FORSLAG 1 – DELEGERETMØDE 2022
FORSLAGSSTILLER:
DBU Fyns bestyrelse
FORSLAG:
Fælles turnering i to eller flere lokalunioner forlænges med 1 år.
MOTIVERING:
Det ønskes at fortsætte turneringssamarbejdet med DBU Jylland.
Samarbejdet har fungeret siden 2014, og det ønskes at forlænge samarbejdet.
KONSEKVENS:
DBU Fyns bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og
administrative forhold for den fælles turnering for det kommende år.
Den fælles turnering omfatter ikke lokale/regionale (3-, 5-, 7- og 8- mands-)
turneringer, pokalturneringer eller indefodbold/futsal.
TIDSPERSPEKTIV:
Bemyndigelsen vil ved forslagets vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter
delegeretmødet.

FORSLAG 2 – DELEGERETMØDE 2022
Forslag til DBU Fyns turneringsreglement.
FORSLAGSSTILLER:
DBU Fyns bestyrelse
FORSLAG:
Skærpelse af genbrug af spillere i ungdomsrækkerne
Forslag til tilføjelse i §19.8
I ungdomsrækkerne kan frit genbruges spillere på 2 hold indenfor samme
aldersgruppe – op til 3 spillere i en 11M kamp og op til 2 spillere i en 8M kamp.
Ved frit forstås, at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles
fri”) samt maks. en kamp pr. spilledag ikke er gældende.
Dog med den tilføjelse/skærpelse, at spilleren skal komme fra nærmest højere
rangerede hold indenfor samme aldersgruppe.
MOTIVERING:
For at undgå at en klub med 3 hold indenfor samme årgang og spilform ikke frit kan
genbruge fra hold 1 til 3. Kun fra hold 1 og 2 eller hold 2 og 3.
KONSEKVENS:
Tilføjelse til §19.8.
Skal være nærmest højere rangeret hold indenfor samme aldersgruppe.
TIDSPERSPEKTIV:
Gældende fra foråret 2022.

FORSLAG 3 – DELEGERETMØDE 2022
Forslag til jysk/fynsk turneringsreglement.
FORSLAGSSTILLER:
DBU Fyns bestyrelse
FORSLAG:
Forslag til tilføjelse i §19.5
Skærpelse af genbrug af spillere i ungdomsrækkerne
I ungdomsrækkerne kan frit genbruges spillere på 2 hold indenfor samme
aldersgruppe – op til 3 spillere i en 11M kamp og op til 2 spillere i en 8M kamp.
Ved frit forstås, at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles
fri”) samt maks. en kamp pr. spilledag ikke er gældende.
Dog med den tilføjelse/skærpelse, at spilleren skal komme fra nærmest højere
rangerede hold indenfor samme aldersgruppe.
MOTIVERING:
For at undgå at en klub med 3 hold indenfor samme årgang og spilform ikke frit kan
genbruge fra hold 1 til 3. Kun fra hold 1 og 2 eller hold 2 og 3.
KONSEKVENS:
Tilføjelse til §19.5.
Skal være nærmest højere rangeret hold indenfor samme aldersgruppe.
TIDSPERSPEKTIV:
Gældende fra efteråret 2022.
Selvom forslaget evt. bliver vedtaget af de fynske klubber, er det en forudsætning for
implementering i det jysk/fynske turneringsreglement, at de jyske klubber også
vedtager forslaget.

FORSLAG 4 – DELEGERETMØDE 2022
FORSLAGSSTILLER:
DBU Fyns bestyrelse
FORSLAG:
Forslag til DBU Fyns turneringsreglement
Modstanderholdet udebliver (med/uden afbud) skal være karantæneafviklende.
Nuværende §20.10
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.
Tilføjelse til §20.10
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse med/uden
afbud, tæller som karantæneafviklende.
MOTIVERING:
Melder en modstander afbud eller udebliver fra en planlagt kamp skal det være
muligt at afsone karantænedag.
Det skal kun gælde ved afbud/udeblivelse IKKE ved udtrækning.
KONSEKVENS:
Tilføjelse til §20.10 i turneringsreglementet.
En spiller kan afsone karantæne hvis modstanderen melder afbud eller udebliver.
TIDSPERSPEKTIV:
Gældende fra efteråret 2022
Reglen er den samme over hele Danmark, en evt. vedtagelse på delegeretmødet
medfører, at DBU Fyn skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at
”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de øvrige
lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Fyn
ansøge om at få en særregel på området.

