REGLEMENT FOR HOLDFÆLLESSKABER
I DH SENIOR- OG DH JUNIOR-TURNERINGERNE 2013
- Opdateret d. 15. februar 2013 -

§1
Formålet med muligheden for dannelse af et holdfællesskab er primært rettet mod mindre klubber
fra samme lokalområde, der gennem et formaliseret samarbejde kan forbedre mulighederne for at
kunne stille hold i DH Senior- eller DH Junior-turneringerne.
Klubber, der indgår i et gensidigt forpligtende trænings- og holdsamarbejde, kan ansøge om et af
følgende typer af holdfællesskaber:
Type A. DH Junior-holdfællesskab (alle DH juniorhold – både for piger og drenge)
Type B. DH Senior-holdfællesskab (alle DH seniorhold – både for damer og herrer)
Type C. DH-holdfællesskab (alle DH senior- og juniorhold – for begge køn)
§2
Klubber, der ønsker at samarbejde om fælles DH-hold, skal etablere et holdfællesskab.
Et holdfællesskab etableres som et interessentskab imellem de deltagende moderklubber, og der
skal i lighed med et interessentskab udarbejdes en aftale, hvoraf følgende punkter som minimum
fremgår:
-

de deltagende klubber
holdfællesskabets navn og adresse
holdfællesskabets formål
tegningsret
hæftelse for forpligtelser som holdfællesskabet måtte påtage sig

Holdfællesskabsftalen samt følgende oplysninger indsendes til DTF senest d. 1. januar forud for
den sæson, hvor holdfællesskabet ønskes etableret.
-

den ønskede type af holdfællesskab (se ovenfor)
det ønskede starttidspunkt for holdfællesskabet. (udendørs- eller indendørssæsonen)
alle implicerede seniorholds nuværende indplacering i hhv. DH dame- og herrerækken
angivelse af hvilken af klubberne, der ønskes anvendt som administrativ kontaktklub til DTF
navn på den ansvarlige leder
oversigt over bestyrelsen
vedtægter
en samarbejdsaftale og en koncept & aktivitetssplan for holdfællesskabet

(Skabeloner til holdfællesskabsaftale, vedtægter samt koncept og aktivitetsplan kan findes på
www.tennis.dk).
§3
Et holdfællesskab for DH seniorhold og/eller DH juniorhold kan dannes af 2 eller flere klubber.
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§4
Et holdfællesskab for DH Seniorhold (Type B eller C) omfatter alle moderklubbernes hold i både
DH dame- og herrerækken. Holdfællesskabet overtager alle moderklubbernes holds placeringer i
de enkelte divisioner. Dog kan et holdfællesskab i en række (damer eller herrer) kun være
repræsenteret med ét hold i hver division. Holdfællesskabets andre hold i samme division
nedrykkes i henhold til DH-reglementet.
§5
Et holdfællesskab for DH Juniorhold (Type A eller C) omfatter alle aldersgrupper af begge køn i DH
juniorturneringen. En moderklub, der indgår i et holdfællesskab, kan derfor ikke sideløbende
deltage selvstændigt med et eget hold i nogen DH Junior række.
En klub, der indgår i et holdfællesskab, kan ikke anvende lånespillerordningen, hverken til lån eller
udlån af enkelte spillere.
§6
Ved indsendelse af klubrangliste for holdfællesskaber skal alle spillere, der ønskes benyttet,
opføres.
§7
Spillere, der ønsker at repræsentere et hold under et holdfællesskab, skal være medlem af én af
holdfællesskabets moderklubber. Regler for deltagelse på hold følger de til enhver tid gældende
regler for DH Senior og DH Junior.
§8
Såfremt moderklubberne ønsker at indstille samarbejdet, skal dette meddeles DTF senest den 1.
januar forud for den aktuelle sæson. Ved opløsning af fælleshold afgør moderklubberne, hvilke
klubber der skal overtage de enkelte fællesholds pladser i turneringen. Ved indstilling af
samarbejdet efter nævnte frist bortfalder det øverst placerede holds plads, og de involverede
moderklubber må indtage de resterende holds pladser.

DTF’s Turneringsområde
15.02.13
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