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Cirkulære nr. 27 af 2022  

Udstedt af  

Divisionsforeningens 

bestyrelse 

 

Regler for ændring af holdnavn  

På given foranledning meddeles følgende:   

§ 1 Indledning  

1.1 Dette cirkulære gælder for alle klubber i Herre-DM. 

For klubber, som deltager i DBU’s eller lokalunionernes turneringer, 
gælder disses regler.  

 

1.2 Cirkulæret gælder, uanset om der er tale om et enkelt holds 

navneændring, eller en ændring i relation til en overbygningsaftale, 
fusion, delvis fusion eller øvrige samarbejdsforhold. 

 

§ 2 Ansøgning og godkendelse  

§ 2.1 Tilladelse til ændring af holdnavn kan efter ansøgning til 
Divisionsforeningen herom gives for de hold, der er omfattet i en 
overbygningsaftale, fusion, delvis fusion eller øvrige samarbejdsforhold. 

 

§ 2.2 Ansøges om ændring af holdnavn uden det sker i forbindelse med en 

overbygningsaftale, fusion, delvis fusion eller øvrige samarbejdsforhold, 
kan tilladelse hertil kun gives for klubbens 1. hold. 
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§ 2.3 Hvis det skal sikres, at det nye holdnavn kan bibeholdes ved en 
nedrykning fra Herre-DM, skal klubben – forud for indsendelse af 
ansøgning og godkendelse i Divisionsforeningen – forelægge 

ansøgningen og få denne godkendt i DBU og/eller den pågældende 
lokalunion. 

 

§ 2.4 Af den skriftlige ansøgning skal det tydeligt fremgå hvilket 
holdnavn, der fremover ønskes anvendt samt hvilke hold, der 
ønskes omfattet. 

 

§ 2.5 Det nye holdnavn må ikke være eller have været anvendt af andre.  

§ 2.6 Såfremt det nye holdnavn refererer til en geografisk placering, skal 
navnet med rimelighed begrænse sig til det geografiske område, 

hvor klubben er hjemhørende, af hensyn til andre klubber i samme 
område 

 

§ 2.7 Det nye holdnavn må ikke indeholde et sponsornavn.  

§ 2.8 Så snart Divisionsforeningens godkendelse foreligger, vil 
navneændringen blive foretaget i de elektroniske systemer ved 
førstkommende lejlighed. 

 

§ 3 Ikrafttrædelse  

3.1 Dette cirkulære er vedtaget den 16. juni 2022 af 
Divisionsforeningens bestyrelse.  

 

3.2 Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 2022. Samtidig ophæves DBU’s 
Cirkulære nr. 77 (2012) f.s.v.a. klubber i Herre-DM.  

 

 

 
 
 



 

Side 3 af 3 
 

Brøndby, den 16. juni 2022  

På bestyrelsens vegne 

Thomas Christensen 

•  
•  
•  

•  

Cirkulæret er sendt til:  
• - Alle klubber i Herre-DM 

• - Kvindedivisionsforeningen  

• - Spillerforeningen  

• - Foreningen af Lokalunioner  
• - Lokalunionerne  
• - DBU’s bestyrelse  
• - DBU’s administration 

 

 


