren – 

løbende, hvis gælden ligger langt tilbage).  

Stk. 4 Foreningsskifte nationalt og internationalt kan kun findes sted ved dispensation 

udstedt af DAFFs bestyrelse. 

4.2 Ved foreningsskifte skal spillerens nye klub oprette en ny licens. 

Stk. 5 Oprettelse af licens til en ikke-dansk spiller eller en dansk spiller, der har spillet i 

udlandet, skal ske i henhold til IFAF TRANSFER REGULATIONS. 

5.2 Der kan ikke oprettes licens til spillere med et International Tranfer Card (ITC) 

efter 15. juni, såfremt spilleren i indeværende sæson har haft licens i et andet land. 

5.3 Såfremt en spiller har haft en længerevarende tilknytning eller 

ungdomstilknytning til dansk amerikansk fodbold, vil DAFFs bestyrelse kunne 

dispensere fra fristen 15. juni, samt at spilleren ikke kan deltage i slutspillet, hvis 

selve klubskiftet sker efter 15. august. Dispensationsansøgning skal være indsendt 

senest 15. juni. 

Stk. 6 Udenlandsk spiller defineres som alle spillere, der ikke har pas fra et EU- eller EØS-

land. Statsborgere fra EU- eller EØS-land, der har opholds og arbejdstilladelse i 

Danmark er ikke at betragte som udenlandske spillere nationalt.  

6.2 Statsborgere fra ikke EU- eller EØS-lande, der sammenhængende har haft 

opholds og arbejdstilladelse i Danmark i minimum fire (4) år, og hvis primære 

opholdsgrundlag IKKE er amerikansk fodbold, er ikke at betragte som udenlandske 

spillere nationalt.  

6.3 Der skal søges ny licens, såfremt man ønsker at skifte nationalitet.  

Stk. 7 Oprettelse af licens til en udenlandsk spiller, hvis opholds- og arbejdstilladelse i 

Danmark er givet på baggrund af et ansættelsesforhold i en DAFF-forening, kræver 

fremsendelse af dokumentation (opholds- og arbejdstilladelse) for lovligt ophold i 

Danmark. Licens må først oprettes, når foreningen derefter har modtaget skriftlig 

godkendelse fra DAFF.  



DAFFs Turneringsregulativ 

Gældende fra 18. januar 2016 Side 4 af 14 

7.2 Der kan ikke oprettes licens til udenlandske spillere, hvis opholds- og 

arbejdstilladelse i Danmark er givet på baggrund af et ansættelsesforhold i en DAFF-

forening, efter 15. juni. 

7.3 Til nationale kampe af enhver art tillades det kun at benytte 2 udenlandske 

spillere på banen af gangen, hvis opholds- og arbejdstilladelse i Danmark er givet 

på baggrund af et ansættelsesforhold i en DAFF-forening.  

7.4 Udenlandske spillere, hvis opholds- og arbejdstilladelse i Danmark er givet på 

baggrund af et ansættelsesforhold i en DAFF-forening, skal i kampe i amerikansk 

fodbold bære et ”A” bag på hjelmen. A’et skal være minimum 10 cm. højt og 8 cm. 

bredt, og det skal adskille markant fra hjelmens farve. 

Stk. 8 Klubberne skal i forbindelse med oprettelse af licens til en udenlandsk spiller, 

der opholder sig i landet med lovligt grundlag og ikke på baggrund af et 

ansættelsesforhold i en DAFF-forening, indsende navn og fødselsdata til DAFF, der kan 

forlange at se dokumentation for lovligt ophold i Danmark.  

8.2 Der kan ikke oprettes licens på turistvisum. 

8.3 For udenlandske spillere, hvis primære opholdsgrundlag ikke er på baggrund af 

et ansættelsesforhold i en DAFF-forening, gælder de almindelige tidsrammer for 

udstedelse af licens (j.fr. stk. 2). 

Stk. 9 DAFF kan inddrage eller tilbageholde spillerlicenser på spillere i foreninger, der er i 

restance til DAFF. 

Stk. 10 En spiller kan kun være opført på rosteren for ét hold pr. spillerunde. 

10.2 En spillerunde defineres som værende fra onsdag til efterfølgende tirsdag – 

dog skal der altid minimum være 72 timer mellem et holds kampe.  

10.3 Der skelnes mellem flag football og amerikansk fodbold, således at man kan 

være opført på både en flag football-roster og en amerikansk fodbold-roster i 

samme spillerunde. 

Stk. 11 En spiller skal for at kunne benyttes i en kamp have en gyldig spillerlicens og være 

opført med trøjenummer og markeret som AKTIV eller RED SHIRT på den officielle 

holdrapport (SPILLERE PÅ KAMP) i Klubportalen. 

11.2 Alle holdrapporter låses for AKTIVE spillere 1 time før kampstart, herefter kan 

der ikke foretages ændringer.  

