
Aarhus, d. 24. oktober 2012 

Vedr. spilleberettigelse i slutspillet 
Kolding KFUM har henvendt sig til Turneringsudvalget vedr. reglerne for spilleres deltagelse i slutspillet, da 

en af klubbens damespillere i en periode vil være bortrejst og i den forbindelse eventuelt vil spille 

holdkampe for en udenlandsk klub i en herrerække. Kolding ønsker klarhed om, hvorvidt dette udelukker 

hende fra at deltage i slutspillet, skulle klubben kvalificere sig dertil. Den relevante paragraf er §6.b: 

Spillerne, der deltager på et hold i medaljeslutspillet, skal have repræsenteret klubben i mindst fem 

kampe i løbet af årets grundspil. Såfremt spilleren i den foregående sæson var spilleberettiget for 

klubben, ses der bort fra kravet om deltagelse i mindst halvdelen af kampene i sæsonens løb. Dette 

kræver dog, at spilleren ikke på noget tidspunkt i den mellemliggende periode har spillet holdkampe for 

andre indenlandske som udenlandske klubber. Samtidig skal den pågældende spiller også være opført på 

klubbens sidst indsendte rangliste. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra disse regler af 

Turneringsudvalget. Dispensationsansøgninger skal være Turneringsudvalget i hænde senest to uger før 

kampdatoen. Dispensationer annonceres på forbundets hjemmeside. 

Det grundlæggende krav for, at en spiller kan deltage i slutspillet, er spillerens deltagelse i mindst fem 

kampe i grundspillet. Dog skal der ses bort fra dette krav, hvis spilleren kun har repræsenteret andre 

klubber i indeværende eller foregående sæson. 

Der er imidlertid særlige regler, der gælder for damespillere, da §13.a.ii giver en damespiller ret til at 

deltage i både herre- og damerækken, evt. for forskellige klubber.  

13. Klubskifte 

a. En spiller kan kun repræsentere én klub pr. række i løbet af en sæson. En sæson omfatter tiden 1. juli 

til 30. juni. 

i. En spiller siges at have repræsenteret en klub, hvis spilleren har deltaget i en holdkamp for mindst 

ét af klubbens hold. 

ii. En række henviser til opdeling i forhold til køn. En damespiller kan således repræsentere én klubs 

herrehold og en anden klubs damehold. 

Turneringsudvalget tolker §6.b, under hensyntagen til §13.a.ii, således, at den er gældende for den enkelte 

række, sådan at en damespiller, der har spillet færre end fem kampe for én klubs damehold, og i samme 

eller foregående sæson også har spillet for en anden klubs herrehold, i Danmark eller i udlandet, har ret til 

at deltage for klubben i slutspillet for dameholdet (og herreholdet), da spilleren i den enkelte række 

udelukkende har repræsenteret  samme klub i indeværende og foregående sæson. 

Denne afgørelse kan ankes til DSqFs Appeludvalg inden for fire uger. 
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