FORSLAG 5 – DELEGERETMØDE 2022
FORSLAGSSTILLER:
DBU Fyns bestyrelse
FORSLAG:
Forslag til det jysk/fynske turneringsreglement
Modstanderholdet udebliver (med/uden afbud) skal være karantæneafviklende.
Nuværende §20.10
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.
Tilføjelse til §20.10
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse med/uden
afbud, tæller som karantæneafviklende.
MOTIVERING:
Melder en modstander afbud eller udebliver fra en planlagt kamp skal det være
muligt at afsone karantænedag.
Det skal kun gælde ved afbud/udeblivelse IKKE ved udtrækning.
KONSEKVENS:
Tilføjelse til §20.10 i det jysk/fynske turneringsreglement.
En spiller kan afsone karantæne hvis modstanderen melder afbud eller udebliver.
TIDSPERSPEKTIV:
Fra efteråret 2022
DBU Jylland har allerede en særregel på området og der skal derfor ikke søges om
en sådan til det jysk/fynske turneringsreglement.

FORSLAG 6 – DELEGERETMØDE 2022
FORSLAGSSTILLER:
DBU Fyns bestyrelse
FORSLAG:
Forslag til DBU Fyns turneringsreglement.
Lavere rangeret hold skal kunne løse til nedrykning.
Nuværende tekst i §19.13
En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere
rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet
til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren
lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.
Forslag til tilføjelse i §19.13
En spiller kan også blive løst til nedrykning fra højere rangeret hold ved, at det lavere
rangerede hold, spilleren ønsker at spille for, spiller en kamp, hvor spilleren ikke er
med.
Næstfølgende kamp er spilleren løst til nedrykning.
MOTIVERING:
For at imødegå den situation, at en spiller der er rykket op på et højere rangeret hold
ikke låses til dette hold uforholdsvis lang tid.
I det tilfælde, at det højere rangeret hold ikke spiller i et par spilledage, hvor det
lavere rangeret hold spiller, er det sådan, at i dag kan man ikke komme retur på et
lavere rangeret hold før end det højere rangeret hold har spillet en kamp, hvor
spilleren ikke deltager.
Der er taget højde for, at der ikke kan ske umiddelbar nedrykning, da det lavere
rangeret hold skal spille en kamp, hvor spilleren ikke deltager inden der kan
foretages nedrykning.
Det vil med andre ord sige, at det først kan blive i kamp 2 nedrykning kan finde sted.
KONSEKVENS:
Tilføjelse til §19.13 i turneringsreglementet.
Det lavere rangerede hold kan ved at spille en kamp også løse en spiller til
nedrykning til holdet.
TIDSPERSPEKTIV:
Gældende fra efteråret 2022.
Reglen er den samme over hele Danmark, en evt. vedtagelse på delegeretmødet
medfører, at DBU Fyn skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at

”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de øvrige
lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Fyn
ansøge om at få en særregel på området.

FORSLAG 7 – DELEGERETMØDE 2022
FORSLAGSSTILLER:
DBU Fyns bestyrelse
FORSLAG:
Forslag til det jysk/fynske turneringsreglement
Lavere rangeret hold skal kunne løse til nedrykning.
Nuværende tekst i §19.10
En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere
rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet
til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren
lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.
Forslag til tilføjelse i §19.10
En spiller kan også blive løst til nedrykning fra højere rangeret hold ved, at det lavere
rangerede hold, spilleren ønsker at spille for, spiller en kamp, hvor spilleren ikke er
med.
Næstfølgende kamp er spilleren løst til nedrykning.
MOTIVERING:
For at imødegå den situation, at en spiller der er rykket op på et højere rangeret hold
ikke låses til dette hold uforholdsvis lang tid.
I det tilfælde, at det højere rangeret hold ikke spiller i et par spilledage, hvor det
lavere rangeret hold spiller, er det sådan, at i dag kan man ikke komme retur på et
lavere rangeret hold før end det højere rangeret hold har spillet en kamp, hvor
spilleren ikke deltager.
Der er taget højde for, at der ikke kan ske umiddelbar nedrykning, da det lavere
rangeret hold skal spille en kamp, hvor spilleren ikke deltager inden der kan
foretages nedrykning.
Det vil med andre ord sige, at det først kan blive i kamp 2 nedrykning kan finde sted.
KONSEKVENS:
Tilføjelse til §19.10 i det jysk/fynske turneringsreglement.
Det lavere rangerede hold kan ved at spille en kamp også løse en spiller til
nedrykning til holdet.
TIDSPERSPEKTIV:
Gældende fra efteråret 2022.
Selvom forslaget evt. bliver vedtaget af de fynske klubber, er det en forudsætning for
implementering i det jysk/fynske turneringsreglement at de jyske klubber også

vedtager forslaget.
Reglen er den samme over hele Danmark, en evt. vedtagelse på delegeretmødet
medfører, at DBU Fyn skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”
Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de øvrige
lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU
Fyn/DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.

