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DUAL- Licens. 
 
DAFF vil i 2021 køre en forsøgsordning med Dual-licens. 
 
Dual-licens er som udgangspunkt tiltænkt at kunne give spillere, der til daglig spiller i en lavere 
række, en mulighed for at prøve kræfter med en overliggende række på et hold i en anden klub, 
hvis dette ikke er en mulighed i spillerens nuværende klub – og kunne gøre det uden at skulle 
forlade sin nuværende klub. På den måde kan en spiller afprøve sine ambitoner og samtidig være 
en del af sin nuværende klub og hold – derved mister spillerens nuværende klub og hold ikke 
spilleren, med de gener de kan give for resten af holdet. 
 
Endvidere er Dual-licens en mulighed for, at de helt nye spillere der starter i en klub der kun har et 
hold på højt niveau – så højt at det ikke er forsvarligt og hensigtmæssigt, at en ny spiller spiller der 
før vedkommende har fået noget erfaring. Erfaring der ikke er muligt i pågældende klub, og så kan 
en Dual-licens giver spilleren en mulighed for at spille nogle kampe for en anden klub i lavere 
række, og samtidig stadig være tilkyttet den klub spilleren ønsker at være medlem af. 
 
Derudover er intentionen bag Dual-licens er at give nogle spillere en mulighed for at udvikle sig, uden at det 
giver de involverede klubber en konkurrencemæssig fordel. Dette er forsøgt efterlevet i nogle af reglerne for 
Dual-licens. 
  
Dual-licens har været drøftet ved flere lejligheder og for at komme videre er det nu tid til at teste det af, da 
Dual-licens indeholder en del kompleksitet, og der derfor er behov for at indsamle erfaring for at vurdere 
om Dual-licens ordningen løser de udfordringer der er tiltænkt. Samt om Dual-licens ordningen skal 
fortsætte og i så fald, om der skal foretages nogle justeringer inden. 
 
Dual-licens ordningen vil, udover at blive evalueret ved sæsonafslutning, også blive evalueret løbende og der 
kan være nødvendigt med justeringer undervejs. 
 
Dual-licens skal tage udgangspunkt i den enkelte spiller og vedkommendes niveau, ønsker og ambitioner.  
Dual-licens må ikke bruges som en del af rekrutteringsproces. 
 
Nedenstående er nogle præmisser for Dual-licens ordningen   

 
• Dual-licens er kun for senior spillere.  
• Dual-licens må ikke bringe de involverede spillere i risiko for overbelastningsskader pga. for 
mange kampe på en sæson.  

  
Reglerne/betingelserne for Dual-licens ordningen vil være en del af DAFFs Turneringsregulativ § 1 
Spillerlicenser m.v., hvor det i testperioden vil være som et tillæg. Som et tillæg til DAFFs 
Turneringsregulativ, vil der i tilfælde af mulige brud på reglerne kunne rejses disciplinærsag og der vil kunne 
sanktioneres jf. regulativet. under. 
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Dual-licens tillæg til DAFFs Turneringsregulativ § 1 Spillerlicenser m.v. 
 

1. En klub må max have 5 spillere på Dual-licens. 
1.1 De involverede klubber må således kun have 5 spillere på Dual-licens på ethvert 
givent tidspunkt. 
1.2 Der kan godt udskiftes i hvem der er på Dual-licens i løbet af en sæson som 
beskrevet i punkt 2 og 3.  
 

2. Spillerne der skal have Dual-licens til overliggende række, skal identificeres inden sæsonstart 
2.1 Hvis en flytning, fx pga. studiestart, giver anledning til ønske om Dual-licens midt 
i en sæson, kan der søges dispensation.  
 

3. Spillere der ønsker Dual-licens til underliggende række, kan søge når som helst. 
 

4. En Dual-licens er gældende for én sæson.  
 
5. Spillerne må kun deltage i slutspilskampe for deres moderklub.  
 
6. Spillerne der har en Dual-licens til overliggende række, skal som minimum spille 60% af 
moderklubbens kampe – dog mindst 6 kampe i ordinær sæson, hvilke besluttes af 
moderklubben inden turneringsstart.  
 
7. En spiller på Dual-licens må max spille 14 kampe på en sæson.  
 
8. En spiller må kun spille én kamp per spillerunde.  
 
9. En spiller på Dual-licens kan ikke overgå til regulært klubskifte i indeværende sæson.  
 
10. En spiller kan godt gå ud af en Dual-licens midt en sæson, men kan så ikke få en Dual-licens 
igen i den samme sæson.  
 
11. Spillere fra et NL-hold bør som udgangspunkt ikke spille i lavere rækker medmindre:  

9.1 Spillere der er førsteårs spillere eller U19 oprykker.  
9.2 Spillere der ikke har niveau til NL endnu. 
9.3 Spillere der ikke længere har ambitioner, tid eller lyst til NL, men gerne vil være i 
sporten og moderklubben ikke har et relevant holdtilbud.  
 

12. Gebyr for Dual-licens er kr. 200,- der faktureres til modtagerklubben. 
 
Ansøgningsproces til Dual-licens.  
En spiller der ønsker at opnå en Dual-Licens, skal indsende en elektronisk ansøgning gennem denne 
formular: https://forms.gle/5aD5PAiiajJAr9388  
OBS! Det er vigtigt at de pågældende klubber skriftligt har givet sin accept på Dual-licens. Husk derfor 
dokumentation. Behandlingstiden er ca. 3 dage. 
 

mailto:daff@daff.dk
http://www.daff.dk/
https://forms.gle/5aD5PAiiajJAr9388

