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Referat
1. Godkendelse af reglementer
Ref.
Følgende reglementer blev godkendt elektronisk:
• 2.2.1 – Gebyr og bødestørrelser
• 2.10 – Klubskiftereglement
• 5.1 – Regulativ for dommergodtgørelser m.v.
• 5.2 – Omkostningsdækning Volleyball Danmark ledere
• 6.1 – Officials til internationale kampe i Danmark
• Tilføjelse til 2.2 Propositioner for Danmarksturneringen - § 43
Herudover besluttede FU at implementere retningslinjerne for afvikling eller aflysning af kampe i forbindelse med
COVID19 i de retningslinjer, der opdateres på volleyball.dk.
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Uddybning af ændringer
2.2.1 Gebyr og bødestørrelser
Reglementet er opdateret med beløb og henvisninger
2.10 Klubskiftereglement
Reglerne har været drøftet i Turneringsudvalget, der indstiller til at der foretages ændringer som vist i
vedhæftede dokument, det drejer sig primært om følgende:
For nogle år siden blev der indført 1 måneds karantæne mellem to liga hold. Dengang var begrundelsen, at en
spiller kunne blive lovet guld og grønne skove ift. En plads på holdet.
Nogle klubber vælger muligvis at købe 1-2 spillere efterfølgende på samme position og fra at have været starter
ender spilleren måske som 2. udskifter. Det er ikke hensigtsmæssigt for udviklingen af spillerne.
Der har hidtil været udfordringer med denne regel, f.eks.:
En spiller vælger at skifte med 1 måneds varsel fra en Ligaklub, efter at have spillet et par kampe for klubben, til
en anden Ligaklub for at spillet Europa Cup.
En spiller har spillet en Liga kamp men vælger at skifte til en klub 1. divisions og ender med 3 måneders
karantæne, have spillerne valgt naboklubben der også spiller Liga vil han kun få en måned.
Vi har også været ude for en spiller ikke kunne komme på et ligahold i klubben og spillede på klubbens 2. hold.
Spilleren ønskede derfor at flytte til en anden klub for at spiller Liga – her gav bestyrelsen dispensation.
Generelt har der været 3 månedens karantæne ved klubskifte (og en række undtagelser).
De 3 månedens karantæne er også for at sikre lavere rangerende hold/klubber så de ikke oplever at efter de har
spillet så kan en anden klub ”fiske” f.eks. to spillere som får holdet til at lukke – mange klubber har ”kun” 1
seniorhold pr. køn og det vil være en kedeligt at miste for mange af disse hold.
Turneringsudvalget har diskuteret og nikket til at ændre karantæneperioden fra 3 til 2 måneder men samtidigt
fjernet nogle af de undtagelser der ligger i klubskiftereglementet, men der er forsat 4 undtagelser i udkastet til
reglement.
5.1 Dommerregulativ
Det er primært justeret, så det følger de gældende skattemæssige regler om omkostningsgodtgørelse.
5.2 Omkostningsdækning Volleyball Danmark ledere
Reglementet har ikke været opdateret siden 2007, så det er tilpasset gældende praksis.
COVID19 retningslinjer
Som opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde, foreslås disse COVID19 retningslinjer implementeret.
Retningslinjerne har været behandlet i VolleyLigaUdvalget, der indstiller dem til godkendelse.
Tilføjelse til reglement – 2.2 Propositioner for Danmarksturneringen
VolleyLiga udvalget har indstillet, at det bliver muligt at rykke spillere fra andre af klubbens hold op efter den 22.
december, og derfor foreslås der følgende tilføjelse til §43 (hvor den nuværende stk. 4 i givet fald vil blive til stk.
5 fremover):
NYT Stk. 4
Spillere, der ikke har løst personligt divisionslicens og som ikke er oprettet på et holds roster senest den 22.
december 2020, kan blive oprettet på holdets roster efter den 22. december 2020, såfremt spilleren har spillet
turneringskampe for et andet hold i samme klub i perioden 15. september - 22. december 2020, dog forudsat at
spilleren ikke har foretaget et klubskifte i indeværende sæson. For at være spilleberettiget skal spilleren have løst
personlig divisionslicens og være oprettet på holdets roster jævnfør reglerne herfor.
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