FORSLAG 8 – DELEGERETMØDE 2022
FORSLAGSSTILLER:
DBU Fyns bestyrelse
FORSLAG:
Forslag til DBU Fyns turneringsreglement.
Hold der spiller i rækker der ombrydes, skal tælle kampene før og efter ombrydning
sammen, når de skal finde ud af, hvor mange kampe holdet har i et halvår.
Nuværende tekst i §19.16 (uddrag)
Nedrykning af spillere fra højere rangeret hold i en turneringsrækkes sidste to kampe
kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i
eller været spilleberettiget i mindst det neden for angivne antal kampe på samme
eller lavere rangeret hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes.
Forslag til tilføjelse til §19.16
For hold der i samme halvår afvikler 2 eller flere turneringsrækker pga. ombrydning
gælder, at antallet af kampe i begge/alle turneringsrækker lægges sammen, når
holdets antal samlede kampe i halvåret skal gøres op.
MOTIVERING:
Antal kampe i alt for hold der ombrydes, bør udgøre de kampe, holdet spiller både
før og efter ombrydningen.
KONSEKVENS:
Tilføjelse til §19.16 i turneringsreglementet.
Hold der spiller i rækker der ombrydes, skal tælle kampene før og efter ombrydning
sammen, når de skal finde ud af, hvor mange kampe holdet har i et halvår.
TIDSPERSPEKTIV:
Gældende fra foråret 2022.

FORSLAG 9 – DELEGERETMØDE 2022
FORSLAGSSTILLER:
DBU Fyns bestyrelse
FORSLAG:
Forslag til jysk/fynske turneringsreglement.
Hold der spiller i rækker der ombrydes, skal tælle kampene før og efter ombrydning
sammen, når de skal finde ud af, hvor mange kampe holdet har i et halvår.
Nuværende tekst i §19.13 (uddrag)
Nedrykning af spillere fra højere rangerede hold i en turneringsrækkes sidste to
kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har
deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det neden for angivne antal kampe på
samme eller lavere rangerede hold i det samme halvår, som turneringsrækken
afsluttes:
Forslag til tilføjelse til §19.13
For hold der i samme halvår afvikler 2 eller flere turneringsrækker pga. ombrydning
gælder, at antallet af kampe i begge/alle turneringsrækker lægges sammen, når
holdets antal samlede kampe i halvåret skal gøres op.
MOTIVERING:
Antal kampe i alt for hold der ombrydes, bør udgøre de kampe, holdet spiller både
før og efter ombrydningen.
KONSEKVENS:
Tilføjelse til §19.13 i turneringsreglementet.
Hold der spiller i rækker der ombrydes, skal tælle kampene før og efter ombrydning
sammen, når de skal finde ud af, hvor mange kampe holdet har i et halvår.
TIDSPERSPEKTIV:
Gældende fra foråret 2022.
Selvom forslaget evt. bliver vedtaget af de fynske klubber, er det en forudsætning for
implementering i det jysk/fynske turneringsreglement at de jyske klubber også
vedtager forslaget.

