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§1

Udøverlicenser m.v.

Stk. 1

DAFFs bestyrelse fastsætter nærmere regler om proceduren ved oprettelse af licens.
1.2 En udøver kan kun være medlem af én forening under DAFF eller andet
nationalt forbund, der tilbyder cheerleading.

Stk. 2

For at en udøver kan deltage i enhver form for stævner, konkurrencer, camps mv.
nationalt som internationalt skal udøveren være i besiddelse af en licens, der er
tilknyttet en forening – der kan gives dispensation for kravet om licenser ifm. DAFFs
landshold.
2.2 Licensregistrering kan kun ske gennem foreningen i DAFFs system. Det er til
enhver tid både foreningens og udøverens ansvar, at udøveren har en gyldig
licens. Udøveren er licensmæssigt bundet til foreningen i licensperioden.
2.3 Licensoprettelse kan ske løbende, og der kan løses licens frem til 31. juli.
2.4 Licenser er gældende fra det tidspunkt, hvor licensen er registreret i
Klubportalen og indtil 31. juli.
2.5 Efter 31. juli er udøveren ikke licensmæssigt bundet til foreningen, og kan
tegne licens i en ny forening (j.fr. dog stk. 3.).

Stk. 3

Licensoprettelse til udøvere, der i DAFF er registreret som skyldnere i en anden DAFF
forening, tillades ikke.
3.2 Spærring af en udøver 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 udøverens nye klub oprette en ny licens.

Stk. 5

Oprettelse af licens til en ikke-dansk udøver eller en dansk udøver, der har været
medlem i en udenlandsk klub, skal ske i henhold til ECU og ICU regler.
5.2 Der kan ikke oprettes licens til en ikke-dansk udøver eller en dansk udøver,
der har været medlem i en udenlandsk klub, efter 1. januar, såfremt udøveren i
indeværende sæson har haft licens i et andet land eller har deltaget i stævne/
konkurrence for en udenlandsk klub.
5.3 Såfremt en udøver har haft en længerevarende tilknytning eller
ungdomstilknytning til dansk cheerleading, vil DAFFs bestyrelse kunne dispensere
fra fristen 15. februar. Dispensationsansøgning skal være indsendt senest 15.
februar.

Stk. 6

Udenlandsk udøver defineres som alle udøvere, der ikke har pas fra et EU- eller EØSland. Statsborgere fra EU- eller EØS-land, der har opholds og arbejdstilladelse i
Danmark er ikke at betragte som udenlandske udøvere nationalt.
6.2 Statsborgere fra ikke EU- eller EØS-lande, der sammenhængende har haft
opholds og arbejdstilladelse i Danmark i minimum seks (6) måneder, og hvis
primære opholdsgrundlag IKKE er cheerleading, er ikke at betragte som
udenlandske udøvere nationalt.
6.3 Der skal søges ny licens, såfremt man ønsker at skifte nationalitet.

Stk. 7

Oprettelse af licens til en udenlandsk udøver, 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.
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7.2 Der kan ikke oprettes licens til udenlandske udøvere, hvis opholds- og
arbejdstilladelse i Danmark er givet på baggrund af et ansættelsesforhold i en
DAFF-forening, efter 1. januar.
7.3 Til nationale stævner, konkurrencer mv. af enhver art tillades det kun at
benytte 2 udenlandske udøvere pr. hold, hvis opholds- og arbejdstilladelse i
Danmark er givet på baggrund af et ansættelsesforhold i en DAFF-forening.
Stk. 8

Klubberne skal i forbindelse med oprettelse af licens til en udenlandsk udøver,
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 udøvere, 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. 14).

Stk. 9

DAFF kan inddrage eller tilbageholde udøverlicenser på udøvere i foreninger, der er i
restance til DAFF.

Stk. 10 En udøver skal for at kunne benyttes i en konkurrence/ stævne have en gyldig
udøverlicens og være opført på det/ de korrekte hold og markeret som AKTIV på den
officielle holdrapport (UDØVERE TIL KONKURRENCE).
10.2 Alle holdrapporter låses for AKTIVE udøvere 8 dage før konkurrence/
stævnestart, herefter kan der ikke uden dispensation fra DAFF foretages
ændringer.
Stk. 11 Det er til enhver tid klubbens og udøverens ansvar at sikre, at han/ hun er opført til
konkurrencen/ stævnet med korrekt navn og fødselsdag, samt at udøveren har
gyldig licens til den pågældende konkurrence/ stævne.
11.2 Udøvere skal til enhver konkurrence/ stævne kunne identificere sig, som
minimum ved sygesikringsbevis eller anden officiel dokumentation, hvor navn og
fødselsdag fremgår. DAFF kan til enhver konkurrence/ stævne foretage
licenskontrol – anmeldt eller uanmeldt.
§2

Udøvernes sikkerhed

Stk. 1

Udøverne sikkerhed skal varetages i henhold til ECU og ICU-reglerne.

