Bilag 7 – Regelsæt for klubskifter under 18 år for
licensklubber
Dette regelsæt vedrører alle aktiviteter, herunder klubskifter, for spillere under
18 år, der på eget eller modtagerklubbens initiativ, deltager i klubaktiviteter i
anden klub end den klub som besidder spillerens spillercertifikat.
Klubskifter eller andre aktiviteter for spillere under 18 år, må ikke finde sted
efter forudgående ”fiskeri” – altså henvendelser direkte fra modtagerklub til
spiller/forældre – men skal gå via spillerens nuværende klub. For aktiviteter
på modtagerklubbens respektive 1. hold, der sker på baggrund af henvendelse
fra spilleren selv eller tredjemand, er det modtagerklubbens ansvar at kontakte
spillerens nuværende klub og sikre at denne er informeret, inden aktivitetens
påbegyndelse. Manglende information til afgivende klub, sidestilles med brud
for klubskifter.
Af hensyn til den enkelte klubs planlægning, må der ikke tages kontakt til en
Spiller med henblik på klubskifte inden spillerens aldersmæssige overgang til
U13 fodbold.
Kontakt med henblik på prøvetræning og klubskifter er således alene tilladt
frem til 3 uger før turneringsstart.
Kontakt udenfor de ovenstående perioder sidestilles med brud for reglerne for
Klubskifter.
Følgende procedure er gældende for klubskifter i ungdomsfodbold:
1) Kontakt vedrørende klubskifter må tidligst ske to måneder før spillerens aldersmæssige
overgang til U13 fodbold, i henhold til turneringsbestemmelserne i spillerens respektive
lokalunion.
2) Kontakten til ikke licensklubber skal altid gå til den afgivende klubs sportslige ledelse eventuelt
formand eller alternativt holdets cheftræner. For licensklubber indbyrdes skal henvendelsen
altid gå til afgivende klubs talentansvarlige. (navn på talentansvarlig kan oplyses ved
henvendelse til DBU Licensadministration)
a) Talentansvarlig fra modtager klub sender mail til afgiver klubs talentansvarlig når det er
til en licensklub. Til en ikke licensklub sendes mail til afgiver klubs sportslige
ledelse/formand.
b) Når det er mellem 2 licensklubber skal afgiver klubs talentansvarlig bekræfte
modtagelsen pr. mail inden for 72 timer (3 døgn)

3) Efter kontakten til den afgivende klub, tages den videre kontakt altid til spillerens forældre, for
spillere under 18 år. Forældrene skal altid, uanset spillerens alder, tilbydes at deltage i alle
samtaler omkring et evt. klubskifte. Der skal gå mindst 72 timer før en evt. modtager klub kan
kontakte spillerens forældre direkte og det er gældende både når afgiver klub er en licensklub
eller en ikke licensklub, under forudsætning af at punkt 2 er overholdt. Dokumentation for at
punkt 2 & 3 overholdes, ligger hos den modtagende klub.
4) Hvis en spiller eller en forældre til spilleren henvender sig om eventuelt prøvetræning/klubskifte
skal den afgivne klub altid orienteres.
5) Hvis der går mere end 30 dage fra sidste samtale med spilleren betragtes det som en ny kontakt
og modtager klubben skal kontakte den afgivne klub inden der eventuelt tages kontakt til
spilleren.
6) Når en spiller opfordres til klubskifte, skal hun indgå i den modtagende klubs førsteholdstrup.
7) I tilfælde af at spilleren ikke slår til i den nye klub, er denne forpligtet til at genetablere
kontakten til den gamle klub, eller tredje part, for at søge at minimere risikoen for frafald.
Et klubskifte skal sikre en fortsat udvikling for den skiftende ungdomsspiller.
Der skal derfor lægges en skriftlig plan for spilleren ved skiftet, samtidig med
at, der aftales, hvad der sker, såfremt spilleren ikke slår til eller falde til i den
nye klub.
Efter kontakt til den afgivende klub, anbefales den modtagne klub at drøfte
følgende emner ved den indledende samtale mellem afgiver og modtager
klub, spiller og dennes forældre.
a) To årige plan for spillerens virke og udvikling i den nye klub fremlægges
b) Transport/transporttid/økonomi samt træningsmængde
c) Skolegang/uddannelse/lektier
d) Spillerens modenhed
e) Eventuel prøveperiode
f) Talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren
g) Evaluering af klubskifte efter 6 måneder hos ny klub med spiller og forældre
I tilfælde af overtrædelse af ovenstående regelsæt kan licensklubbens
Sanktioneres jf. 3.2.2.3
Yderligere information:
Link til ”Holdninger og Handlinger”

http://www.dbu.dk/boern_og_unge/bornefodbold/Om_holdninger_og_handlinger
https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/dbus-holdninger/retningslinjer-ogpraeciseringer/