11.3 For RED SHIRTED spillere låser holdrapporten ved midnat. Der må kun opføres 

spillere, der deltager i den pågældende kamp, på holdrapporten.  

Stk. 12 Til amerikanske fodboldkampe er det muligt at påføre fem spillere (RED SHIRT), der 

efterfølgende skal aktiveres, såfremt de benyttes i kampen. 

12.2 Aktivering af en spiller, der er markeret som RED SHIRT, og som er benyttet i 

kampen, skal ske inden midnat på kampdagen.  

12.3 En spiller, der har været påført som RED SHIRT, men ikke benyttes, er ikke 

registreret som AKTIV i kampen og kan derfor spille kamp for foreningen i anden 

kamp i den pågældende spillerunde. 

12.4. Som ”ikke benyttet” defineres, at spilleren ikke har deltaget i kampen eller 

udelukkende har deltaget i 4. quarter.   

Stk. 13 Det er til enhver tid klubbens og spillerens ansvar at sikre, at han/ hun er opført på 

holdrapporten med korrekt navn og nummer, samt spilleren har gyldig licens til den 

pågældende kamp.  

13.2 Det er ligeledes klubbens og spillerens ansvar at sikre, at spilleren 

efterfølgende AKTIVERES, hvis spilleren har været opført som RED SHIRT og er 

blevet benyttet i kampen (se stk. 12.4).  

13.3 Spillere skal til enhver kamp kunne identificere sig, som minimum ved 

sygesikringsbevis eller anden officiel dokumentation, hvor navn og fødselsdag 

fremgår. DAFF kan til enhver kamp foretage licenskontrol – anmeldt eller uanmeldt. 
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Stk. 14 En spiller, der har spillet for to hold i samme aldersgruppe for samme forening, skal 

for at kunne benyttes i slutspilskampe på det lavest rangerende hold have deltaget i 

mindst 50% af de mulige af holdets kampe i grundspillet.  

14.2 Spillere, der har skiftet klub efter 15. august, kan ikke deltage i slutspillet.  

14.3 Spillere, der har skiftet aldersgruppe/ licens på en aldersdispensation efter d. 

15. august, kan ikke deltage i slutspillet.

§ 2 Spillernes sikkerhed 

Stk. 1 Spillere, der bliver skadet i flag football- og amerikanske fodboldkampe, skal beskyttes 

i overensstemmelse med IFAF-reglerne.  

Stk. 2 Spillere, der bløder, skal til behandling inden næste down, således at hverken spilleren 

selv eller øvrige spillere/officials bringes i risiko for infektioner. 

§ 3 Aldersgrupper og licenskategorier 

Stk. 1 DAFF har følgende licenskategorier for amerikansk fodbold: 

1. Seniorlicens er for personer, der er fyldt 19 år inden 1. januar i det år, turneringen

begynder

2. Junior U19-licens er for personer, der er fyldt 16 år, men ikke er fyldt 19 år inden

1. januar i det år, turneringen begynder.

3. Junior U16-licens er for personer, der er fyldt 14 år, men ikke er fyldt 16 år inden

1. januar i det år, turneringen begynder.

4. Junior U14-licens er for personer, der er fyldt 12 år, men ikke er fyldt 14 år inden

1. januar i det år, turneringen begynder.

5. Junior U12-licens er for personer, der er fyldt 10 år, men ikke er fyldt 12 år inden

1. januar i det år, turneringen begynder.

6. Junior U10-licens er for personer, der er fyldt 8 år, men ikke er fyldt 10 år inden

1. januar i det år, turneringen begynder.

Stk. 2 DAFF har følgende licenskategorier for flag football: 

1. Seniorlicens er for personer, der er fyldt 15 år inden 1. januar i det år, turneringen

begynder.

2. Juniorlicens er for personer, der ikke er fyldt 15 år inden 1. januar i det år,

turneringen begynder.

Stk. 3 For deltagelse i DAFFs turneringer og kampe godkendt af DAFF er alderskravene for 

amerikansk fodbold inden 1. januar i det år, turneringen begynder: 

1. Senior-rækker fyldt 17 år.

2. Junior U19-rækker fyldt 16 år, men ikke fyldt 19 år.

3. Junior U16-rækker fyldt 14 år, men ikke fyldt 16 år.
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4. Junior U14-rækker fyldt 12 år, men ikke fyldt 14 år.

5. Junior U12-rækker fyldt 10 år, men ikke fyldt 12 år.

6. Junior U10-rækker fyldt 8 år, men ikke fyldt 10 år.

Stk. 4 For deltagelse i DAFFs turneringer og kampe godkendt af DAFF er alderskravene for 

flag football inden 1. januar i det år, turneringen begynder: 

1. For deltagelse i senior-rækker skal spillere være fyldt 15 år.

2. Junior-rækker ikke være fyldt 15 år.

Stk. 5 For kvinder/piger gælder følgende undtagelsesregler i amerikansk fodbold: 

1. Kvinder/piger, der aldersmæssigt er seniorer, må også spille Junior U19.

2. Kvinder/piger, der aldersmæssigt er at definere som Junior U19 spillere, må også

spille Junior U16.

