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Brøndby 11. juni 2020 
 

Med udgangspunkt i at vi pga. Covid-19, har været nødsaget til at udsætte opstart af 

turneringen i amerikansk fodbold 2020, er det besluttet at justere DAFFs 
Turneringsregulativ § 1 Spillerlicenser m.v., stk. 5. og stk. 7. (ITC) for sæsonen 
2020. 

 
Dette gøres ud fra den betragtning at klubberne, da Covid-19 gjorde sit indtog, 

lukkede ned og samtidig holdt igen med mange dispositioner, da det hele var meget 
usikkert. Nu er sæsonstart fastsat til 8. august 2020, derfor mener vi det er rigtigt at 
deadlines i ovennævnte paragraf justeres, så klubberne har tid til at få tingene på 

plads til den justerede sæsonstart. 
 

For sæson 2020 er deadlines: 
 
Den 31.07 kl. 23:59 - sidste frist for indsendelse af ITC-ansøgning. 

(for at sikre vi har tid til at få ITC på plads)  
 

Den 06.08 kl. 23:59 – sidste frist for at licensansøgning for alle ITC påkrævede 
spillere.  
(for at sikre vi i tilfælde af der opstår uforudsete udfordringer med licensoprettelse, 

har tid til at hjælpe med at få licens på plads inden turneringsstart).  
 

Vi har således ingen frist for indsendelse af Forhåndsgodkendelser, men opholds- og 
arbejdstilladelse skal være på plads inden ansøgning om ITC indsendes. 
 

Her er uddrag af DAFFs Turneringsregulativ med ændringer i GULT. 
 

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 Transfer Card (ITC) 

efter 6. august, 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 6. august, samt at spilleren ikke kan deltage i slutspillet, hvis 
selve klubskiftet sker efter 15. august. Dispensationsansøgning skal være indsendt 

senest 6. august. 
 

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.  

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 6. august. 
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