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Retningslinjer for klubskifte 
21. maj 2012 
 
Der skal ved alle klubskifter fremsendes en skriftlig ansøgning på mail til DAFFs sekretariat, og 
ethvert klubskifte skal godkendes af DAFF.  
 
 
Klubskifte efter endt sæson (1. november) og inden der er tegnet licens for 

kommende sæson: 

 
Der er frit klubskifte 
 
 
Efter der er tegnet lovlig licens: 

 
Ved trækning af hold: 8 dages karens, dog minimum én kamp (spillerunde). 
 
Ved skifte til klub med (udelukkende) hold i lavere række: 8 dages karens, dog minimum én 
kamp (spillerunde). 
 
Ved skifte til klub med hold i samme eller højere række: 30 dages karens, dog minimum to 
kampe (spillerunder). 
 
 
Foretages der klubskifte senere end 15. august er spilleren ikke berettiget til deltagelse i 
slutspil eller nedrykningsspil. 
 
 
 
Dispensationsmuligheder 

Spilleren kan ved ekstraordinære begivenheder, såsom flytning, søge DAFF om nedsættelse af 
karensperioden/ antal kampe (spillerunder).   
 
DAFF kan vælge at behandle en ansøgning om klubskifte i DAFFs bestyrelse med henblik på 
nedsættelse/ forhøjelse af karensperioden/ antal kampe (spillerunder). 
 
Alle afgørelser vedr. klubskifte kan indenfor fire uge ankes til Disciplinærudvalget af de 
involverede parter. 
 
Definitioner 

 
Karensperioden starter fra det øjeblik DAFFs sekretariat har modtaget ansøgning om 
klubskifte, såfremt DAFFs sekretariat ikke indenfor 7 dage på mail bekræfter modtagelsen af 
ansøgningen, er man forpligtet til at genfremsende ansøgningen.  
 
Det er ikke tilladt at spille for sin gamle klub, efter ansøgningen om klubskifte er indsendt til 
DAFF. 
 
De kampe (spillerunder), der skal oversiddes, er kampe for den nye klub i den række, hvor 
spilleren aldersmæssigt har licens. Såfremt den nye klub ikke har et hold i den pågældende 



 DAFF 
    

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund  
Danish American Football Federation 

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af:   Side 2 af 2 

Danmarks Idræts-Forbund, European Federation of American Football og International Federation of American Football 
 
DAFF Office: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby, Denmark, P: +45 7026 2316, @: sekretariat@daff.dk - www.daff.dk 

alderskategori, kan der søges om, at afvikle karensperiode/ kampe (spillerrunder) i en anden 
alderskategori. 
 
Der skal som tidligere tegnes gyldig licens i spillerens nye klub. 
 
 
 
DAFF rangering af rækker 

 
DAFF rangerer sine tackle rækker på følgende måde ifm. klubskifte: 
 

1. Senior 11 mands 
2. U19 11 mands 
3. U16 11 mands 
4. Senior 9 mands 
5. U19 9 mands 
6. U16 9 mands 
7. U16 7 mands 
8. U14 7 mands 
9. U12 7 mands 

 
 
DAFF rangerer sine flag football rækker på følgende måde ifm. klubskifte: 
 

1. FNL 
2. Flag 1. division 
3. Flag 2. division 

 
 
Ved skifte fra klub med flere hold 

Skifter en spiller fra en klub med flere hold i samme aldersgruppe, tages der udgangspunkt i 
det hold, hvor spilleren har været påført holdrapporten. Såfremt en spiller har været påført på 
flere af klubbens hold, tages der udgangspunkt i det højest rangerede hold, hvor spilleren har 
været påført.  
 
Såfremt en spiller ikke har været påført nogen af klubbens hold, tages der udgangspunkt i 
klubbens højest rangerede hold i den pågældende aldersgruppe.  