Stk. 6 DAFFs bestyrelse nedsætter en komité med ekspertise i spilleres sikkerhed til at træffe 

afgørelse, når en forening ansøger om dispensation i konkrete sager fra alderskravene 

i stk. 1-5. Komiteens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Stk. 7 Spillere, der modtager aldersdispensation, kan kun deltage i den række hvortil 

§ 4

stk. 1 

dispensationen gælder. Spilleren vil ikke længere kunne deltage i sin oprindelige 

aldersgruppe/ række. 

7.1. Efter sommerpausen eller når holdets sæson er forbi kan sidste årsspillere tildeles 

dispensation til at deltage i to aldersgrupper/ rækker – egen aldersgruppe og 

overliggende række. Fra 2021 er dispensationen også mulig før sommerferien.

Dommere 

Enhver turneringsaktiv amerikansk fodboldforening i DAFF har ansvaret for at kunne 

stille minimum 7 dommere med gyldig licens til de kampe (ekstern dommeropgave og 

selvdømmerkamp) som DAFF/TU/DU udpeger dem til – dog kan nystartede foreninger 

fritages for dommeropgaver i deres første sæson.  

1.2 Ved kampstart skal der for 11-mands og 9-mands rækker være minimum 4 

dommere til stede og resten af dommerne skal forventes at ankomme inden for 

rimelig tid, for at kampen kan startes. 

1.3 Ved kampstart skal der for 7-mands rækker være minimum 3 dommere til stede 

for at kampen kan startes. 

1.4 Er der færre dommere til en kamp end kravet for den pågældende række, kan 

kampen afvikles med begge holds accept. Denne accept forhindrer ikke 

dommerklubben i at modtage sanktioner for at bruge for få dommere. 

1.5 Alle dommere til DAFF kampe skal have gyldig dommerlicens – se §6, stk. 1. 

Enhver turneringsaktiv flag footballforening i DAFF har ansvaret for at stille med 

minimum 5 dommere med gyldig licens pr. turneringsaktive hold. Foreninger med 

hold i FNL skal som minimum have 2 dommere med elitedommerlicens.  

1.6 Ved kampstart skal der for flag football være minimum 3 dommere til stede for 

at kampen kan startes. Ved FNL kampe skal minimum én af de tilstedeværende 

dommere have elitedommerlicens. 

1.7 Dommere må ikke dømme hold fra egen klub uden accept fra modstanderhold 

– selvdømmerkampe undtaget.

Stk. 2  DAFF kan pålægge alle foreninger at stille dommere til rådighed for de slutspilskampe, 

som Turneringsudvalget/Dommerudvalget udpeger dem til. 
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Stk. 3  Som slutspil defineres op/nedrykningskampe, wildcardkampe, semifinaler, finaler og 

bowlkampe mv. 

 

Stk. 4  Udgifterne til dommerne i amerikanske fodboldkampe betales via DAFF – undtaget er 

selvdømmerkampe, hvor de to hold selv afholder udgifterne. Foreningerne opkræves 

et gebyr, der dækker udgifterne til dommere. Gebyret fastsættes af DAFFs bestyrelse 

pr. liga, division og række, og opkræves i to lige store rater pr. 1. april og pr. 1. juli. 

Der opkræves ikke gebyr for rækker med selvdømmerkampe. 

 

Stk.5 Skattefri godtgørelse til dommerne i amerikanske fodboldkampe er: 

 Pr. kamp: 250,00 kr. pr. dommer – dog maksimalt 500,00 kr. pr. dag 

/stævne pr. dommer. 

 Godtgørelse for transport: 

o kørsel i egen bil: Statens takst pr. 1.april  

o brug af offentlig transport: Pris for billigste offentlige transport (inkl. 

pladsbillet) 

 Diæt til dækning af merudgifter til fortæring (éndags arrangementer): 70,00 

kr. pr. dommer forudsat at rejsen/ arrangementet har en samlet varighed på 

minimum 5 timer.  

 

Stk. 6  A-, B- og C-dommerlicens berettiger indehaveren til dommerhonorar, diæter samt 

godtgørelse af transportomkostninger ifm. amerikanske fodboldkampe.   

 6.2 D-dommerlicens berettiger indehaveren til godtgørelse af 

transportomkostninger ifm. amerikanske fodboldkampe. 

 

Stk. 7 Det er dommerholdets opgave at indtaste resultatet til SportsSys senest 1 time efter 

kampen er færdigspillet.  

 7.2 I selvdømmerkampe er det hjemmeholdets dommere, der har ansvaret for at 

indtaste resultatet til SportsSys senest 1 time efter kampen er færdigspillet.  

 

Stk. 8 Det er dommerholdets opgave at indsende Incidentrapporter på mail til DAFFs 

sekretariat senest 72 timer efter kampen.  

