FORMULAR
Til brug ved overgang fra udenlandsk forening
Alle felter skal udfyldes
OPLYSNINGER OM SPILLER
Navn:
Køn:

Statsborgerskab:
M

Fødselsdato
:

K

D/M/Å

OPLYSNINGER OM TIDLIGERE FORENING (i udlandet)
Forening:

Land:

Spillers sidst spillede kamp:
Skal udfyldes

Dato

Hjemmehold

Kontrakt mellem tidligere forening og spiller:

Udehold

Hvis ja, kontraktperiode:

Skal udfyldes

Nej

Ja

Lejeaftale mellem tidligere forening og spiller:

Hvis ja, lejeperiode:
Nej

Skal udfyldes

Ja

Hvis ja, og spilleren er født mellem 01.07.1998 og 30.06.2004 og skal på kontrakt i ny
forening, SKAL afsnittet vedr. uddannelseskompensation udfyldes!!
UDDANNELSESKOMPENSATION: (Information givet fra spilleren)
Kontraktspiller

Landsholdsspiller

2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
Evt. uopfyldte kontraktlige forpligtelser:

OPLYSNINGER OM NY FORENING I DANMARK – SKAL UDFYLDES
(Hvor spilletilladelsen hører hjemme)

Moderforening:
Skal udfyldes

Selskabsnavn:

Hvis kontraktspiller, skal feltet udfyldes

Kontrakt mellem ny forening og spiller:

Nej

Ja

Kontraktperiode:
Dato for kontraktstart

Dato for kontraktforløb

Skal udfyldes ved
kontraktspiller

Lejeaftale mellem nye forening og spiller:

Hvis ja, angiv periode:
Nej

Skal spilleren studere i Danmark

Ja
Hvis ja, forventet studieperiode:

Nej

Ja

Studiested:
Husk at vedlægge studiedokumentation fra studiestedet. Se nedenfor **
Vær OBS på, at hvis spiller returnerer efter endt studieophold i udlandet, skal dette anmeldes
overfor DHF af hensyn til korrekt hjemtagelse af spilletilladelse – vigtigt i forhold til krav om gebyr
**”Student-Ordning” – omfatter ikke spillere, der skal spille på et seniorhold, der
deltager i en af de 2 øverste rækker i den danske turnering.
Hvis spilleren skal studere i Danmark
Hvis spilleren som led i en international uddannelses-/studie-/praktikperiode har ophold i
Danmark i en tidsbegrænset periode under et ”international student exchange programme”
(Sokrates, Erasmus, etc.), skal dokumentation på engelsk vedlægges og der skal af denne
fremgå periode for studiestart samt forventet periode for studieophør.
Hvis der er tale om en ungdomsspiller, der f.eks. skal på idrætsefterskole/sports college, skal
herværende formular vedlægges en erklæring fra skolen udformet på engelsk.
Erklæringen skal indeholde periode for studiestart samt udløb. Hvis studieopholdet kan
godkendes af EHF/IHF, kan transfer ske uden gebyr.
(Ingen garanti – forventet ekspeditionstid 14 dage)

Spilleren skal kunne spille fra:
Dato:

Navn på underskriver
Underskrift forening:

Dato:

Underskrift spiller:

DHF OPRETTER PÅGÆLDENDE SOM PERSON OG SPILLER i
HÅNDOFFICE ifb. med transfersagen
GEBYRTAKSTER: gældende pr. 1. juli 2020
EHF/IHF
*Ikke-kontraktspiller til ikke-kontraktspiller
Ikke-kontraktspiller til kontraktspiller

Afgivende forbund

I alt

€140,-/CHF150,-

€140,- */CHF150,-

€280,*-/CHF300,-*

€1420,-/CHF1500,-

€1420,-/CHF1500,-

€2840,-/CHF3000,€2840,-/CHF3000,-

Kontraktspiller til ikke-kontraktspiller

€1420,-/CHF1500,-

€1420,-/CHF1500,-

Kontraktspiller til kontraktspiller

€1420,-/CHF1500,-

€11420,-/CHF1500,- €2840,-/CHF3000,-

* DHF har aftale med flere lande i Europa om nedsat gebyr på 100 € for transfer af en
amatørspiller. Det betyder et samlet gebyr på 240€ for en international transfer. Transfer til og fra
lande uden aftale betyder et totalt gebyr på 280€. Der opkræves intet gebyr for amatørspillere til
og fra Grønland, men alene gebyr til IHF.
**Skriver spilleren kontrakt indenfor 12 måneder efter frigivelsen som ikke-kontrakt spiller, skal
der betales difference - svarende til gebyr for kontraktspillere.
VIGTIGT vedr. skifte fra kontraktspiller til amatørspiller jf. transfer administrationsgebyr
En kontraktspiller, hvis kontrakt er udløbet, vil oppebære status af kontraktspiller i op til 12
måneder efter udløb, selvom spilleren skifter til status som amatør i ny forening. Denne status
gælder KUN i forhold til betaling af administrationsgebyret til afgivende forbund og EHF/EHF.
I tilfælde af tvivlsspørgsmål, kontakt DHF´s administration
Ovenstående gebyrer gælder for spillere over 16 år, der skifter inden for EHF/Europa, samt for
alle spillere uanset alder, der skifter inden for IHF/resten af verden.
Transferreglementet har særregler, som af pladsmæssige hensyn ikke er beskrevet på denne
formular. Der henvises til IHF´s internationale transferreglement eller kontakt DHF´s
administration for yderligere information og vejledning.
Gældende fra 01.07.20
Version 21

