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Der skal ved alle klubskifter fremsendes en skriftlig ansøgning på mail til DAFFs 

Administrations- og Kommunikationsafdeling, og ethvert klubskifte skal godkendes af DAFF.  

 

Ved enhver klubskifteansøgning skal der medsendes en skriftelig udtalelse fra både nye og 

gamle klub med, hvorledes de forholder sig til klubskiftet. Udtalelserne skal være fra den/ de 

personer, der ifølge vedtægterne tegner klubben. Udtalelserne fra de to klubber indgår i den 

samlede vurdering, udøveren er således ikke garanteret et klubskifte, selv om begge klubber 

er enig. 

 

Det er ikke tilladt at stille op for sin gamle klub ved stævner, konkurrencer, camp, landshold 

mv. efter ansøgningen om klubskifte er indsendt til DAFF. 

 

Der skal i forbindelse med klubskifte tegnes ny licens i udøverens nye klub. 

 

 

 

Efter endt sæson (31. juli) og inden der er tegnet licens for kommende sæson: 

Der er frit klubskifte 

 

Efter der er tegnet lovlig licens og frem til 30 dage før Jule Cup: 

Der kan gives dispensation til klubskifte, hvis der er forhold, der taler for det. Der kan i 

forbindelse med dispensation til klubskifte fastsættes en karensperiode. 

 

Efter der er tegnet lovlig licens og mellem 30 dage før Jule Cup og DM: 

Der kan gives dispensation til klubskifte, hvis der er helt særlige forhold (f.eks. flytning over 

længere afstand, klubben lukker eller lignende), der taler for det. Der kan i forbindelse med 

dispensation til klubskifte fastsættes en karensperiode. 

 

Efter der er tegnet lovlig licens og efter DM: 

Der kan gives dispensation til klubskifte, hvis der er forhold, der taler for det. Der kan i 

forbindelse med dispensation til klubskifte fastsættes en karensperiode. 

 

 

Der kan i forbindelse med dispensation til et klubskifte fastsættes en karensperiode, hvor 

udøveren ikke kan konkurrere for sin nye klub, eller hvor de er begrænsning på, hvilke 

rækker/ kategorier udøveren kan konkurrere i. 

 

 

Der vil generelt ikke blive givet dispensation til klubskifte i perioden fra tilmeldingsfristen til en 

konkurrence og frem til konkurrencedagen. 

 

 

 

Ankemuligheder 

Alle afgørelser vedr. klubskifte kan indenfor fire uge ankes til Disciplinærudvalget af de 

involverede parter. 

 

 

Definitioner 

En evt. karensperioden starter fra det øjeblik DAFFs sekretariat har modtaget ansøgning om 

klubskifte, såfremt DAFFs sekretariat ikke indenfor 7 dage på mail bekræfter modtagelsen af 

ansøgningen, er man forpligtet til at genfremsende ansøgningen.  
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