 8.2 I selvdømmerkampe er det hjemmeholdets dommere, der har ansvaret for at 

indsende Incidentrapporter på mail til DAFFs sekretariat senest 72 timer efter 

kampen. 

 

Stk. 9  Dommerbetalingsbilag skal være DAFFs Sekretariat i hænde senest to hverdage efter 

kampen. Såfremt der er benyttet anden transport end kørsel i egen bil, skal bilag 

(billetter, kvittering mv.) indsendes sammen med Dommerbetalingsbilaget.  

 9.2 DAFF har ret til at afvise dommerbetalingsbilag modtaget senere end to 

hverdage efter kampen.  

 9. 3 Afregning sker løbende, når bilagene, rapporterne og indtastning af resultat på 

SportsSys er godkendt/ registreret af DAFF. 

 

Stk. 10 Dommerne skal så vidt muligt vælge det billigste transportmiddel, der er til rådighed.  

 10.2 For dommeropgaver, der varetages af én forening, ved kørsel i egen bil 

godtages som udgangspunkt kun transport i én bil fra dommerholds hjemby (inkl. 

opsamling på maksimalt 100 km. eller 400 kr. offentlig transport) til hjemmeholdets 

bane t/r. 

 

Stk. 11 Dommerholdet skal kontakte hjemmeholdet min. 5 dage før kampen. 

 

 

§ 5 Turneringer 

 

Stk. 1 DAFF kan udskrive turneringer i amerikanske fodbold og flag football.  
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 1.2 DAFF udarbejder et turneringskatalog for turneringerne, også benævnt DAFFs 

officielle kampe.  

 1.3 Alkohol og tobak er forbudt før og under kamp, stævne, konkurrence mv. under 

DAFF for alle involverede (spillere, udøvere, trænere ledere, dommere mv.). Det er 

ligeledes på intet tidspunkt tilladt at nyde alkohol og tobak på banen, i spillerboksen 

eller konkurrencehal for alle involverede (spillere, udøvere, trænere ledere, 

dommere mv.).  

 1.4 Til amerikanske fodbold under DAFF spilles der efter IFAFs regler med 

fravigelserne udgivet af DAFFs dommerudvalg.  

 1.5 Til flag football under DAFF spilles der efter IFAF Flag Rules. 

   

Stk. 2 Tilmelding til turneringen skal ske i henhold de frister, som DAFF fastsætter. DAFF skal 

senest 30 dage før fristens udløb sende information til foreningerne vedr. 

turneringstilmelding. 

 

Stk. 3 For at et hold kan deltage i en turnering, skal foreningen være godkendt af DAFFs 

bestyrelse.  

 3.2 For at et hold kan deltage i en turnering, skal klubben overholde DAFFs 

Turneringskatalog. 

 

Stk. 4 Den arrangerende klub bærer det overordnede ansvar for, at kampen kan 

gennemføres, og at dette sker i overensstemmelse med de specifikke krav til 

banestørrelse, opkridtning, belysning, mål mv. i Turneringskatalog, IFAF Regelbog og 

andre givne regler samt regler, anvisninger mv. udstedt i henhold hertil. 

 4.2 I tilfælde, hvor en kamp ikke kan gennemføres som følge af forhold, som den 

arrangerende klub kunne eller burde have undgået, kan klubben sanktioneres efter 

§ 6. Klubben kan herudover tilpligtes at erstatte alle eller dele af de omkostninger, 

herunder rejseomkostninger, modstanderklubben eller dommerne har afholdt i 

forbindelse med kampen. 

 4.3 Hvis omstændighederne særligt taler derfor, finder stk. 2 tilsvarende 

anvendelse i tilfælde, hvor en kamp ikke kan gennemføres som følge af forhold hos 

tredjemand, som den arrangerende klub med rimelighed kunne eller burde have 

opdaget eller forudset. 

 4.4 Til enhver kamp under DAFF skal de deltagende hold have lige vilkår, så  

kampen afvikles fair og lige. Det er hjemmeholdet ansvar at sikre, at udeholdet ikke 

stilles væsentligt dårligere end hjemmeholdet mht. omklædningsrum, 

opvarmningsbane, coach box og evt. videotårn mv. 

 4.5 Klubberne selv er ansvarlig for eget udstyr – bolde, uniformer, porta phones 

mv.  

 

Stk. 5 Klubber, som har to hold tilmeldt i samme aldersgruppe, kan kun have et hold i hver 

division, liga eller række. DAFFs bestyrelse kan dispensere herfra i laveste række.  

 5.2 For amerikansk fodbold tillades det ikke en klub at have hold i både National 

Ligaen og Kvalifikations Ligaen. 

 5.3. Èt hold kan ikke deltage i oprykningsspil, såfremt klubben har ét hold i oven 

liggende række.   

 

Stk. 6 Ansøgning om flytning af en turneringskamp skal ske i henhold til DAFFs Turnerings-

katalog. 

