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Dispensationsprocedure fra vægtklasser i U12 og U14 
 

Procedure 

For alle spillere over 65 kg i U12 og alle spillere over 80 kg i U14 skal der indgives en 

dispensationsansøgning fra vægtklasserne. På baggrund af dispensationsansøgningen vil DAFF 

vurdere, hvorvidt den pågældende spiller må spille i egen aldersgruppe eller skal rykkes en 

aldersgruppe op som følge af sin størrelse. Vægtklasserne er indført af sikkerhedsmæssige 

årsager, så størrelsesforskellen i de yngste aldersgrupper ikke er for stor.  

 

Ansøgning skal indgives til DAFF af den klub, hvor spilleren ønsker at søge licens, herefter 

behandler forbundet sagen og evt. dispensation udstedes. Der gøres opmærksom på, at 

dispensationen først er gældende, når klubben har modtaget en underskreven dispensation fra 

DAFF. Dispensationsansøgningen (side 2) udfyldes, underskrives, scannes og mailes til DAFF 

på daff@daff.dk 

 

Der skal vedlægges en begrundelse for, at spilleren trods sin størrelse skal forblive i sin 

aldersgruppe, hvis man ønsker dette. 

 

 

Samtykke 

Dispensation vil blive behandlet med henblik på om spilleren skal forblive i egen aldersgruppe 

eller skal rykkes én aldersgruppe op. For at dispensationsansøgningen kan behandles med 

henblik på oprykning, skal forældre/ værge, ungdomstræner og klubformand skive under på, 

at spilleren har de træningsmæssige, fysiske og psykiske egenskaber til at spille i en 

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

 

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

behandlingen af dispensationsansøgningen. 

 

 

Misbrug/ omgåelse 

DAFF gør samtidig klubberne opmærksom på, at dispensationer kan trækkes tilbage, hvis 

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

klubbens dispensationer tilbage. Det er klubbens ansvar, at holde øje med spillerens fysiske 

udvikling, og holde DAFF orienteret herom. 

 

 

 

 

 

Følgende regel i DAFFs U12 og U14 regler for sæsonen 2016 dispenseres fra: 

 

U12 regler for sæsonen 2016 

Spillere over 65 kg skal have dispensation for at kunne deltage i U12. 

 
U14 regler for sæsonen 2016 

Spillere over 80 kg skal have dispensation for at kunne deltage i U14. 
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Dispensationsansøgning fra vægtklasser i U10, U12 og U14 
 

 

Klub:         

 

 

Licensnr.:    

 

 

Navn:        

 

 

Fødselsdato:    

 

 

Højde:           Vægt:       Spillet siden (år):    

 

 

Der søges hermed om brug af ovenstående spiller til klubbens _________ hold. 

 

 

Vi bekræfter hermed, at oplysningerne er korrekte, og; (sæt kun ét kryds) 

 

□ såfremt, der ikke kan gives dispensation til, at spilleren kan forblive i sin aldersgruppe, 

ønsker vi ikke, at han/ hun skal have dispensation til den overliggende række.  

 

□ såfremt, der ikke kan gives dispensation til, at spilleren kan forblive i sin aldersgruppe, 

giver vi hermed vort samtykke og søger dispensation for ovenstående spiller til at spille kamp 

for klubbens hold i den overliggende aldersgruppe. Vi vurderer, at spilleren har de 

træningsmæssige, fysiske og psykiske egenskaber til at spille i en overliggende række, og vi 

er indforstået med risikoen ved at deltage i en overliggende række. 

 

 

__________________________________________ ________________ 

Forælder/ værge    Dato 

 

 

__________________________________________ ________________ 

Ungdomstræner    Dato 

 

 

__________________________________________ ________________ 

Klubformand     Dato 

 

 

Til DAFF brug: 

 

Godkendt til: ______________ Dispensationen er kun gældende for sæsonen 2019 

 

 

__________________________________________ ________________ 

DAFF     Dato 
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