FORSLAG 10 – DELEGERETMØDE 2022
FORSLAGSSTILLER:
DBU Fyns bestyrelse
FORSLAG:
Forslag til DBU Fyns turneringsreglement.
En spiller må spille i mere end én turneringskamp på en spilledag, når spilleren
deltager på samme hold.
Nuværende tekst i §19.1 og §19.2
§19.1 En spiller må kun deltage i én tællende turneringskamp på samme spilledag.
Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b)
Skærtorsdag/Langfredag; c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag; d) Fredag før
pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag.
§ 19.2 Reglerne i §19.1 gælder ikke, hvor der afvikles stævne, op/nedrykningsspil
eller lignende over en ugedag eller en fredag/lørdag/søndag, når spilleren deltager på
samme hold.
Forslag til ny tekst i §19.2
Reglerne i §19.1 gælder ikke, når spilleren deltager på samme hold.
MOTIVERING:
Det skal kunne gælde alle kampe ikke kun stævne, op/nedrykningsspil eller lignende,
at spillere kan spille mere end én kamp pr. spilledag når det vel og mærke er på
samme hold.
Alle oplevede under Covid 19 at kampprogrammer blev yderst presset henimod
turneringsafslutning. DBU Fyns bestyrelse måtte give dispensation fra gældende
regel.
Med dette forslag skal dispensation eller ansøgning ikke længere bringes i
anvendelse hvis et hold af forskellige årsager ønsker at spille 2 kampe på en
spilledag.
Endvidere taler dette forslag også ind i den overordnede vision, at vi skal
gennemføre så mange kampe, det er muligt.
KONSEKVENS:
Ny §19.2 i turneringsreglementet.
En spiller må spille i mere end én turneringskamp på en spilledag, når spilleren
deltager på samme hold.
TIDSPERSPEKTIV:
Gældende fra foråret 2022.

FORSLAG 11 – DELEGERETMØDE 2022
FORSLAGSSTILLER:
DBU Fyns bestyrelse
FORSLAG:
Forslag til det jysk/fynske turneringsreglement.
En spiller må spille i mere end én turneringskamp på en spilledag, når spilleren
deltager på samme hold.
Nuværende tekst i §19.1
En spiller må kun deltage i én turneringskamp på samme spilledag. Hver ugedag er
én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b)
Skærtorsdag/Langfredag; c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag; d) Fredag før
pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag.
Reglerne i § 19.1 gælder ikke, hvor der afvikles stævne, op/nedrykningsspil eller
lignende over en ugedag eller en fredag/lørdag/søndag, når spilleren deltager på
samme hold.
Forslag til ny tekst i §19.1
En spiller må kun deltage i én turneringskamp på samme spilledag. Hver ugedag er
én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b)
Skærtorsdag/Langfredag; c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag; d) Fredag før
pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag.
Reglerne i §19.1 gælder ikke, når spilleren deltager på samme hold.
MOTIVERING:
Det skal kunne gælde alle kampe ikke kun stævne, op/nedrykningsspil eller lignende,
at spillere kan spille mere end én kamp pr. spilledag når det vel og mærke er på
samme hold.
Alle oplevede under Covid 19 at kampprogrammer blev yderst presset henimod
turneringsafslutning. DBU Fyns bestyrelse måtte give dispensation fra gældende
regel.
Med dette forslag skal dispensation eller ansøgning ikke længere bringes i
anvendelse hvis et hold af forskellige årsager ønsker at spille 2 kampe på en
spilledag.
Endvidere taler dette forslag også ind i den overordnede vision, at vi skal
gennemføre så mange kampe, det er muligt.
KONSEKVENS:
Ny §19.1 i det jysk/fynske turneringsreglement.
En spiller må spille i mere end én turneringskamp på en spilledag, når spilleren

deltager på samme hold.
TIDSPERSPEKTIV:
Gældende fra efteråret 2022.
Selvom forslaget evt. bliver vedtaget af de fynske klubber, er det en forudsætning for
implementering i det jysk/fynske turneringsreglement at de jyske klubber også
vedtager forslaget.