 

Stk. 7 I tilfælde af, at en forening aflyser en kamp, har den aflysende forening pligt til at 

underrette modstanderholdet, dommerne samt DAFFs sekretariat så tidligt som 

muligt. 

 

Stk. 8 DAFF ejer lyd- og billedrettighederne til samtlige kampe/ idrætsbegivenheder, der 

afvikles under DAFF. 
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§ 6 Sanktioner over for foreninger 

 

Stk. 1 Følgende sanktioner er gældende over for foreninger (hold/dommerhold mv.) under 

DAFF, der deltager i officielle kampe, [dvs. Danmarksturneringen med slutspil, op- og 

nedrykning/medaljerunde], andre kampe eller turneringer i DAFF-regi eller kampe 

arrangeret på vegne af DAFF: 

 

 

FORSEELSE  SANKTION 

(force majeure undtaget) 

 

1. Deltagelse i uautoriseret kamp: Advarsel eller bøde op til 5.000 kr. 

 

2. For sen ankomst til kamp (kampstart udsat) 

i mere end 30 min.: Advarsel eller bøde op til 3.000 kr. 

samt godtgørelse af modstanders/  

 dommerholds dokumenterede ekstraudgifter. 

3. Aflysning af kamp 

 

a. mere end 7 dage før fastsat tid: Advarsel eller bøde op til 3.000 kr., 

 tabt kamp 0-50 for amerikansk fodbold,  

 tabt kamp 0-35 for flag football 

 samt godtgørelse af de øvrige parters 

  (herunder DAFFs) dokumenterede tab. 

 

b. mellem 7 og 1 dag før fastsat tid: Advarsel eller bøde op til 5.000 kr., 

 tabt kamp 0-50 for amerikansk fodbold, 

 tabt kamp 0-35 for flag football 

 samt godtgørelse af de øvrige parters 

  (herunder DAFFs) dokumenterede tab. 

 

4. Ukorrekt afsluttet kamp eller udeblivelse fra kamp,  

dvs. aflysning af kamp mindre end 24 timer 

før fastsat tid (force majeure undtaget): Advarsel eller bøde op til 10.000 kr. 

 tabt kamp 0-50 for amerikansk fodbold, 

 tabt kamp 0-35 for flag football 

 medmindre højere score i kampen 

 samt godtgørelse af de øvrige parters 

  (herunder DAFFs) dokumenterede tab. 

  

5. Trækning af hold fra tilmeldt 

turnering før eller efter turneringsstart: Bøde op til holdtilmeldingsgebyret  

 (ud over evt. sanktioner efter pkt. 3 eller 4) 

 Holdet taberdømmes 0-50 for amerikansk fodbold  

 og 0-35 for flag football i samtlige kampe. 

 

6. Overskridelse af fristen 

for indsendelse af det påkrævede antal licenser: Bøde på 500.- kr. eller op til  

nedrykning af holdet. 

 

7. Manglende brug af officiel kamprapport fra  

Klubportalen eller påføring af for mange spillere: Advarsel eller bøde op til 5.000 kr. 

   Ved gentagelse skal sagen  

   behandles efter §6, stk. 8. 

8. Mangelfuld forberedelse af bane  

og sikkerhedsarrangementer 
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som beskrevet i Turneringskataloget: Advarsel eller bøde op til 2.000 kr. 

 DiU kan diktere kampen spillet om. 

 

9. Mangelfuld sikkerhed for officials  

eller modstandere: Advarsel eller bøde op til 2.000 kr. 

 DiU kan diktere kampen spillet om. 

 

10. Brug af spiller mv.,  

der ikke opfylder regulativet: Bøde op til 5.000 kr., 

 tabt kamp 0-50 for amerikansk fodbold, 

 tabt kamp 0-35 for flag football 

 medmindre højere score i kampen. 

 

11. Brug af diskvalificeret spiller:  Bøde op til 5.000 kr., 

 tabt kamp 0-50 for amerikansk fodbold, 

 tabt kamp 0-35 for flag football 

 medmindre højere score i kampen. 

 

12. Udeblivelse fra dommeropgave: Bøde op til 10.000 kr. 

 ved selvdømmerkamp tabt kamp 0-50, 

 medmindre højere score i kampen 

 samt godtgørelse af de øvrige parters 

  (herunder DAFFs) dokumenterede tab. 

 

13. Brug af dommer mv.,  

der ikke opfylder regulativet eller  

manglende dommer i ekstern kamp: Bøde op til 5.000 kr. 

 

14. Brug af dommer mv.,  

der ikke opfylder regulativet eller  

manglende dommer i selvdømmerkamp: Bøde op til 5.000 kr., 

 ved gentagelse tabt kamp 0-50, 

 medmindre højere score i kampen. 

 

15. Manglende indrapportering af resultat:Advarsel eller bøde op til 1.000 

kr.  