§3

Aldersgrupper og licenskategorier

Stk. 1

DAFF har følgende aldersgrupper og licenskategorier for cheerleading:
1. PEEWEE MINORS
3-8 år - Udøvere skal være fyldt 3 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2.
halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 9 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2.
halvdel.
2. PEEWEE
8-12 år - Udøvere skal være fyldt 8 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2.
halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 13 år pr. 31. december i konkurrenceårets
2. halvdel.
3. JUNIOR
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12-16 år - Udøvere skal være fyldt 12 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2.
halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 17 år pr. 31. december i konkurrenceårets
2. halvdel.
4. SENIOR
15+ år - Udøvere skal være fyldt 15 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2.
halvdel.
1.1. Konkurrenceåret løber fra 1. august til 31. juli og inddeles i to halvdele. 1.
halvdel er perioden fra 1. august til 31. december, mens 2. halvdel er perioden fra 1.
januar til 31. juli.
1.2. Der tages altid udgangspunkt i konkurrenceårets 2. halvdel i forbindelse med
aldersgrupper og licenser, det vil sige, at en udøver er i samme aldersgruppe i hele
konkurrenceåret.
1.3. DAFF kan dispensere for aldersgrupperne – se nærmere i Konkurrencereglerne.
Stk. 2

Udøvere, der aldersmæssigt kan deltage i to aldersgrupper, vælger selv, hvilken
aldersgruppe, de ønsker at deltage i stævner og konkurrencer. Der skal i DAFFs
licenssystem oprettes licens i den pågældende aldersgruppe.
2.2. En udøver kan ved samme konkurrence/ stævne kun deltage indenfor én
aldersgruppe. En udøver kan derfor f. eks ikke stille op i senior cheerleading og
junior group stunt, men skal være f.eks. junior eller senior gennem hele
konkurrencen. DAFF kan dispensere for dette – se nærmere i Konkurrencereglerne.
2.3. En udøver kan ligeledes ikke stille op i forskellige levels i samme stævne/
konkurrence. DAFF kan dispensere for dette – se nærmere i Konkurrencereglerne.

Stk. 3

DAFFs bestyrelse nedsætter en komité med ekspertise i udøveres sikkerhed til at
træffe afgørelse, når en forening ansøger om dispensation i konkrete sager fra
alderskravene i stk. 1 og 2 samt §1, stk. 10.2. Komiteens afgørelse kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.

§4

Dommere

stk. 1

Til ethvert stævne, konkurrence mv. under DAFF er det DAFF har ansvaret for at
udpege/ godkende dommerne.

Stk. 2

Det er dommerne opgave at udlevere resultatet til DAFF og stævnearrangør før
medalje/ pokaloverrækkelse, samt at udlevere score sheets til klubberne.
2.2 Stævnearrangør er ansvarlig for, at resultaterne hænges op i konkurrencehallen
efter medalje/ pokaloverrækkelse.
2.3 DAFF er ansvarlig for at resultaterne hurtigst muligt er tilgængelige på
hjemmeside, Facebook mv.

Stk. 3

Det er dommerne opgave at indsende Incidentrapporter på mail til DAFF senest 72
timer efter konkurrencen/ stævnet, hvis der har været overtrædelser eller mistanke
over overtrædelser ifm. konkurrencen/ stævnet.
3.2 Andre (foreninger, privatpersoner mv.), der ønsker at indbringe en
overtrædelse eller mistanke om overtrædelse, skal ligeledes indsende
Incidentrapporter på mail til DAFF senest 72 timer efter konkurrencen/ stævnet,
eller senest 72 timer efter man er blevet bekendt med overtrædelsen/ mistanken.

Stk. 4

Dommerne skal så vidt muligt vælge det billigste transportmiddel, der er til rådighed.
10.2 Transport skal kordineres/ godkendes af DAFF.
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§5

Konkurrence

Stk. 1

DAFF kan udskrive stævner, konkurrencer mv. i cheerleading.
1.2 DAFF udarbejder konkurrenceregler for stævner og konkurrencer under DAFF
på baggrund af de internationale konkurrenceregler.
1.3 DAFF udarbejder ligeledes Konkurrenceregler for stævner og konkurrencer
under DAFF.
1.4 Alkohol og tobak er forbudt før og under stævne, konkurrence mv. under
DAFF for alle aktive (udøvere, trænere ledere, dommere mv.). Det er ligeledes på
intet tidspunkt tilladt at nyde alkohol og tobak i konkurrencehal, opvarmningshal
mv. for alle aktive (udøvere, trænere ledere, dommere mv.).

