LÅNESPILLERORDNINGEN I DH JUNIOR TURNERINGEN 2015
VEJLEDNING I ANSØGNING OM
DISPENSATION FRA KLUBSKIFTEREGLERNE
- Opdateret d. 03. februar 2015 -

Nærværende vejledning er udarbejdet med henblik på at oplyse om grundlaget for DTF’s
forvaltning af ansøgninger om dispensation fra klubskiftereglerne. Det forsøges dermed sikret, at
tidsforbruget i forbindelse med udfærdigelse og behandling af sådanne dispensationsansøgninger
minimeres. I denne forbindelse bedes nedenstående derfor iagttages:

Pkt. 1
Formålet med lånespillerordningen
Formålet med tildeling af dispensation fra klubskiftereglerne er at forbedre mulighederne for, at
juniorer kan deltage på et juniorhold i deres egen aldersgruppe uden nødvendigvis at skulle skifte
klub. Der kan søges om dispensation til at lade en spiller repræsentere en anden klub
(modtagerklubben), såfremt denne spillers klub (moderklubben) ikke har mulighed for at tilmelde
hold, der matcher spillerens aldersmæssige og sportslige forudsætninger. En sådan dispensation
må ikke have den konsekvens, at andre spilleres mulighed for at deltage i juniorholdturneringen
begrænses eller helt fjernes. Dette gælder for spillere i begge involverede klubber.
Dispensation til at repræsentere en anden klub i holdturneringen kan alene gives til juniorer og
kun til deltagelse på juniorhold i egen aldersgruppe (U10, U12, U14 eller U18). En sådan
dispensation kan ikke tildeles, såfremt andre spilleres mulighed for at deltage i
juniorholdturneringen begrænses urimeligt.

Pkt. 2
Ansøgning
Ansøgning om dispensation skal indsendes af moderklubben og være påtegnet af
modtagerklubben. Der kan kun søges om dispensation for én spiller pr. DH juniorhold og en klub
kan maximalt indgå i 2 (to) dispensationsforhold pr. sæson. Der skal indsendes en ansøgning for
hver spiller, der søges dispensation for. Fristen for indsendelse af en sådan
dispensationsansøgning er senest 2. marts 2015 for udendørssæsonen (maj – september).
En klub, der indgår i et holdfællesskab kan ikke anvende lånespillerordningen, hverken til lån eller
udlån af enkelte spillere.
Der kan ikke tildeles dispensation, såfremt navnet på modtagerklubben ikke er kendt og dermed
ikke fremgår af ansøgningen sammen med den ovennævnte påtegning.
Pkt. 3
Motivation
En ansøgning skal altid være motiveret med udgangspunkt i den aktuelle spillers tennismæssige
udvikling. Den aktuelle spillers fødselsdata samt sportslige niveau skal dokumenteres ved
spillerens rangering på ranglisten (spillerens turneringsresultater i U10), ligesom følgende
oplysninger skal medfølge.
-

antal juniorer fordelt på køn og aldersgruppe i moderklubben
antal turneringsspillere fordelt på køn og aldersgruppe i moderklubben
tilmeldte hold i juniorholdturneringen på alle niveauer i moderklubben
den/de for moderklubben potentielle holdturneringers regler for antallet af spillere på
hvert hold
konsekvenser ved tildeling af dispensation for øvrige spillere i moderklubben og
modtagerklubben

1

Spillere, som har deltaget eller som klubben i den aktuelle sæson påregner skal deltage i en
turnering, der er pointgivende til ranglisten, betegnes som turneringsspillere. Ved mangel på
tilstrækkelig motivering/dokumentation tilbagesendes ansøgningen med besked om at rette op på
disse mangler. Med udgangspunkt i ovennævnte oplysninger skal det således kunne begrundes,
hvorfor den aktuelle spillers sportslige udvikling bedst tilgodeses ved deltagelse på juniorhold for
en anden klub.
For at opnå dispensation skal følgende være hævet over enhver tvivl:
- enten at klubben ikke kan stille et juniorhold, der opfylder reglerne og/eller på rimelig vis
modsvarer det sportslige niveau i de potentielle holdturneringer.
- eller at klubben alene kan stille hold i en eller flere rækker, der aldersmæssigt og/eller
sportsligt på ingen måde modsvarer den/de aktuelle spilleres alder eller sportslige
niveau.
Der skal alene lægges vægt på klubbens evne til at stille hold. Oplysning om at relevante
turneringsspillere i klubben ikke ønsker at deltage på klubbens juniorhold skal ikke tillæges
betydning i vurderingen af, om en klub evner at stille hold.
Pkt. 4
Sportsligt niveau
Såfremt ansøgning om dispensation begrundes i den aktuelle spillers sportslige niveau, skal der
være tale om en mærkbar styrkeforskel, der skal kunne dokumenteres. Der skal derfor være tale
om, at den aktuelle spiller har et væsentligt højere sportsligt niveau end det niveau, som klubbens
relevante juniorhold har mulighed for at deltage på.
Der kan med begrundelse i sportsligt niveau alene gives dispensation til licensspillere med
længere turneringserfaring.

Pkt. 5
Sagsbehandling
Rettidigt indsendte dispensationsansøgninger behandles af DTF. Afgørelser skal være skriftlige
og ledsaget af en begrundelse.

DTF’s Turneringsområde
03.02.15

2