 

16. Manglende eller ikke korrekt dommeruniform: Advarsel eller bøde på op til 2.000 kr. 

Dommerne kan fratages  

dommergodtgørelse, jf. § 4.Stk. 5 

 

17. Dommerne ikke møder to timer før kamp:  Advarsel eller bøde på op til 2.000 kr. 

Dommerne kan fratages  

dommergodtgørelse og diæter, jf. § 4.Stk. 5. 

 

18. Usportslig opførsel af særlig skærpende 

 karakter på eller uden for banen: Bøde op til 5.000 kr. 

 DiU kan diktere kampen spillet om. 

 

19. Opførsel, der er egnet til at bringe sporten i  

miskredit på eller udenfor banen –  

før, under eller efter kampen: Bøde op til 10.000 kr. 

 DiU kan diktere kampen spillet om. 

 

20. Alvorlige fornærmelser eller trusler  

fremsat mod kampens officials, fra afrejse til 

kampen og indtil hjemkomst efter kampen: Bøde op til 10.000 kr. 
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21. Indgåelse af afdragsordning som følge af,  

at klubben er kommet på rykkerniveau 3  Samtlige klubbens hold tildeles  

   en pointstraf på 1 kamp. 

 

22. Manglende efterlevelse af indgået afdragsordning Samtlige klubbens hold tildeles  

   en pointstraf på 1 kamp. 

 

22. Konkurs  Klubbens hold trækkes ud af turneringen. 

 

23. Manglende opfyldelse af kravene i  

Vedtægter, Turneringsregulativ og –katalog  

eller regler, anvisninger mv. udstedt i henhold hertil:  Advarsel eller bøde på op til 2.000 kr. 

 

24. Manglende efterlevelse af afgørelse fra  

Disciplinær- eller Appeludvalg Bøde på op til 10.000 kr, udelukkelse  

   af ét eller flere af klubbens hold 

   eller suspension. 

 

Stk. 2 Hvis en forening begår den samme forseelse flere gange i sæsonen, kan sanktionen 

forhøjes med op til det dobbelte. Under særligt skærpende omstændigheder kan 

foreningen suspenderes i en nærmere fastsat periode, dog ikke ud over den 

igangværende sæson og den efterfølgende sæson. I suspensionsperioden er enhver 

form for deltagelse i aktiviteter i DAFF og i foreninger under DAFF forbudt. 

 

Stk. 3 Disciplinærudvalget kan nedrykke hold, der ikke gennemfører en sæson korrekt, til en 

lavere liga, division eller række. Såfremt et hold gentagne gange melder afbud til 

kamp, udebliver fra kamp eller er skyld i ukorrekt afsluttet kamp, kan disciplinærud-

valget trække holdet ud af turneringen og pålægge sanktioner jf. stk. 1.5. 

Disciplinærudvalget kan ligeledes idømme holdet en pointstraf. 

 3.2 Nedrykkes eller trækkes et hold ud af turneringen kan Disciplinærudvalget 

beslutte, at holdet i den efterfølgende sæson ikke vil kunne deltage i opryknings-/ 

finaleslutspil (semifinaler, finaler, oprykningskampe, direkte oprykning mv.) – dog 

skal der deltages i nedrykningskampe/ nedrykningsspil mv. 

 

Stk. 4 Såfremt en forening ikke lever op til sine forpligtelser og har modtaget en disciplinær-

afgørelse for dette, kan Disciplinærudvalget nedrykke ét eller flere af foreningens hold 

til en lavere liga, division eller række. Disciplinærudvalget kan ligeledes idømme ét 

eller flere af foreningens hold en pointstraf.  

 4.2 Stk. 4 kan anvendes på samtlige forenings hold, såfremt foreningen ikke lever 

op til sine forpligtelser ifm. dommeropgaver. 

 

Stk. 5 Et hold i amerikansk fodbold og FNL, der ikke gennemfører en sæson korrekt, jf. stk. 

7, vil ikke kunne deltage i opryknings-/ finaleslutspil (semifinaler, finaler, 

oprykningskampe, direkte oprykning mv.) – dog skal der deltages i 

nedrykningskampe/ nedrykningsspil mv.  

 5.2 For andre flag footballrække med undtagelse af FNL kan Disciplinærudvalget 

beslutte, at ét hold, der ikke gennemfører en sæson korrekt, jf. stk. 7, ikke vil kunne 

deltage i opryknings-/ finaleslutspil (semifinaler, finaler, oprykningskampe, direkte 

oprykning mv.) – dog skal der deltages i nedrykningskampe/ nedrykningsspil mv. 

 

Stk. 6 Såfremt en forening ikke lever op til sine forpligtelser og har modtaget en disciplinær-

afgørelse for dette, kan Disciplinærudvalget udelukke ét eller flere af foreningens hold, 

der har været årsag til afgørelsen, fra at deltage i opryknings-/ finaleslutspil 

(semifinaler, finaler, oprykningskampe, direkte oprykning mv.) – dog skal der deltages 

i nedrykningskampe/ nedrykningsspil mv.  



