
Angående klubskifte og licens 
 
Kære klubledere og atleter 
 
DSF gør opmærksom på følgende regler angående klubskifte og licens, som blev revideret på sidste 
repræsentantskabsmøde 
 
Stykke E i stævnereglerne: 
 
”Hvis en licensløfter skifter klub, skal dette ske skriftligt til den gamle klub med kopi til den nye 
klub samt kopi til stævneudvalget. Ændringen træder i kraft 14 dage efter, at DSF har modtaget 
orienteringen om klubskiftet. Løfteren fortsætter på samme licens. Hvis den gamle klub har krav at 
gøre gældende mod løfteren, som har meldt sig ud, f.eks. manglende kontingentbetaling, skal 
løfteren, den nye klub samt DSF orienteres herom, og først når eventuelle krav er indfriet, træder 
klubskiftet i kraft. Hvis enighed mellem parterne ikke kan opnås, er det DSF's bestyrelse, som er 
øverste myndighed. En løfter, der efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldt et stævne for sin gamle 
klub, kan først få overflyttet sit medlemsskab til en ny klub, når pågældende stævne er afviklet. 
 
En opnået licens kan ikke gøres passiv. Hvis man ikke ønsker at stå på licenslisten, skal man melde 
fra. En udmeldelse af licenslisten medfører, at løfteren ved genindmeldelse skal stå på listen igen i 
12 måneder, før vedkommende kan løfte i konkurrence igen. Betaling ved genindmeldelse, inden 
for en periode på 4 år fra den dag, udmeldelsen er foretaget, på licenslisten er kr. 2.500,00, og først 
når denne betaling har fundet sted, står man igen på licenslisten. Da en løfter, som har været 
medlem af en klub, men er blevet klubløs, ikke er under opsyn og vil være svær at opspore for ADD, 
skal vedkommende løfter ved indmeldelse i en ny klub have været medlem af denne klub i 12 
måneder er dette supplement til ovenstående, før han/hun kan deltage i en officiel konkurrence 
under DSF igen. For at sikre en løfter mulighed for at finde en ny klub, skal en klub, som ønsker at 
udmelde en løfter, orientere løfteren skriftligt herom min. 30 dage før udmeldelse." 
 
Sidstnævnte afsnit angående licens træder i kraft pr. 1.10.2016 
 
Med andre ord: 
 
Ved klubskifte skal klublederen i den nye klub give den ”gamle” klub besked skriftligt med kopi til 
licens@styrke.dk. 
 
Nye licensregler pr. 1.10.2016: Man står kun på licenslisten som aktiv, ellers skal man slettes. Man 
kan ikke længere stå som passiv. Hvis man melder en løfter fra licenslisten, skal man ved 
genindmeldelse stå på listen igen i 12 måneder, før vedkommende kan løfte i konkurrence igen. For 
at sikre en løfter mulighed for at finde en ny klub, hvis en klub ønsker at framelde vedkommende, 
skal en klub, som ønsker at udmelde en løfter af licenslisten, orientere løfteren skriftligt herom min. 
30 dage før udmeldelse.  
 
Så klubberne bedes gå deres licensliste igennem og framelde de løftere, som ikke skal stå på 
licenslisten længere, men disse løftere skal orienteres om frameldingen min. 30 dage, før 
udmeldelse finder sted. 
 
Klaus Brostrøm 
formand for DSF 
 


