Foreningen AaB Ishockey’s regelsæt vedr. dispensering af aldersbestemmelserne
iht. DIU’s Love og turneringsbestemmelser.
Med udgangspunkt i DIU’s Love og turneringsbestemmelser fsv. aldersklasserne i DIUs turneringer har AaB
Ishockey valgt nedenstående skærpede procedure i forbindelse med konkret ønske og ansøgning om
aldersdispensation.
AaB Ishockey ønsker at tydeliggøre dispensationsreglerne således, at muligheden for dispensation omfatter
børn, som har særlige behov, og som ikke vil kunne begå sig i ishockeysporten under den normalt fastsatte
aldersinddeling.
Udgangspunktet for dispensation skal være tydelige behov som ikke kan dækkes under den normalt
fastsatte aldersinddeling og hvor spilleren fysisk udviklingsmæssigt eller kognitivt modenhedsmæssigt ikke
er alderssvarende udviklet.
Der dispenseres ikke alene ud fra at spilleren kun har spillet ishockey i kortere tid ift. jævnaldrene eller
andre forhold, der ikke konkret tager udgangspunkt i barnets udvikling.
Ovenstående er gældende fra og med U13. Fra U11 (inklusive) og nedefter, kan der jf. DIU’s Love og
turneringsbestemmelser fsv. aldersklasserne dispenseres såfremt spilleren fysisk eller sportsligt er sent
udviklet og er født i 4. kvartal i sin årgangs fødselsår. Med andre ord; sen starter til ishockey og født i 4.
kvartal.
AaB Ishockey vil meget gerne støtte op om børn med særlige behov. Særlige behov som rækker ud over
ishockeysporten. Vi tager gerne et medansvar for, at barnet trives i sporten. Medansvaret tager
udgangspunkt i spillet og de vilkår som klubben kan tilbyde rent sporsligt. Vi tager således ikke ansvar for
den personlige udvikling, opdragelse, fysiske eller kognitive udvikling. Dette er et forældreansvar.
Såfremt barnet har udfordringer ift. den fysiske eller kognitive udvikling for forhold, som rækker ud over
ishockeysporten, kan denne viden med fordel inddrages i ansøgning om aldersdispensation. Det være sig
en udtalelse fra skole, PPR, sundhedsplejerske, læge eller andre relevante. Det er et forældreansvar at
kvalificere ansøgningen om aldersdispensation, herunder udlevere relevante (fortrolige) oplysninger til
brug for ansøgningen. Ansøgningen behandles naturligvis fortroligt og viden deles kun af de personer, som i
samarbejde med forældrene skal behandle ansøgningen.
Der er ingen ansøgningsfrist for ønske om dispensationer, der må dog påregnes en rimelig behandlingstid.

Procedure:
Ud fra nedenstående skal forældre (forældremyndighedsindehavere skal påtegne) skriftligt anmode om
aldersdispensation til AaB Ishockey, Sportsudvalget.
Sportsudvalget sikrer det rette grundlag for at kunne behandle ansøgningen og såfremt Sportsudvalget
vælger at ville indstille ansøgningen, videresendes ansøgningen til endelig afgørelse hos DIUs Bredde- og
Ungdomsudvalg.
Hvis der gives dispensation af Bredde- og Ungdomsudvalget, indebærer denne, at spilleren kan deltage på
1. holdet i årgangen under sin egen årgang, samt på 2. holdet på sin egen årgang.
Deltager spilleren i kampe på 1. holdet på sin egen årgang, bortfalder dispensationen øjeblikkeligt.

Dispensationsansøgningen (oplysninger fra forældre) skal indeholde:
• Status på spillerens fødselsdato
• Status på spillerens antal år (sæsoner) i ishockeysporten.
• Beskrivelse af spillerens fysiske og eventuelt mentale udvikling (kognitive niveau), herunder
eventuelle problemstillinger. Oplysningerne må gerne understøttes af skole, PPR,
sundhedsplejerske, læge eller andre relevante, såfremt det skønnes relevant og understøttende.
Det er forældrenes ansvar at fremskaffe materialet inklusive ansvar for eventuel udgift forbundet
hermed. Bilagt materiale er samtidigt samtykke til anvendelsen. Både som vedlagt materiale
og/eller som reference.
• Kort beskrivelse af spilleren rent sportsligt, ift. ishockey (niveau/skills/udfordringer/begrænsninger)
herunder også sociale aspekt såfremt det har relevans.
Øvrige oplysninger:
• Træner(e) som har kendskab til spilleren, bliver bedt om en kort udtalelse indeholdende
oplysninger om det sportslige og evt. det sociale.
Ovenstående fremsendes til Sportsudvalget på mail hvorefter det samles og hurtigst muligt fremsendes til
Bredde- og Ungdomsudvalget under DIU til behandling. Såfremt det skønnes nødvendigt afholdes et møde
med forældrene.

Man kan læse mere om reglerne i DIUs Turneringsbestemmelser, kap. XI, § 1, og i Tillægget til
Turneringsbestemmelserne. DIUs Love og Turneringsbestemmelser finder du på DIU’s hjemmeside,
http://www.ishockey.dk/PDF/Love_og_turnering_2013.pdf
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