DAFFs Turneringsregulativ 
 

 

Gældende fra 18. januar 2016   Side 12 af 14 

 

 6.2 Stk. 6 kan anvendes på samtlige forenings hold, såfremt foreningen ikke lever 

op til sine forpligtelser ifm. dommeropgaver.  

 

Stk. 7 Definitionen på en ikke korrekt gennemført sæson er, en sæson hvor pågældende 

hold: 

- har været skyld i aflysning af kamp,  

- udeblivelse fra kamp,  

- ukorrekt afsluttet kamp, hvor sporten er bragt i miskredit eller  

- på anden måde ikke har levet op til de krav, der gør sig gældende for 

pågældende liga, division eller række  

 

og modtager en disciplinærafgørelse for dette. 

 

Stk. 8 En kamp kan afsluttes korrekt på følgende tre måder: 

 

1. tiden løber ud, og det ene hold er foran på point 

2. efter over time, hvor det ene hold er foran på point 

3. på Mercy Rule, hvor det ene hold kommer foran med 50 point eller mere. 

 

Kampe, der ikke afsluttes på én af ovenstående tre måder, anses for en "ukorrekt 

afsluttet kamp" 
 

Stk. 9 Forhold, der omhandler/ knytter sig til ét bestemt hold, kan – udover sanktioner 

pålagt klubben - kun sanktioneres over for dette hold.  

 

Stk.10 Økonomiske krav i forbindelse med disciplinærsager, der omhandler pkt. 3 Aflysning 

af kamp og pkt. 4 Udeblivelse fra kamp, skal fremgå af den protest, der indbringes for 

Disciplinærudvalget (indbringelsesfrist og procedure i henhold til DAFFs vedtægter). 

 

 

§ 7  Sanktioner over for enkeltpersoner 

 

Stk. 1 Følgende sanktioner er gældende for enkeltpersoner under DAFF, der deltager i officielle 

kampe, dvs. Danmarksturneringen med slutspil, op- og nedrykning/ medaljerunde, 

andre kampe eller turneringer i DAFF-regi eller kampe arrangeret på vegne af DAFF: 

 

 

FORSEELSE  SANKTION 

 

1. Opførsel på eller uden for banen, 

der er egnet til at bringe sporten i miskredit:  Advarsel, karantæne  

 eller suspension i op til 1 år 

 

2. Overfald på spillere eller tilskuere: Advarsel, karantæne  

 eller suspension i op til 5 år 

 

3. Overfald på officials: Advarsel, karantæne  

 eller suspension i op til 10 år 

 

4. Fornærmelse eller trusler mod  

officials, uanset tidspunkt:  Advarsel, karantæne  

  eller suspension i op til 5 år 

 

5. Undlade at adlyde dommere i kampen: Advarsel eller karantæne i op til  

 2 spillerunder eller suspension i op til 1 år 

6. Overtrædelse af reglerne for  
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karantæne (j.fr. § 8, stk. 6-8): Karantæne i 1 dag – j.fr. dog § 8, stk. 1-5.  

 

7. Spille, mens diskvalificeret: Karantæne i op til 2 spillerunder 

 eller suspension i op til 1 år 

 

8. Spille eller dømme under anden spillers navn  Karantæne i op til 2 spillerunder 

eller uden licens: eller suspension i op til 1 år  

  

9. Spille i anden række end ens licens og alder tillader: Karantæne i op til 2 spillerunder 

 eller suspension i op til 1 år 

10. Påføre eller medvirke til, at en spiller påføres  

på holdrapporten under andet navn eller nummer:  Suspension i op til 2 år. 

 

 

Stk. 2 Ved behandling af sager vil partshøring af involverede personer altid ske gennem 

personens forening. Personens foreningstilhørsforhold bestemmes ud fra spiller-, 

dommerlicens mv. i forhold til DAFFs licenssystem, dommeroversigt mv. 

 2.2 Alle sanktioner pålagt en person vil blive meddelt til foreningen. 

 

Stk. 3 Når en person straffes i form af suspension er enhver form for deltagelse i aktiviteter 

under DAFF og i foreninger under DAFF - herunder deltagelse i træninger, kampe, møder 

mv. - ikke tilladt.  

 3.2 I suspensionsperioden må personen under kampe ikke opholde sig på banen, i 

spiller- og trænerboksen eller være i kontakt med personer i spiller- og trænerboks 

under kampen. 

 

Stk. 4 Overskrider en suspension 2 år kan en anmodning om eftergivelse af den resterende 

straf indgives til DAFFs Bestyrelse, når halvdelen af den pålagte straf – dog minimum 

1½ år - er udstået. 

 

 

§ 8  Karantæneregler ved diskvalifikation i en kamp 

   

Stk. 1 Diskvalifikation (udvisning) af en person i en officiel kamp i DAFF-regi giver automatisk 

1 spillerundes karantæne, gældende for førstkommende officielle kamp i DAFF-regi, 

uanset årsagen til diskvalifikationen. 

