
 

 
Som udgangspunkt, er retten til at deltage i DFSU Danmarksturneringer i ultimate 
forbeholdt spillere, der er indmeldt i en DFSU medlemsklub og som der betales DFSU 
medlemskontingent for, med undtagelse af punkt 2a og 3a. 
 
1) Spillerliste 

a) DM-udvalget har besluttet, at der ikke skal udfyldes spillerlister på kampdagen.  
Udvalget kan ved enhver mistanke eller ved stikkontrol kræve at en eller flere 
klubber udfylder spillerlister. 

 
2) Helt ny spiller 

a) Helt nye ultimatespillere, der ikke har optrådt eller været medlem af en anden 
klub før, har lov til at  deltage i mesterskabsturneringer, hvis de er på prøvetræning i 
den pågældende klub og ikke har været det i mere end 1 måned uden at betale 
DFSU kontingent. Når måneden er gået skal nye spillere være medlem af den 
pågældende klub for at kunne deltage i mesterskabsturneringer.  
Prøvetræningsreglen gælder kun nye spillere og ikke spillere, der tidligere har 
optrådt for eller været medlem af en eller flere andre danske klubber. 

 
3) Udenlandske klubber 

a) DM-udvalget kan egenrådigt tage stilling til, om en udenlandsk klub må deltage i 
danmarksturneringerne. DM-udvalget må dog aldrig give en udenlandsk klub 
mulighed for at vinde en Danmarksturnering.  

 
4) Holdskifte 

a) En klub, som har tilmeldt flere hold til danmarksturneringen kan frit flytte spillere 
fra det ene til det andet af disse hold, mellem de enkelte runder af DM-turneringen. 
b) En spiller kan ikke deltage på mere end ét hold til samme spillerunde! Dvs. en 
spiller kan ikke spille for både et 1. og et 2. hold ej heller for to forskellige klubber.  

o Det er ikke muligt at søge dispensation til at omgås ovenstående regel, ej 
heller er det godkendt, at 2 hold indbyrdes kan aftale et brud på reglen. 

o En damespiller har tilladelse til at spille for ét af sine klubhold i open-rækken, 
samt ét af sine klubhold i dame-rækken. 

 
5) Klubskifte 
For spillere, der midt i en danmarksturnering skifter klub gælder følgende regler: 

a) Har en spiller været medlem af sin nye klub i mere end en måned, defineres 
spilleren som almindeligt medlem af den nye klub trods deltagelse i tidligere runder 
for den gamle klub, og kan derfor frit benyttes til efterfølgende runder. 
b) Har det nye medlem været medlem af sin nye klub i mindre end en måned, skal 
den nye klub søge dispensation for at spille på sit nye klubs hold i den fortsatte  
danmarksturnering. Denne regel ses der bort fra, hvis medlemmet er flyttet og af 
denne grund, har ønsket at skifte klub. 
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6) Lån af spillere 

a) Hvis en klub ønsker at låne en spiller fra en anden klub, herunder også en 
udenlandsk klub, til en eller flere spillerunder, skal klubben, som vil låne en eller 
flere spillere, søge om dispensation hertil.  

 
7) Ansøgning om dispensation 

a) Ansøgningen for dispensation skal indeholde navn og klubnavn for den ønskede 
spiller, begrundelse, samt specifik beskrivelse af omfanget af dispensationen dvs. 
gælder det en eller flere spillerunder. Ansøgningen skal yderligere indeholde 
beskrivelse af samtykke fra den klub, på hvis medlemsliste spilleren er opført. 
Ansøgningen sendes af klubben, som ønsker den/de ønskede spillere på sit hold, 
og skal være DM-udvalget i hænde senest 7 dage forud for spilledagen. 
Ansøgningen sendes til dm@dfsu.dk, samt til klubben, på hvis medlemsliste 
spilleren figurerer.  

 
8) Konsekvens for manglende dispensation 

a) Manglende ansøgning om dispensation som beskrevet i punkt  5, 6 og 7 udløser 
en bøde på 500 kr. til den klub, som skulle have søgt dispensationen dvs. den klub, 
som ønsker at låne en spiller, eller som bruger en spiller, som har været medlem i 
klubben mindre end 1 måned. Herudover vil kampen, som den lånte/ugyldige spiller 
spiller med i, blive taberdømt 0-13 til fordel for modstanderholdet. 
b) Brud på regel 4b udløser en bøde på 500 kr. til begge involverede klubber, som 
har gavnet af en spillers deltagelse i en eller flere kampe til samme spillerunde. 
Herudover taberdømmes alle kampe, som spilleren har deltaget i 0-13 til 
modstanderholdet. 
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