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Regler for klubskifte og rekruttering 
Gældende fra 28. maj 2020 

DAFF anerkender, at klubskifte og rekruttering en naturlig del af sporten. Det er vigtigt, at klubskifte og den 
forudgående kontakt foregår på en ordentlig måde. Rekruttering og klubskifte bør være til gavn for sporten - og til 
mindst mulig gene for turneringer, spillere, klubber mv. Med dette for øje er reglerne udarbejdet. 

I dette dokument kan du finde regler om følgende: 
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Generelt 

Opdatering af trænere, ledere mv. 
Alle klubber er forpligtet til altid at have opdateret Klubportalen ift. trænere, ledere mv., der har tilknytning til klubben. 

Rekruttering 

Definition af rekruttering  
Rekruttering er i DAFF defineret som en træners, leders eller spillers forsøg på at tiltrække en eller flere spillere, 
trænere eller ledere fra en klub til en anden. Rekruttering kan foregå på flere måder og er ikke begrænset til skriftlige 
eller mundtlige løfter, aftaler eller kontakt til en spiller, trænere eller leder fra en anden klub i den transferfrie periode. 

Perioder ift. rekruttering 
En sæson defineres fra d. 1. februar til d. 31. oktober. 

Reglerne vedr. spillere: 

Fra d. 1. februar til 31. oktober er rekrutteringsfri-periode for spillere. 
• Her må ingen spillere, trænere eller ledere kontakte spillere fra andre klubber med henblik på klubskifte.

Fra d. 1. november til 31. januar er der transferperiode. 
• Her har spillere lov til at undersøge mulighederne for at skifte til en ny klub.
• Klubber har ligeledes lov til at opsøge spillere fra andre klubber med henblik på klubskifte.

Regler vedr. trænere, ledere mv. 

Fra d. 1. februar til 31. juli er rekrutteringsfri-periode for trænere, ledere mv. 
• Her må ingen spillere, trænere eller ledere tage kontakt til trænere, ledere eller andre frivillige/ ansatte fra

andre klubber med henblik på klubskifte.

Fra d. 1. august til d 31. januar er der transferperiode. 
• Her har trænere og ledere lov til at undersøge mulighederne for at skifte til en ny klub.
• Klubber har ligeledes lov til at opsøge trænere og leder fra andre klubber med henblik på klubskifte.
• Er en person f.eks. både træner og spiller, må kontakten på ingen måde omhandle det af være spiller.

Kontakten må udelukkende omhandle funktionen som træner, leder mv. En evt. tilknytning som spiller må
først diskuteres/ aftales efter 31. oktober.

• Der må gerne laves aftale vedr. trænere, ledere mv. for den næste sæson, men aftalen kan tidligst træde i
kraft pr. 1. november – det kan aftales mellem klubberne, at en aftale kan starte tidligere, dog tidligst, når alle
kampe i den igangværende sæson er afviklet.

Regler for rekruttering af spillere, trænere, ledere mv. 
Rekrutteringen skal foregå på en ordentlig måde og efter følgende regler: 

a. Klub A skal melde til Klub B, at de har til henseende at kontakte en spiller, leder eller træner fra Klub B.
b. Klub A skal melde til Klub B’s ledelse (formand eller sportschef), hvis en spiller fra Klub B har kontaktet

Klub A.
c. Spillere, der selv ønsker af skifte klub, skal melde til sin nuværende klub (Klub B), at han/hun leder efter

en ny klub.
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Rekruttering af ungdomsspillere  
Med ungdomsspillere forstås U10, U12, U14, U16 og U19 spillere eller spillere yngre end U10. 

1. Al rekruttering af spillere, der er U10, U12, U14, U16 eller yngre er ikke tilladt i DAFF.
a. Ingen trænere, spillere eller ledere må tage kontakt til en spiller, der er U10, U12, U14, U16 eller yngre -

hverken i transferperioden eller udenfor transferperioden.
b. U19 spillere må i transferperioden kontaktes af andre klubber, trænere, ledere, spiller mv. med henblik

på et klubskifte. Dette skal dog foregå efter reglerne for rekruttering (se ovenfor).

2. Hvis en ungdomsspiller selv ønsker at skifte klub, skal den modtagende klub informere spillerens tidligere klub om
henvendelsen jf. reglerne ovenfor. Herudover skal klubben gennemfører en samtale med den pågældende spiller
og dennes forældre/ værge*, hvor følgende skal diskuteres:

a. spillerens udviklingsmuligheder
b. spillerens mulighed for spilletid
c. alternative klubber

* U19 spillere behøver ikke at have forældre/ værge med til mødet.

Overtrædelse af rekrutteringsreglerne 
Forsøg på rekruttering eller rekruttering i den rekrutteringsfri-periode skal behandles efter 
§ 7, stk. 1, 1 i Turneringsregulativet.

