Væsentlige ændringer af Ligareglementet 2020-2021
§ 31, stk. 1 Afslutning af turneringen
§ 31, stk. 2 Nyt stk. – beskrivelse af konsekvenser af afslutning af turneringen
§ 31 er nu tilrettet således at der er klarhed over forholdene ved afslutning af
turneringen. Ændringen har sin hjemmel i lovenes § 17, til tilsvarende er ændret.
Her er også hjemmel til at genoptage turneringen, herunder ændre på
turneringsformen, i de tilfælde, hvor den midlertidigt har været afbrudt som en
følge af force majeure situationer.
§ 67, stk. 1 og 3
Korrektion således at også 1. div. hold skal være fremme senest 1½ time før kamp.
Også 1. div. har jo teknisk møde 1 time og 15 min før kampstart.
§ 68, stk. 6 Force majeure - sygdom og karantæne grundet pandemi
Her er præciseret under gyldig afbud til kamp, at der skal være tale om mindst 5
spillere, der er ramt af sygdom eller karantæne.
§ 128, stk. 5 Indskrivning af den givne dispensation til eksponering bag mållinjen i denne sæson
§ 150, stk. 2 Sletning af dispensation til afvigelse fra normalt regnskabsår
Ingen klubber har længere et afvigende regnskabsår.
§ 152

Udgår, da budget ikke længere skal indsendes

§ 153, stk. e) og f)
Slettes som konsekvens af at § 152 udgår
§ 154, stk. 4 Slettes som en konsekvens af at § 152 udgår
§ 155, stk. 1 Tilrettes som en konsekvens af at § 152 udgår
§ 156-159 stk. 1-4
Ophæves midlertidigt – nye krav gældende fra sæson 2021-2022 skal være
vedtaget i efteråret 2020
Der er således givet en dispensation i sæson 2020-2021 som en følge af Corona
kristen fra det normalt gældende kapitalkrav i forbindelse med registrering af
kontrakter.
§ 173, stk. 9 Link til reglement fremsendes i stedet for papirkopi
Fremover sendes alene et link til Ligareglementet til spillerne i forbindelse med
meddelelse om den godkendte kontrakt.

§ 188, stk. 1 Midlertidig ophævet som en konsekvens af at § 159 midlertidigt er ophævet
(kapitalforhold)

