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Dispensationsprocedure vedr. brug af udøver i over-/ 
underliggende aldersgruppe 

 

Formål 

Det primære formål med aldersdispensationsreglerne er sikre, at udøvere kan fastholdes i 

sporten, hvis en klub ikke har et matchede tilbud til dem. Det kan f.eks. være, at klubben ikke 

har noget hold i den pågældende alderskategori eller at der er nogle særlige forhold ift. 

udøvere. Formålet med aldersdispensationsreglerne er ikke, at man kan forstærke et hold. 

Ved akut opståede situationer er det muligt at søge dispensation til at erstatte udøveren med 

en anden udøver med samme niveau. 

 

 

Procedure 

Ansøgning skal indgives til DAFF af den klub, hvor udøveren har/ ønsker at søge licens, 

herefter behandler aldersdispensationsudvalget sagen og evt. dispensation udstedes. Klubben 

er ansvarlig for, at alle relevante oplysninger fremsendes samlet med ansøgningsskemaet. 

Aldersdispensationsudvalget kan rådføre sig med uddannede dommere og/ eller 

Cheerleadingudvalget ift. at vurdere, hvorvidt dispensationen vil give holdet en 

konkurrencemæssigfordel. 

 

Dispensationsansøgningen (side 4 og side 5-6) udfyldes, underskrives, scannes og mailes til 

DAFF på daff@daff.dk sammen med alle andre relevante oplysninger, som klubben ønsker skal 

indgå i behandlingen af dispensationen.  

 

Der gøres opmærksom på, at dispensationen først er gældende, når klubben har modtaget en 

underskreven dispensation fra DAFF.  

 

 

Helårlig aldersdispensation (brug skemaet på side 4) 

Der vil for enkelte udøvere, såfremt der er forhold, der taler for det, kunne 

dispenseres for alderskravene, således at udøveren kan få en helårlig 

dispensation til en højere eller lavere aldersgruppe. Dispensationen er knyttet til 

en specifik klub og hold. Der vil som udgangspunkt kun kunne dispenseres én 

årgang (f.eks. 1999 til 1998). Helårlige aldersdispensationer kan ikke gives til 

Group og Partner Stunt. 

 

I øvede kategorier kan der maksimalt gives én helårlig aldersdispensation pr. 20 

udøvere på holdet – der vil således kunne gives to helårlig aldersdispensation, 

hvis holdet består af 21-40 udøvere i den pågældende aldersgruppe. I begynder 

kategorier kan der maksimalt gives én aldersdispensation pr. 10 udøvere på 

holdet – der vil således kunne gives to helårlig aldersdispensation, hvis holdet 

består af 11-20 udøvere i den pågældende aldersgruppe. 

 

Såfremt en klub ikke har hold i en aldersgruppe, vil der kunne søges om 

yderligere aldersdispensationer ift. ovenstående antal. 

 

Ved klub-/ holdskifte annulleres den helårlige aldersdispensation, og der kan 

genansøges. 

 

 

Konkurrencespecifikke dispensationer (brug skemaet på side 5-6) 

Der vil i helt særlige og akut opståede situationer efter tilmeldingsfristen til 

konkurrencen kunne dispenseres, så en udøver kan stille op i to aldersgrupper 

eller lave Cross over. Helt særlige og akut opståede situationer kan f.eks. være 
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en allerede tilmeldt deltager, der bliver skadet eller syg. DAFF kan forlange 

dokumentation på forholdet i form af f.eks. lægeerklæring. Klubben er ansvarlig 

for at fremskaffe evt. dokumentation og afholde eventuelle udgifter til dette. 

 

Deltagelse i to alderskategorier 

Der vil kunne dispenseres, så en udøver kan stille op i to aldersgrupper inden for 

samme kategori – f.eks. PeeWee og Junior Cheerleading.  

 

Der vil ikke kunne dispenseres, så en udøver kan stille op i forskellige kategorier i 

to forskellige aldersgrupper. En udøver kan derfor f. eks ikke stille op i Senior 

Cheerleading og Junior Group Stunt. 

 

Cross over 

Der vil kunne dispenseres, så en udøver kan stille op i både en begynderkategori 

og en øvet kategori inden for samme kategori. 

 

 

Samtykke 

Dispensation kan kun behandles, når forældre/ værge, træner og klubformand har skrevet 

under på, at udøveren har de træningsmæssige, fysiske og psykiske egenskaber til at deltage i 

en overliggende række, og at parterne er indforstået med evt. risikoen herved.  

 

Samtidig skal der afgives en række konkrete oplysninger til DAFF, der bliver brugt i 

behandlingen af dispensationsansøgningen. Forældre/ værge, træner og klubformand skriver 

ligeledes under på, at disse oplysninger er korrekte. 

 

 

Misbrug/ omgåelse 

DAFF gør opmærksom på, at dispensationer kan trækkes tilbage, hvis forbundet finder 

grundlag herfor. Misbruges eller omgås ordningen, kan DAFF trække alle klubbens 

dispensationer tilbage. 