Klubber kan sanktioneres i forhold til §6, stk. 1,19. Ved særlige alvorlige tilfælde og gentagelser kan §6, stk. 2, stk. 4 og 
stk. 6 tages i brug.      

Klubskifte & kluboverflytning 

Der skelnes mellem kluboverflytning og klubskifter: 

• Kluboverflytning er flytning af en spiller fra en klub til en anden klub før, der er oprettet licens og før 1.
februar.

• Klubskifte er flytning af en spiller fra en klub til en anden klub efter, der er oprettet licens eller efter 31. januar.

Ansøgningsprocedure ved enkeltstående klubskifte 
Alle ansøgninger behandles online. Her skal skemaet på dette link udfyldes: https://forms.gle/Zf5q2n7pMyfMVt7h6. 
Der skal altid uploades udtalelse fra spillerens tidligere klub, hvor der bekræftes, at spilleren er udmeldt og intet 
udestående har med klubben. Der skal ligeledes ved flytning eller andre ekstraordinære begivenheder medsendes 
dokumentation. Der skal ved flytning oplyses, hvilken adresse, der flyttes fra og til. Alt materiale skal uploades i samme 
ansøgning, og ansøgningen behandles først, når alt materiale er fremsendt. 

Hvis DAFF ikke indenfor 3 dage på mail bekræfter modtagelsen af ansøgningen, er man forpligtet til at genfremsende 
ansøgningen. 

Ansøgningsprocedure ved trækning af hold 
DAFF skal modtage en liste fra klubben, som har trukket holdet, over hvilke spillere der ønsker at skifte klub. 

Hvis en klub trækker sit hold, har klubben 14 dage til at meddele DAFF om de spillere, som ønsker at skifte klub. 
Herefter skal overstående procedure overholdes. 
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Spillerne har således 14 dage fra den dato holet bliver trukket fra til at indsende deres ansøgning om klubskifte. 
Klubben har ligeledes 14 dage til at meddele, hvis den indgår klubsamarbejde med en anden klub, samt hvilke spillere, 
det drejer sig om. Efter de 14 dage behandles alle ansøgninger samlet.  

Ansøgninger indkommet efter 14 dage vil blive afvist. 

Ved trækning af hold kan der maksimalt gives dispensation til klubskifte til et antal på 90% af spillerantallet for den 
pågældende række – for et 11 mands hold vil der således kun kunne gives dispensation til klubskifte for 9 spillere. Er 
der flere ansøgninger end der kan dispenseres, vil spillere der indgår i klubsamarbejde og låser deres licens for den 
kommende sæson i den oprindelige klub blive prioriteret. Er der fortsat for mange ansøgninger, vil der ske lodtrækning 
blandt de pågældende spillere. 

Behandlingsprocedure 
Ethvert klubskifte skal godkendes af DAFF, og der kan fastsættes en karantæneperiode ifm. klubskiftet. Ansøgningerne 
behandles administrativt; ved tvivlstilfælde behandles ansøgningen af den politiske ansvarlige for aktiviteten i 
samarbejde med administrationen.  

Den politisk ansvarlige kan vælge at behandle en ansøgning i DAFFs bestyrelse, hvis der er noget helt principielt i 
ansøgningen, der ikke er dækket af reglerne eller af tidligere praksis.  

Perioder og regler for kluboverflytning og klubskifte 
Alle spillere, der opretter licens under DAFF, er bundet til den pågældende klub i den indeværende sæson og kan som 
udgangspunkt ikke skifte klub undervejs i sæsonen. 
Fra d. 1. november og frem til og med 31. januar: 

• Der er fri kluboverflytning, så længe der ikke er oprettet licens for den pågældende sæson – overflytning sker
administrativt. Det er spillerens ansvar at være gældfri og udmeldt i sin tidligere klub.

Fra 1. februar og frem til og med 31. oktober: 

Kluboverflytning (før der er oprettet licens) 
• Der kan ikke flyttes klub, hvis spilleren i den foregående sæson har haft licens i en dansk klub. Der kan kun

oprettes licens i den klub, hvor spilleren er tilknyttet i DAFFs licenssystem.
• Har spilleren i den foregående sæson ikke haft licens i en dansk klub, kan spilleren frit overflytte til en anden

klub.
• Kan spilleren dokumentere, at han/ hun er gældfri og udmeldt af sin tidligere klub senest 31. januar, kan

spilleren frit overflytte til en anden klub.
• Spilleren kan frit vælge at blive overflyttet til anden klub, hvis spillerens klub ikke har et hold i den pågældende

aldersgruppe, såfremt spilleren er gældfri. Spillerlicenserne går her tilbage til afsenderklubben ved
sæsonafslutning.