FORSLAG 12 – DELEGERETMØDE 2022
FORSLAGSSTILLER:
DBU Fyns bestyrelse
FORSLAG:
DBU Fyns turneringsreglement
Aldersdispensationsspillere skal også kunne spille fleksibelt
Nuværende §19.7
Børne- og ungdomsspillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig
med at de deltager på ét hold i en ældre årgang inkl. på et seniorhold – her forudsat
aldersgrænsen på fyldt 16 år for drenge/15 år for piger opfyldes. Ved frit forstås, at
benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om
op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte
deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Bemærk dette gælder ikke for spillere, der har deltaget/spillet kamp på et hold
placeret i DBU's
Danmarksturnering (DBUs Liga og Divisioner).
Tilføjelse til §19.7
Fleksibilitetsreglen gælder med en enkelt skærpelse også for
aldersdispensationsspillere, der i henhold til §§ 8.2,8.3 og 8.4 må benyttes på hold i
årgangen yngre end sin egen. Her betyder fleksibilitetsreglen, at disse spillere kan
benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét lavere
rangerende hold i årgangen under deres egen årgang. Skærpelsen er, at reglerne i
§19.16 omkring nedrykning af spillere i en turneringsrækkes 2 sidste kampe gælder
for disse spillere med et krav om, at spillerne skal have deltaget – det er ikke
tilstrækkeligt at have været spilleberettiget – i det angivne antal kampe.
MOTIVERING:
Opnår en spiller aldersdispensation er det selvsagt intensionen, at spilleren primært
skal benyttes på det yngre hold hvortil der er opnået dispensation.
Har en klub et hold i spillerens alderssvarende årgang, skal det fremadrettet være
muligt at spille fleksibelt mellem dels det alderssvarende hold samt holdet hvortil der
er opnået aldersdispensation. Det vil sige op- og nedrykningsreglerne ikke er
gældende.
Tanken bag fleksibilitetsreglen er at få så mange ud at spille fodbold som muligt.
Ved også at give aldersdispensationsspillere mulighed for at spille fleksibelt øger det
muligheden for at flere hold kan stille op.
Det bør dog bemærkes, at aldersdispensationsspillere ikke frit kan rykke ned på
lavere rangeret hold i en turneringsrækkes 2 sidste kampe. Spilleren skal have
SPILLET i det angivne antal kampe jf. §19.16.
Dette for at imødegå at aldersdispensationsspillere rykkes ned blot for at forstærke
lavere rangeret hold i afgørende kamp sidst på sæsonen.

KONSEKVENS:
Tilføjelse til § 19.7 i turneringsreglementet.
Aldersdispensationsspillere skal også kunne spille fleksibelt
TIDSPERSPEKTIV:
Gældende fra foråret 2022.

FORSLAG 13 – DELEGERETMØDE 2022
FORSLAGSSTILLER:
DBU Fyns bestyrelse
FORSLAG:
Det jysk/fynske turneringsreglement
Halvårsspillere skal også kunne spille fleksibelt
Nuværende §19.3
I DBU Jyllands ungdomsrækker gælder fleksibilitetsreglen, hvorefter spillere med
enkelte udvidelser og undtagelser frit kan benyttes i en kamp for sin egen
årgang samtidig med, at de deltager på ét højere rangerende hold i klubbens årgange
over deres egen årgang. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige
konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere
mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per
spilledag ikke er gældende.
Hvis klubben ikke har et hold i spillerens egen årgang, betragtes klubbens nærmeste
ældre årgang som spillerens årgang.
Udvidelserne er som følger:
a. For deltagelse på herrehold (senior) gælder fleksibilitetsreglen spillere fyldt 16 år
på spilledagen.
b. For deltagelse på kvindehold (senior) gælder fleksibilitetsreglen spillere fyldt 15 år
på spilledagen.
Undtagelserne er som følger:
a. Spilleren må ikke være omfattet af karantæne.
b. Spilleren må ikke senest have deltaget i eller afsonet karantæne på et hold i en af
DBU administreret turnering.
* undtaget herfra er dog, at der kan flekses mellem U17 Drenge Ligaen eller
Divisionen og klubbens højest rangerede U16 Drengehold eller U15 Drenge hold
(læs mere i DBU's § 17.2)
* undtaget herfra er dog, at der kan flekses mellem U18 Piger DM og klubbens
højest rangerede U16 Pigehold eller U15 Pigehold (læs mere i DBU's § 17.2)
* undtaget herfra er dog spillere under 21 år (som ved det seneste årsskifte op til
turneringsåret var under 21 år) samt reserve-målvogtere, der sidst er anvendt som
udskiftningsspillere i Herre-DM, Herre-DS og Kvinde-DM (læs mere i DBU's § 17.1
for disse rækker Herre-DM, Herre-DS og Kvinde-DM)
Spilleren må kun anvendes på hold, der er højere rangeret jf. §§ 18.2 og 18.3.
Tilføjelse til §19.3
Fleksibilitetsreglen gælder med en enkelt skærpelse også for halvårsspillere og 1. års
seniorer, der i henhold til §§ 8.1, 8.2 og 8.3 må benyttes på hold i årgangen yngre
end sin egen. Her betyder fleksibilitetsreglen, at disse spillere kan benyttes i en kamp
for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét lavere rangerende hold i
årgangen under deres egen årgang. Skærpelsen er, at reglerne i § 19.13 omkring
nedrykning af spillere i en turneringsrækkes 2 sidste kampe gælder for disse spillere
med et krav om, at spillerne skal have deltaget – det er ikke tilstrækkeligt at have
været spilleberettiget - i det angivne antal kampe.