Stk. 2

For at et hold kan deltage i en stævner, konkurrencer mv., skal foreningen være
godkendt af DAFFs bestyrelse.
2.2 For at et hold kan deltage i en turnering, skal klubben overholde DAFFs regler.
2.3 DAFF vil kunne give dispensation til holdsamarbejder mellem to eller flere
klubber. Det er en forudsætning for dispensation, at samarbejdet:
o skal vare mindst en sæson,
o skal være forankret i klubbernes bestyrelse,
o skal indgår udviklingsaftale med DAFF, hvor udviklingskonsulent involveres,
o oprettede licenser til samarbejdet kan ikke flyttes til andre klubber i
perioden.

Stk. 3

Tilmelding til stævner, konkurrencer mv. under DAFF skal ske i henhold de frister,
som DAFF fastsætter. DAFF skal senest 30 dage før fristens udløb sende information
til foreningerne vedr. tilmelding.
3.2. Stævner, konkurrencer mv. skal annonceres med minimum 60 dages varsel.

Stk. 4

Tilmelding til udenlandsk turnering foregår efter reglerne for disse. Når
turneringsreglerne kræver, at DAFF skal bekræfte udøveres tilhørsforhold til
Danmark eller en bestemt klub, vil dette foregå ud fra tegnede licenser.
4.2 DAFF fastsætter regler for tilmelding af hold til NCC, EM og VM samt andre
udenlandske konkurrencer, stævner og turneringer, hvor der kræves kvalifikation
ved et Dansk Mesterskab eller anden konkurrence afholdt af DAFF. I forbindelse
hermed kan DAFF kræve tilbagemelding fra kvalificerede klubber med kortere
varsel end konkurrencens tilmeldingsfrist med henblik på at give mulighed for
deltagelse videre til andre hold i en eventuel kvalificerings rækkefølge.
4.3 Ved turneringer der kræver kvalifikation ved Dansk Mesterskab eller anden
konkurrence afholdt af DAFF er kvalifikationen gældende i samme aldersgruppe og
kategori, som holdet deltog i den kvalificerende konkurrence.
4.4. Klubber/ hold skal altid indhente tilladelse hos DAFF ved deltagelse i
udenlandske turneringer, stævner, konkurrencer mv.
4.5. Klubber/ hold skal altid indhente tilladelse hos DAFF ved deltagelse i
turneringer, stævner, konkurrencer mv. i Danmark arrangeret af andre end DAFF.
4.6 DAFF kan vælge at offentliggøre en liste over forhåndsgodkendte turneringer,
stævner, konkurrencer mv., hvortil klubber/ hold ikke skal ansøges om tilladelse
til deltagelse.

Stk. 5

Den arrangerende klub bærer det overordnede ansvar for, at stævner, konkurrencer
mv. kan gennemføres, og at dette sker i overensstemmelse med de specifikke krav
til konkurrencegulv, musik, dommere mv. i Turneringskatalog, ECU/ ICU regler og
andre givne regler samt regler, anvisninger mv. udstedt i henhold hertil.
5.2 I tilfælde, hvor et stævne, konkurrence mv. 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, deltagende klubber,
dommere mv. har afholdt i forbindelse med kampen.
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5.3 Hvis omstændighederne særligt taler derfor, finder stk. 2 tilsvarende
anvendelse i tilfælde, hvor et stævne, konkurrence mv. ikke kan gennemføres
som følge af forhold hos tredjemand, som den arrangerende klub med rimelighed
kunne eller burde have opdaget eller forudset.
5.4 Til ethvert stævne, konkurrence mv. under DAFF skal de deltagende hold have
lige vilkår, så stævnet, konkurrencen mv. afvikles fair og lige. Det er arrangørens
ansvar at sikre, at hold ikke stilles væsentligt dårligere end andre hold mht.
omklædningsrum, opvarmning mv.
5.5 Klubberne selv er ansvarlig for eget udstyr – uniformer, musik mv.
Stk. 6

DAFF ejer lyd- og billedrettighederne til samtlige stævner, konkurrencer mv. , der
afvikles under DAFF.

§6

Sanktioner over for foreninger

Stk. 1

Følgende sanktioner er gældende over for foreninger (hold mv.) under DAFF, der
deltager i stævner, konkurrencer mv. i DAFF-regi eller arrangeret på vegne af DAFF:

FORSEELSE

SANKTION
(force majeure undtaget)

1. Deltagelse i uautoriseret stævner, konkurrencer mv.:
2. Udeblivelse uden afbud fra
tilmeldt stævner, konkurrencer mv.:

Advarsel eller
bøde op til holdtilmeldingsgebyret.
Klubben fratages ligeledes muligheden for at
tilmelde hold i den pågældende kategori
ved det næste stævne af samme kategori.

3. Brug af udøver mv.,
der ikke opfylder regulativet:

Bøde op til 5.000 kr., og holdet
udelukkes fra stævne/ konkurrencen.

