Tillæg om holdfællesskaber til Reglement for holdmesterskabet for Danmark i badminton
§1
1. Udover de i § 30 i DH-reglementet nævnte klubber er holdmesterskabet åbent for holdfællesskaber, som er anmeldt overfor turneringsledelsen efter de i stk. 2 fastsatte regler.
2. Et holdfællesskab skal etableres som et interessentskab imellem de deltagende moderklubber.
Det skal af interessentskabets vedtægter fremgå, at de deltagende moderklubber hæfter personligt, direkte og ubegrænset for enhver forpligtelse, som holdfællesskabet måtte påtage sig.
3. Klubber, der ønsker at samarbejde om et eller flere fælles hold skal senest d. 1. april indsende
ansøgning med følgende oplysninger:
a. navnene på de deltagende klubber (moderklubberne).
b. præcis angivelse af den nuværende placering af det, eller de hold, der skal indgå i holdfællesskabet, herunder angivelse af hvilke klubber holdet/holdene hidtil har repræsenteret.
c. hvilket navn fællesholdet/holdene ønsker at anvende.
d. navn på den ansvarlige leder samt økonomisk/juridisk ansvarlig enhed omfattende bestyrelse, vedtægter og samarbejdsaftale mellem moderklubberne om holdfællesskabet.
e. adresse på spillested, herunder telefon under afvikling af kampe.
4. I forbindelse med etablering af et holdfællesskab kan de deltagende klubber aftale, at den eller
de moderklubber, der afgiver et eller flere hold til holdfællesskabet, kan overtage et eller flere
hold fra en af de andre moderklubber. Sådanne forhold repræsenterer herefter den nye moderklub, idet overflytning af hold kun kan finde sted i forbindelse med etablering af holdfællesskab.
Aftalen skal godkendes af HU. Såfremt moderklubberne ønsker at indstille samarbejdet skal
dette meddeles turneringsledelsen senest den 1. april. Ved opløsning af fælleshold afgør moderklubberne, hvilke klubber, der indtager de på dette tidspunkt opnåede pladser i DH. Fordelingen
af holdene skal godkendes af HU. Såfremt moderklubberne ikke har truffet beslutning om rangeringen af holdene senest 1. april, afgør HU rangeringen.
§2
Spillere, der ønsker at repræsentere et hold under et holdfællesskab, skal være medlem af én af holdfællesskabets moderklubber og i øvrigt opfylde kravene i DH-reglementets § 30, § 31 og § 32. Spillere
kan rykkes op fra et af moderklubbernes hold til et hold under holdfællesskabet. Spillere kan nedrykkes
til et af moderklubbernes hold i overensstemmelse med følgende bestemmelser:
a. 1 Spillere kan alene repræsentere holdfællesskabet eller den moderklub vedkommende repræsenterer i overensstemmelse med § 33 i DH-reglementet. Første gang en spiller deltager
på et hold i holdfællesskabet, skal det på holdskemaet anføres, hvilken moderklub vedkommende repræsenterer.
b. 2 DH-reglementets § 30 finder tilsvarende anvendelse idet holdfællesskabets hold betragtes
som det højest rangerende hold uanset den faktiske rangering af moderklubbernes hold.
§3
DH-reglementets § 26 finder tilsvarende anvendelse idet holdfællesskabets hold og moderklubbernes
betragtes som værende samme klub, med følgende modifikationer:
a. A et hold, der repræsenterer én af moderklubberne kan deltage i samme række, men ikke i
samme pulje.
b. B moderklubbernes hold kan deltage i samme pulje.
c. C Bornholm kan deltage i DH-turneringen med to fælleshold, der kan deltage i samme division/danmarksserie. Dog må holdene ikke deltage i samme pulje.
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