MOTIVERING:
Opnår en spiller aldersdispensation er det selvsagt intensionen, at spilleren primært
skal benyttes på det yngre hold hvortil der er opnået dispensation.
Har en klub et hold i spillerens alderssvarende årgang, skal det fremadrettet være
muligt at spille fleksibelt mellem dels det alderssvarende hold samt holdet hvortil der
er opnået aldersdispensation. Det vil sige op- og nedrykningsreglerne ikke er
gældende.
Tanken bag fleksibilitetsreglen er at få så mange ud at spille fodbold som muligt.
Ved også at give aldersdispensationsspillere mulighed for at spille fleksibelt øger det
muligheden for at flere hold kan stille op.
Det bør dog bemærkes, at aldersdispensationsspillere ikke frit kan rykke ned på
lavere rangeret hold i en turneringsrækkes 2 sidste kampe. Spilleren skal have
SPILLET i det angivne antal kampe jf. §19.13.
Dette for at imødegå at aldersdispensationsspillere rykkes ned blot for at forstærke
lavere rangeret hold i afgørende kamp sidst på sæsonen.
KONSEKVENS:
Tilføjelse til § 19.3 i det jysk/fynske turneringsreglement.
Halvårsspillere skal også kunne spille fleksibelt
TIDSPERSPEKTIV:
Gældende fra efteråret 2022.
Selvom forslaget evt. bliver vedtaget af de fynske klubber, er det en forudsætning for
implementering i det jysk/fynske turneringsreglement at de jyske klubber også
vedtager forslaget.

FORSLAG 14 – DELEGERETMØDE 2022
FORSLAGSSTILLER:
DBU Fyns Bestyrelse
FORSLAG:
Op- og nedrykning af spillere mellem Albaniserien og Kvinde Serie 1
Nuværende tekst:
§ 19.5 I Kvinde Serie 1 og lavere kan frit benyttes op til tre spillere fra andre af klubbens
hold rangeret lavere end Fynsserien. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige
konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem
hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er
gældende.

Forslag til ny tekst:
§ 19.5 I Kvinde Serie 1 og lavere kan frit benyttes op til tre spillere fra andre af klubbens
hold rangeret lavere end Fynsserien. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige
konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem
hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er
gældende. I Kvinde Serie 1 kan frit benyttes op til tre spillere fra andre af klubbens
hold rangeret lavere end Kvindeserie Vest. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har
sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af
spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp
per spilledag ikke er gældende.

MOTIVERING:
Baggrunden for forslaget er, at sikre større fleksibilitet i forhold til brugen af spillere
fra et hold til et andet og derved sikre, at flere kampe bliver gennemført.
KONSEKVENS:
Såfremt at dette forslag vedtages, vil det fra og med forårssæsonen 2022 være muligt
at ”genbruge” op til 3 spillere fra Kvinde Albaniserien til Kvinde Serie 1.
Tilføjelse til §19.5 i turneringsreglementet.
TIDSPERSPEKTIV:
Gældende fra foråret 2022.

FORSLAG 15 – DELEGERETMØDE 2022
Forslagsstiller: Ryslinge BK
Ryslinge boldklub ønsker at få ændret reglen:
Når et hold er bagud med 3 mål må der indsættes en ekstra spiller.
Vi ønsker at reglen fjernes indenfor kvinde senior 7m. Denne regel er ikke gældende
for herre senior, men kun børneholdene og kvinde senior. Vi ønsker at man ligestiller
kvinderne med Herrerne. Det er en super god regel når man spiller i børnerækkerne,
men vi kvinder i Ryslinge boldklub vil ikke sammenlignes med børn, men have
regler tilpasset senior niveau og på lige fod med Herrerne.

FORSLAG 16 – DELEGERETMØDE 2022
Forslagsstiller: Ryslinge BK
Vi forslår at der laves en ændring til Herre Senior. I dag må en kvinde ikke hjælpe på
herreholdet. Vi forslår at det ændres så en kvinde må hjælpe i en kamp på
Herreholdet. Dette vil afhjælpe de små klubber hvor f.eks et hold bliver ramt af
mange skader eller andet stadig vil kunne stille hold og derved kan der afvikles flere
kampe i turneringen.