4. Brug af diskvalificeret udøver:

Bøde op til 5.000 kr., og holdet
udelukkes fra stævne/ konkurrencen.

5. Usportslig opførsel af særlig skærpende
karakter før, under eller efter stævne/ konkurrence:
6. Opførsel, der er egnet til at bringe sporten i
miskredit før, under eller efter stævne/ konkurrence:
7. Alvorlige fornærmelser eller trusler
fremsat mod stævnets officials:
8. Indgåelse af afdragsordning som følge af,
at klubben er kommet på rykkerniveau 3:
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Advarsel, bøde op til 5.000 kr.
eller suspension i op til 2 år.

Bøde op til 5.000 kr., udelukkelse
eller suspension i op til 2 år.
Bøde op til 10.000 kr., udelukkelse
eller suspension i op til 2 år.
Bøde op til 10.000 kr., udelukkelse
eller suspension i op til 2 år.

Samtlige klubbens hold nedrykkes
én placering i rangeringen til kvalifikation til
NCC, EM, WM og andre stævner,
der kræver DAFF kvalifikation.
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9. Manglende efterlevelse af indgået afdragsordning:
Samtlige klubbens hold rykkes til
sidstepladsen i rangeringen til kvalifikation til
NCC, EM, WM og andre stævner,
der kræver DAFF kvalifikation.
Ved gentagelsestilfælde kan klubben fratages
mulighed for at tilmelde hold til enhver turnering,
også selvom turneringen er godkendt af DAFF
10. Konkurs

Klubbens hold trækkes fra stævner,
konkurrencer mv.

11. Manglende opfyldelse af kravene i
Vedtægter, Konkurrencegulativ og –katalog
eller regler, anvisninger mv. udstedt i henhold hertil:
12. Manglende efterlevelse af afgørelse fra
Disciplinær- eller Appeludvalg

Advarsel eller bøde på op til 2.000 kr.
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. 2

Forhold, der omhandler/ knytter sig til ét bestemt hold, kan – udover sanktioner
pålagt klubben - kun sanktioneres over for dette hold.

§7

Sanktioner over for enkeltpersoner

Stk. 1

Følgende sanktioner er gældende for enkeltpersoner under DAFF, der deltager i
stævner, konkurrencer mv. i DAFF-regi eller arrangeret på vegne af DAFF:

FORSEELSE

SANKTION

1. Opførsel, der er egnet til at bringe sporten i miskredit:

Advarsel, karantæne
eller suspension i op til 1 år

2. Overfald på udøvere eller tilskuere:

Advarsel, karantæne
eller suspension i op til 5 år

3. Overfald på officials eller dommer:
4. Fornærmelse eller trusler mod udøver,
Officials, dommer mv., uanset tidspunkt:
5. Undlade at adlyde dommere eller officials:
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6. Deltage i stævne, konkurrence mv.,
mens diskvalificeret:

Karantæne eller suspension i op til 1 år

7. Deltage i stævne, konkurrence mv.
under anden udøvers navn eller uden licens:

Karantæne eller suspension i op til 1 år

8. Deltage i anden række end
ens licens og alder tillader:

Karantæne eller suspension i op til 1 år

9. Påføre eller medvirke til, at en udøver deltager
under andet navn eller uden licens:

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 udøverlicens
mv. i forhold til DAFFs licenssystem mv.
2.2 Alle sanktioner pålagt en person vil blive meddelt til foreningen.

Stk. 3

Når en person straffes i form af karantæne er enhver form for deltagelse i stævner,
konkurrencer og camps mv. ikke tilladt.

Stk. 4

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, stævner,
konkurrencer, møder mv. - ikke tilladt.
3.2 I suspensionsperioden må personen under stævner, konkurrencer mv. ikke
opholde sig i konkurrencehal, opvisningshal mv. eller være i kontakt med personer,
der deltager i stævner, konkurrencer mv.

Stk. 5

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

Karantæne- og suspensionsregler

Stk. 1

Det er den pågældende persons/ forenings ansvar, at karantænen, suspension mv.
bliver overholdt.

Stk. 2

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

Stk. 3 Personer med karantæne kan ikke deltage på andre hold. Karantæne, der ikke kan
afvikles i den igangværende sæson overføres til efterfølgende sæson, såfremt en
udøver rykker en aldersgruppe op, skal karantænen afvikles i udøverens nye
aldersgruppe. Disciplinærudvalget kan bestemme, at karantænen kun er gældende for
den funktion (udøver, træner, medic mv.), hvor personen er pålagt karantænen.
Stk. 4

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. 1. september 2015.

Gældende fra 1. september 2015

Side 9 af 10

DAFFs Konkurrenceregulativ

§ 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.

Gældende fra 1. september 2015

Side 10 af 10