 

Følgende paragraf i DAFFs Turneringsregulativ dispenseres fra: 

 

 

§ 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 

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. 
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Stk. 2  

 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. 

 

 

Ankemulighed 

Afgørelser fra den af DAFFs bestyrelse nedsatte komité, der behandler aldersdispensationerne, 

kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
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Aldersdispensationsansøgning - HELÅRLIG 
 

Ansøgningen er vedr. brug af en udøver i en:  

          □Overliggende aldersgruppe               □Underliggende aldersgruppe 

i følgende aldersgruppe: □Senior    □Junior    □PeeWee    □PeeWee Minor 

og til følgende level: □1    □2    □3    □4    □5    □6 

 
 

Data på klub/ hold: 
 
Klub:         
 
Hold:             Antal udøvere på holdet:  
 

Level:      
 
 
Data på udøver: 
 
Licensnr.:    

 
Navn:         
 

Fødselsdag:     
 
Position:          Erfaring (år):    
 

Supplerende oplysninger: 
kan vedlægges i særskilt dokument 
 
 
 
 
Vi bekræfter hermed, at det oplyste (inkl. evt. vedlagte supplerende oplysninger) er korrekt. Vi giver ligeledes vort 
samtykke og søger dispensation for udøveren til at deltage i den pågældende aldersgruppe. Vi vurderer, at udøveren 
har de træningsmæssige, fysiske og psykiske egenskaber til at deltage i den pågældende aldersgruppe, og vi er 
indforstået med evt. risikoen ved at deltage i en overliggende aldersgruppe. 

 

_______________________________________________________________________ 
Forælder (udøver, hvis han/ hun er fyldt 18 år) - Navn (blokbogstaver), dato og underskrift  

 

_______________________________________________________________________ 
Træner - Navn (blokbogstaver), dato og underskrift 

 

_______________________________________________________________________ 
Klubformand - Navn (blokbogstaver), dato og underskrift 

 

 

UDFYLDES AF DAFF: 
 

Godkendt: ______________  Afslået: ________________ 
 

Dispensationen er gældende for sæsonen 2018/19. 
 
__________________________________________ ________________ 
DAFF     Dato 

mailto:daff@daff.dk
http://www.daff.dk/


  
    

 

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af:   Side 5 af 6 

Danmarks Idrætsforbund, International Federation of American Football, International Cheer Union og European Cheer Union. 
 

DAFF: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby, Denmark, P: +45 7026 2316, @: daff@daff.dk - www.daff.dk  

 

 

Aldersdispensationsansøgning - KONKURRENCESPECIFIK 
 

Ansøgningen er for følgende konkurrence:  

□Julecup                □ DM  □ Sommercup 

 

og er vedr.: 

□Deltagelse på to hold □ Cross over  □ Deltagelse i to aldersgrupper            

 

 
Data på klub og udøver, der søges dispensation til: 

 
Klub:       
 
Licensnr.:    
 

Navn:         
 
Fødselsdag:     
 
Erfaring (år):     

 

 

Udøveren er tilmeldt: 

 
Hold:             Antal udøvere på holdet:  

 
Aldersgruppe og level:            Position:    
 

 

Der søges dispensation til, at udøveren også kan deltage på: 

 
Hold:             Antal udøvere på holdet:  
 
Aldersgruppe og level:            Position:    
 
Udøveren skal udføre følgende stunts mv. (beskriv eller vedlæg): 
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Data på udøver, der erstattes: 
 
Licensnr.:    
 

Navn:         
 
Fødselsdag:     
 
Erfaring (år):    
 
Position:    

 
Dato for afbud:    

 
Årsag til afbud (beskriv): 
Der kan kræves dokumentation. 

 
 

 
  
 
Udøveren skulle have udført følgende stunts mv. (beskriv eller vedlæg): 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Vi bekræfter hermed, at det oplyste (inkl. evt. vedlagte supplerende oplysninger) er korrekt. Vi giver ligeledes vort 
samtykke og søger dispensation for udøveren til at deltage i den pågældende aldersgruppe. Vi vurderer, at udøveren 
har de træningsmæssige, fysiske og psykiske egenskaber til at deltage i den pågældende aldersgruppe, og vi er 
indforstået med evt. risikoen ved at deltage i en overliggende aldersgruppe. 

 

_______________________________________________________________________ 
Forælder (udøver, hvis han/ hun er fyldt 18 år) - Navn (blokbogstaver), dato og underskrift  

 

_______________________________________________________________________ 
Træner - Navn (blokbogstaver), dato og underskrift 

 

_______________________________________________________________________ 
Klubformand - Navn (blokbogstaver), dato og underskrift 

 

 

UDFYLDES AF DAFF: 
 
Godkendt: ______________  Afslået: ________________ 
 
Dispensationen er gældende for den anførte konkurrence i 2018/19. 

 

__________________________________________ ________________ 
DAFF     Dato 
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