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AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 
 
 
§ 1. 
Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner (svømning, 
udspring, vandpolo, synkrosvømning , åbent vand og livredning) i forskellige foreninger. 
Medlemmet kan kun være startberettiget for én forening i hver disciplin. 
Hvis en person er medlem af flere foreninger, skal medlemmet skriftligt til 
foreningsbestyrelserne tilkendegive hvor han/hun ønsker at være startberettiget i 
hvilke discipliner. 
 
 
§ 2. 
Et medlem kan frit skifte klub eller startberettigelse, hvis han/hun har været medlem/ 
startberettiget i foreningen i mindst 3 måneder. 
 
 
§ 3. 
En udmeldelse/opgivelse af startberettigelse skal være skriftlig og skal ledsages 
af en bekræftelse på udmeldelsen/opgivelse af startberettigelsen fra foreningen. 
Foreningen er forpligtet til at give denne bekræftelse, med mindre medlemmet er i 
kontingentrestance, og kravet mod medlemmet er opstået indenfor de sidste 12 
måneder. 
Bekræftelsen skal på forlangende forevises for den nye forening. 
 
 
§ 4. 
Hvis et medlem skifter klub eller startberettigelse uden at have været medlem eller 
startberettiget i den tidligere forening i mindst 3 måneder, kan medlemmet ikke 
starte for den nye forening før der er gået 30 dage fra udmeldelsen/opgivelsen af 
startberettigelsen. 
Det samme gælder ved overflytning af startberettigelse fra foreninger i Grønland 
og Færøerne. 
Bestemmelsen gælder ikke, hvis en forening ophører eller ophører med en disciplin, 
i hvilken der skiftes startberettigelse. 
Sektionerne kan i mesterskabsbestemmelser, turneringsregler m.v. fastsætte 
specielle regler vedrørende deltagelse i mesterskaber og turneringer m.v. i forbindelse 
med klubskifte. 
 
 
§ 5. 
Færøske og grønlandske medlemmer kan deltage i DIF’s Danmarks Mesterskaber  
og i Dansk Svømmeunions Mesterskaber, hvis disse er medlem af en forening  
under Dansk Svømmeunion.  
 
 
 



Disse medlemmer kan kun noteres for danske rekorder, såfremt de udelukkende har 
tilknytning til Dansk Svømmeunion og ikke repræsenterer svømmeforbundene i Grønland 
eller Færøerne.   
Disse medlemmers deltagelse i landskampe og internationale stævner følger af  
FINAs GR 2.5 og GR 2.6 (“sportsligt statsborgerskab”).  
 
 
§ 6. 
Hvis der opstår tvivl om et medlems startberettigelse, eller hvis et medlem ikke 
kan opnå starttilladelse fra sin tidligere forening, kan medlemmet søge Dansk 
Svømmeunion om en afgørelse. 
Dansk Svømmeunions bestyrelse træffer afgørelse i sagen efter at have indhentet 
udtalelser fra medlemmet, medlemmets tidligere forening og medlemmets nuværende 
forening. 
 
 
§ 7. 
Dansk Svømmeunions bestyrelse kan dispensere fra 30 dages reglen i § 4, 
hvis medlemmet udtages til landshold eller andre repræsentative opgaver. 
Medlemmet skal i en sådan situation være medlem af en forening under Dansk 
Svømmeunion. 
Opnåede resultater er officielle, hvorfor også eventuelle nye rekorder anerkendes. 
 
 
§ 8. 
Et medlem der er omfattet af 30 dages reglen i § 4 kan ikke deltage i konkurrencer 
i den pågældende disciplin. 
Bestyrelsen kan tillade, at et medlem deltager i bestemte konkurrencer, hvis disse 
konkurrencer danner grundlag for udtagelse til bestemte arrangementer/landshold. 
Medlemmet kan dog kun deltage udenfor konkurrencen. 
 
 
§ 9. 
Dansk Svømmeunion kan kræve betaling fra en forening for de udgifter, som unionen 
måtte blive afkrævet af DIF/FINA i forbindelse med omkostninger relateret til sager, hvor et 
foreningsmedlem har forbrudt sig mod disse organisationers regler. 
 
 
§ 10. 
Overtrædelse af disse regler behandles efter Dansk Svømmeunions  
vedtægter § 7. 
 
 
Ovenstående tiltrædes af DGI svømning i regi af Den Danske Svømmeofficial uddannelse, 
og forbudet er således gældende for alle stævner som afholdes under DGI Svømning. 


