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§1 Definitioner
Stk.1 Licens
En licens defineres her som en klubs sportsligt erhvervede rettighed til deltagelse i en række med sit 1.hold.
Foreningen kan ikke overdrage denne ret til nogen anden juridisk enhed. Dog kan foreningen for en
tidsbegrænset periode overdrage brugsretten af en licens til en forening eller et selskab.
Stk.2 Moderklub
Moderklubben er den forening hvorfra licensen stammer, eller den samling klubber der har et fælles
overbygningshold. Den klub hvorfra licensen stammer benævnes licensejeren.
Stk.3 Hæftelsesforhold mellem licensejere
Uanset i hvilken form licensejeren har overdraget brugsretten af sin licens, betragtes moderklubben og
andre konstruktioner der driver et 1.hold på denne licens som en enhed i dette reglement. Der vil derfor
være sportslige konsekvenser for 1.holdet uanset om det er licensejer eller enheden med brugsret af
licensen der bliver omfattet af dette reglement.
Licensejer hæfter til hver en tid for økonomiske forpligtelser overfor DBBF uanset om disse er pådraget af
licensejer selv eller en bruger af licensen.
§2 Anmeldelse
En forenings eller et selskabs anmeldelse af egen betalingsstandsning eller anden parts anmodning om
konkursbehandling til skifteretten skal omgående følges op af en meddelelse til DBBF.
Det er muligt for en forening eller et selskab under betalingsstandsning eller konkursbehandling at forsætte
sin deltagelse i en løbende turnering, hvis kurator vil godkende deltagelsen, og foreningen/selskabet enten
senest en uge forud for en kamp afregner udgifterne vedr. denne kamp eller stiller behørig bankmæssig
sikkerhed for sine udgifter i betalingsstandsningsperioden eller under konkursbehandlingen.
§3 Sportslig konsekvens ved betalingsstandsning og tvangsakkord
Stk.1 Anmeldelse af betalingsstandsning
Ved anmeldelse af betalingsstandsning fratrækkes klubbens 1. seniorhold 2 point. Anmeldes
betalingsstandsning efter 1. runde og før sidste kamp i grundspillet fratrækkes point i igangværende
turnering. Anmeldes betalingsstandsning efter holdets sidste turneringskamp og før næste turnerings 1.
kamp fratrækkes point i den kommende turnering. Holdet kan fortsat deltage i pokalturneringen under
forudsætning af sikkerhedsstillelse for nødvendige udgifter til denne turnering.
Stk.2 Egen indgivelse af konkursbegæring
Ved klubbens egen indgivelse af konkursbegæring (efter konkurslovens §10) suspenderes klubbens 1. hold
umiddelbart fra turneringen.
Stk.3 Tvangsakkord
Ved stadfæstelse af tvangsakkord (efter konkurslovens §178) fratrækkes klubbens 1. seniorhold 2 point.
Sker stadfæstelse efter 1. runde og før sidste runde eller før sidste slutspilskamp i turneringen fratrækkes
point i igangværende turnering. Sker stadfæstelse efter holdets sidste turneringskamp og før næste
turnerings 1. kamp sker fratrækkes point i den kommende turnering. Holdet kan fortsat deltage i
pokalturneringen.
Stk.4
Stk. 1‐3 gælder også for et driftsselskab eller en allianceoverbygning der har brugsret til licensen.

Stk.5 Dispensation
Bestyrelsen kan dispensere fra at alle de nævnte hold fratrækkes point såfremt dette skønnes rimeligt.
Stk.6 Op‐ og nedrykning
I relation til op og nedrykningsbestemmelser i Turneringsreglementet anses pointfratagelse efter disse
regler som et ordinært led i den almindelige, sportslige afvikling af turneringerne, og en eventuel
nedrykning ved afslutningen af den turnering, hvori pointfratagelsen er sket, skal behandles som en
ordinær, sportslig nedrykning.
§4 Sportslig konsekvens ved konkurs
Stk.1 Moderklubbens konkurs
a. Ved skifterettens afsigelse af konkursdekret opløses foreningen og klubbens hold udtages
automatisk af alle turneringer. Jf. TR § 17 stk.1. Dette gælder også for hold der spiller på en
brugsret‐overdraget licens.
b. Såfremt personkredsen omkring klubben ønsker at videreføre ungdomsholdene i klubben er dette
muligt under følgende betingelser:
a. Der igangsættes oprettelse en ny forening inden for 10 dage, og foreningen er oprettet
inden for 6 uger.
b. Alle udestående turneringsgebyrer for de pågældende hold er betalt, eller der stilles en
bankgaranti for disse.
c. Alle dommere betales før afvikling af kampene
d. Ungdomsholdene beholder deres placering, men kan ikke deltage ved DM.
En eventuel ny klubs seniorhold vil indtræde i turneringen på lige fod med andre nye klubber.
Stk.2 Selskabets konkurs
Ved skifterettens afsigelse af konkursdekret over en juridisk enhed der spiller på en brugsret‐overdraget
licens tages de pågældende hold ud af turneringen, jf. § 17 stk.1.
Alle rettigheder vedrørende licensen tilbageføres automatisk til licensejer.
Licensen rykkes samtidigt 2 rækker ned. Licensejer kan derfor starte den efterfølgende sæson med sine
1.hold to rækker under der hvor de lå ved konkursen. Dette gælder uanset om der er plads i rækker højere
oppe. Såfremt der ikke er plads i den pågældende række udvides rækken.
Afsiges konkursdekret efter sidste turneringskamp og før 1. runde af næste turnering foretages nedrykning
i forhold til den række klubben var berettiget til at deltage i.
Afsiges konkursdekret på et tidspunkt hvor holdene stadig er med i pokalturneringen udtræder holdene
øjeblikkeligt af pokalturneringen, og erstattes af det hold de senest har mødt.
Bestyrelsen kan give dispensation til nogle af de berørte hold, hvis dette findes rimeligt.
Licensejer låses fra at udlåne sin licens i to sæsoner efter konkursen
Moderklubbens andethold vil fortsat betragtes som andethold i den indeværende sæson.
Stk.3 Alliancens konkurs
Såfremt det konkursramte hold er en allianceoverbygning, vil moderklubbernes andethold fortsat betragtes
som andethold i den indeværende sæson.
Se i øvrigt TR§9
Stk.4. Ophævelse af konkursdekret
Ophæves konkursdekretet indenfor 14 dage efter afsigelsen og inden d.31.januar, kan DBBF’s bestyrelse
beslutte at der skal ses bort fra konkursens virkninger helt eller delvist.
§5 Spillernes rettigheder ved konkurs

Ved skifterettens afsigelse af konkursdekret er spilleren fritstillet fra klubben. Han kan derfor skifte klub
efter de gældende klubskifteregler.
Såfremt dekretet afsiges i perioden 10. januar til 31. januar kan spilleren på trods af de generelle
klubskifteregler skifte klub med den sædvanlige karantæne. Klubskifteanmodning skal dog være gjort
senest 31. januar.
Såfremt alliancen har ungdomshold kan DBBF tilbyde holdets placering til den klub hvorfra flest spillere
stammer. De resterende spillere kan skifte til denne klub efter de gældende klubskifteregler.
§6 Andre forhold
Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at dispensere fra reglerne.