 

Stk. 2 Anden diskvalifikation til samme person inden for 2 år i en officiel kamp i DAFF-regi 

giver automatisk 2 spillerundes karantæne, gældende fra førstkommende officielle 

kampe i DAFF-regi, uanset årsagen til diskvalifikationen. 

 

Stk. 3 Tredje diskvalifikation til samme person inden for 2 år i en officiel kamp i DAFF-regi 

giver automatisk 4 spillerundes karantæne, gældende fra førstkommende officielle 

kamp i DAFF-regi, uanset årsagen til diskvalifikationen. 

 

Stk. 4 Fjerde diskvalifikation til samme person inden for 2 år i en officiel kamp i DAFF-regi 

giver automatisk suspension i 1 år gældende fra datoen for den pågældende kamp, 

uanset årsagen til diskvalifikationen. 

 

Stk. 5 I flag football skal bestemmelserne i stk. 1-4 anvendes på den måde, at den udviste 

person ikke må deltage i evt. flere kampe i DAFF-regi senere samme dag, og at 

vedkommende desuden er udelukket fra at deltage i førstkommende gameday 

(spillerunde) og evt. yderligere gamedays (spillerunder) efter stk. 2-4. 

 

Stk. 6 En spiller, træner mv., der diskvalificeres skal jf. IFAFs regler forlade baneområdet, så 

han/ hun ikke kan se eller ses fra banen. Diskvalificerede personer må ikke returnere til 

baneområdet eller være i kontakt med personer i spiller- og trænerboks under kampen. 
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Klubben er ansvarlig for at personen forlader spilleområdet med det samme evt. 

ledsaget af en træner/staff. 

 

Stk. 7 Personer, der har karantæne, må ikke opholde sig på banen eller i spiller- og trænerboks 

før, under og efter kampen. Personen må ligeledes på ingen måde være i kontakt med 

spillere, trænere, ledere eller andre fra klubben, der deltager i kampen, før og under 

kampen (før kampen defineres som fra det tidspunkt, hvor holdet ankommer til 

anlægget). Klubben er ansvarlig for at personen overholder dette. 

 

Stk. 8 Karantænen kan kun omgøres af Disciplinærudvalget hvis 

 

a) det angiveligt ikke er den pågældende person, der har begået forseelsen, eller 

 

b) det utvetydigt drejer sig om en misfortolkning af reglerne fra kampens dommere 

eller 

 

c) der er tale om et kald for targetting, som Dommerudvalget efterfølgende ved en 

videogennemgang har vurderet til ikke at være targetting. 

 

Stk. 9 Disciplinærudvalget kan skærpe sanktionen. 

 

Stk. 10 Det er den pågældende persons/ forenings ansvar, at karantænen bliver overholdt. 

  

Stk. 11 Karantænen kan ikke afvikles i kampe, der aflyses eller af andre grunde ikke spilles, 

medmindre den manglende afvikling af kampen skyldes, at modstanderholdet aflyser 

kampen efter karantænen er tildelt eller udebliver fra kampen.  

 11.2 Der kan ikke afvikles karantæne i kampe, hvor modstanderholdet har trukket 

sig, med mindre holdet trækkes efter karantænen er tildelt.  

 11.3 Karantæne følger personer, der rykker op som følge af alder, klubskifte mv. 

 

Stk. 12 Karantæne kan kun afvikles i den række, hvor forseelsen er begået. Personer med 

karantæne kan ikke deltage på andre hold. Karantæne, der ikke kan afvikles i den 

igangværende sæson overføres til efterfølgende sæson, såfremt en spiller rykker en 

aldersgruppe op, skal karantænen afvikles i spillerens nye aldersgruppe. Disciplinær-

udvalget kan bestemme, at karantænen kun er gældende for den funktion (spiller, 

træner, medic mv.), hvor personen er pålagt karantænen. 

 

Stk. 13 Karantæne ifm. klubskifte afvikles efter de i §11 og §12 beskrevne regler.   

 

Stk. 14 Ved suspension finder bestemmelsen i § 7, stk. 3 tilsvarende anvendelse. Suspension 

er gældende for al aktivitet under forbundet. 

 

 

§ 9 Ikrafttræden 

 

Stk. 1 Dette turneringsregulativ træder i kraft d. 7. april 2017. Samtidig ophæves DAFFs 

Turneringsregulativ (senest ændret d. 18. maj 2015). 

 

 

§ 10 Ændringer af regulativet 

 

Stk. 1  Ændringer i dette regulativ kan besluttes af DAFFs bestyrelse. 

 

Stk. 2  Ændringer af dette regulativ kan først træde i kraft efter offentliggørelse af de 

vedtagne ændringer på DAFFs hjemmeside og ved meddelelse til foreningerne med 

passende varsel. 


