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§1
Generelle bestemmelser
Stk. 1 To eller flere klubber under Volleyball Danmark kan indgå aftale om holdfællesskab.
Holdfællesskabet indebærer, at spillere, der er spilleberettiget for de implicerede klubber, kan
deltage på hold, der er fælles for disse klubber.
Aftale om holdfællesskab kan indgås:
1. For klubberne som helhed.
2. For herrer og damer uafhængigt.
§2
Formål
Stk. 1 Dette reglements bestemmelser har til formål at give mulighed for at to eller flere klubber
kan ansøge om et holdfællesskab mellem seniorhold fra de forskellige klubber.
§3
Spillernes rettigheder og pligter
Stk. 1 Holdene og spillerne fra et holdfællesskab har de samme rettigheder og pligter, som hold
og spillere fra en enkelt forening.
§4
Stk. 1 Volleyball Danmarks Klubskiftereglement er gældende også ved klubskifte mellem
klubber, der sammen har indgået aftale om holdfællesskab.
§5
Stk. 1 De i Fælles Turneringsreglement angivne bestemmelser for op- og nedrykning af spillere
i samme aldersgruppe er gældende for holdfællesskab.
Stk. 2 Ved op- og nedrykning af spillere til hold for hvilke, der ikke består af holdfællesskab, er
de alene spilleberettiget i denne klub.
§6
Aftalens udformning og indhold
Stk. 1 Aftalen kan kun indgås på den af Volleyball Danmark udarbejdede blanket og er først gyldig, når den er godkendt af Volleyball Danmark. Blanketten hentes på www.volleyball.dk.
§7
Ansøgningsfrister
Stk. 1 Den respektive turneringsarrangør fastsætter i sine propositioner de nødvendige frister for
indgåelse af aftaler om holdfællesskab. Hvis en aftale gælder såvel Volleyball Danmarks som
kredsenes turnering, er førstkommende dato gældende.
Ansøgningsfrist for hold i Danmarksturneringen
Ansøgning om godkendelse eller forlængelse af holdfællesskaber, der ønskes tilmeldt den
kommende Danmarksturnering, skal være Volleyball Danmark på turnering@volleyball.dk i
hænde senest 30. april 2021.
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§8
Kontaktklub
Stk. 1 De implicerede hold udpeger én af de implicerede klubber som kontaktklub.
Kontaktklubben vil modtage opkrævninger mv. fra Volleyball Danmark og kredse.
Denne oplysning skal fremgå af aftalen.
§9
Økonomisk forpligtelse
Stk. 1 De i et holdfællesskab implicerede klubber hæfter for alle forpligtelser som hidrører fra
holdenes og den enkelte spillers deltagelse i turneringen. De økonomiske forpligtelser kan være
delt eller påhvile en af klubberne. Ansøgningen skal indeholde oplysning om, hvorledes de
økonomiske forpligtelser er fordelt.
§ 10
Varighed
Stk. 1 Aftaler om holdfællesskab kan indgås for ét turneringsår ad gangen.
§ 11
Opløsning
Stk. 1 Ved opløsning af et holdfællesskab og genoptagelse af turneringsaktiviteterne under de i
holdfællesskabet indgående klubber, vil holdene blive placeret i kredsenes nederste rækker, med
mindre klubberne selv kan enes om fordelingen af holdene i de rækker holdfællesskabet er berettigede til.
§ 12
Andre bestemmelser
Stk. 1 Holdfællesskabet er frit stillet med hensyn til valg af navn for holdfællesskabets hold, men
alle hold i samme holdfællesskab skal bære samme navn, dog under hensyntagen specielt navn
på overbygning jf. propositionerne for Danmarksturneringen.
Vedtaget af Volleyball Danmarks bestyrelsesudvalg Seniorudvikling 28. februar 2021.
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