Klubskifte 
• Regler ved holdtrækning:

Hvis en klub vælger at trække deres hold, kan følgende ske:
1. Spillerne kan vælge at skifte/ blive overflyttet til andre klubber. Spillerlicenserne går tilbage til

afsenderklubben ved sæsonafslutning.
2. Klubben kan vælge at indgå et klubsamarbejde med en anden klub. Dette giver mulighed for, at op til

maks. 90% af spillerantallet for den pågældende række (se ”Ansøgningsprocedure ved trækning af
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hold”) kan skifte/ overflyttes til en anden klub. Alle spillerlicenser vil gå tilbage til afsenderklubben 
ved sæsonafslutning. 

• Regler ved klublukning:
1. Spillerne kan frit skifte/ overflyttes til en anden klub uden at licensen går tilbage til afsenderklubben.

Det er en forudsætning for klubskiftet, at spilleren er gældfri. 

Begrænsninger på antal klubskifter  
En spiller kan maksimalt have et klubskifte/ kluboverflytning pr. sæson. Ved helt ekstra ordinære situationer, kan der 
søges dispensation fra dette. 

Klubskifte/ kluboverflytning pga. flytning 
Reglerne for klubskifte/ kluboverflytning er:  

1. En spiller, der flytter og dermed får mere end én times transport til sin oprindelige klub, kan skifte klub/
overflyttes til en anden klub uden at blive tildelt karantæne, hvis der søges dispensation, og hvis spillerens
transporttid til den nye klub er væsentlig mindre end transporttiden til den oprindelige klub.

2. En spiller, der flytter til eller fra efterskole, studie eller anden uddannelse, kan skifte klub/overflyttes til en
anden klub uden at blive tildelt karantæne, hvis der søges dispensation.

En spiller, der flytter, og hvis flytningen lever op til gældende regler, har frem til den førstkommende 15. august til at 
skifte klub. 

Derefter kan et klubskifte/kluboverflytning først finde sted efter sæsonslut. 

Hvis man flytter efter den 15. august, har man således helt frem til den 15. august året efter til at skifte klub pga. 
flytning,  

Regler for deltagelse i slutspil skal fortsat efterleves ved klubskifte pga., flytning. 

Det er en forudsætning for klubskiftet, at spilleren er gældfri.  

Internationale klubskifter 
Der kan ikke oprettes licens til spillere med et International Transfer Card (ITC) efter 15. juni, såfremt spilleren i 
indeværende sæson har haft licens i et andet land. Såfremt en spiller har haft en længerevarende tilknytning eller 
ungdomstilknytning til dansk amerikansk fodbold, vil der kunne dispenseres fra denne frist, samt at spilleren ikke kan 
deltage i slutspillet, hvis selve klubskiftet sker efter 15. august.  

Dispensationsansøgning skal være indsendt senest 15. juni. 

Regler vedr. deltagelse i slutspil 
Foretages der klubskifte senere end 15. august, er spilleren ikke berettiget til deltagelse i slutspil eller nedrykningsspil. 

Forhold udover de beskrevne regler/ retningslinjer 
Der kan afviges fra og dispenseres udover disse regler i situationer, hvor forholdene taler for det. 
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Ankemulighed 
Alle afgørelser vedr. klubskifte kan indenfor fire uge ankes til Disciplinærudvalget af de involverede parter. 

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

Det er ikke tilladt at spille for sin gamle klub, efter ansøgningen om klubskifte er indsendt til DAFF. 

De kampe (spillerunder), der evt. skal oversiddes, er kampe for den nye klub i den række, hvor spilleren aldersmæssigt 
har licens. Hvis den nye klub ikke har et hold i den pågældende alderskategori, kan der søges om at afvikle 
karensperiode/ kampe (spillerrunder) i en anden alderskategori. 

DAFFs rangering af rækker 
DAFF rangerer sine rækker i amerikansk fodbold på følgende måde ifm. klubskifte: 

1. Senior 11 mands
2. U19 11 mands
3. U16 11 mands
4. Senior 9 mands
5. U19 9 mands
6. U16 9 mands
7. U16 7 mands
8. U14 7 mands
9. U12 7 mands

DAFF rangerer sine flag football rækker på følgende måde ifm. klubskifte: 

1. FNL
2. Flag 1. division
3. Flag 2. division

Ved skifte fra klub med flere hold 
Skifter en spiller fra en klub med flere hold i samme aldersgruppe, tages der udgangspunkt i det hold, hvor spilleren har 
været påført holdrapporten. Såfremt en spiller har været påført på flere af klubbens hold, tages der udgangspunkt i det 
højest rangerede hold, hvor spilleren har været påført.  

Såfremt en spiller ikke har været påført nogen af klubbens hold, tages der udgangspunkt i klubbens højest rangerede 
hold i den pågældende aldersgruppe.  

Ved skifte til klub med flere hold 
Skifter en spiller til en klub med flere hold i samme aldersgruppe, tages der udgangspunkt i det højest rangerede hold. 


