ANSØGNINGSSKEMA –Ansøgning om tilladelse til at drive kontrakthåndbold
Vilkårene for at drive kontrakthåndbold fremgår af Ligareglementets kapital 3
”Kontrakter”.
Tilladelse til at drive kontrakthåndbold gives til:
a) Foreninger, der opretter afdeling for kontraktspillere samt
b) Selskaber, der af en eller flere foreninger har lånt en rettighed til at deltage i
Danmarksturneringen
Foreninger, der ønsker tilladelse til at drive kontrakthåndbold, skal opfylde betingelserne i
§ 143.
Betingelserne for leje / lån af rettigheder og samarbejdsaftaler fremgår af §§ 145ff.
A

Ansøgning vedrører
 Forening, der ønsker at oprette afdeling for kontraktspillere


B

Håndboldselskab, der har indgået samarbejdsaftale med en eller flere foreninger.

Identifikation af ansøger

CVR nr.
Navn
Adresse c/o

Post nr.
Telefon nr.
E-mail
C

By
Fax nr.

Regnskabsår

Regnskabsår angives med ddmm – ddmm: ______ - ______
D

Håndboldselskaber – betegnelse i h.t. vedtægter







Interessentskab
Kommanditselskab
Forening eller andelsselskab
Anpartsselskab
Aktieselskab
Andet: ___________________________

1

E

Tegningsregel og tegningsberettigede

Tegningsregel:
Angiv tegningsregel
således som denne
fremgår af
vedtægterne:

Tegningsberettigede personer
Navn
1.

Funktion

Underskrift

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

F

Forening, der ønsker at oprette afdeling for kontraktspillere

Foreningen skal opfylde kravene i Ligareglementet, herunder betingelserne i § 143, som
blandt andet omfatter indsendelse af følgende oplysninger til DHF:
Foreningens vedtægter (dokumentation for at foreningen opfylder DIF’s
foreningsbegreb)
 Redegørelse vedrørende foreningens ungdomsafdeling (vilkår)
 Revideret balance, jf. kravene i § 143, d.
 Dokumentation for registrering i SKAT
Budget for det kommende regnskabsår. Se yderligere krav i § 143, f.
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G

Håndboldselskab, der har indgået samarbejdsaftale med en eller flere foreninger

Selskabet skal opfylde kravene i Ligareglementet, herunder betingelserne i § 146, som
blandt andet omfatter indsendelse af følgende oplysninger til DHF:











Vedtægter for foreningen omfattet af samarbejdsaftalen (dokumentation for at
foreningen opfylder DIF’s foreningsbegreb)
Redegørelse vedrørende foreningens ungdomsafdeling (vilkår)
Revideret perioderegnskab, jf. kravene i § 146, d.
Dokumentation for selskabets registrering i Erhvervsstyrelsen
Budget for det kommende regnskabsår, jf. kravene i § 146 f.
Dokumentation for, at den forening, som udlåner turneringsrettighederne har en
positiv formue og ikke har uafdækkede forpligtelser, jf. § 146 g.
Selskabets vedtægter
Samarbejdsaftale med den eller de foreninger, der har udlånt rettigheden til at spille
i danmarksturneringen

Krav til samarbejdsaftalen fremgår af § 147.

H

Erklæring

Ledelsen af foreningen eller håndboldselskabet bekræfter hermed rigtigheden af
oplysningerne i ansøgningen og i de til ansøgningen vedlagte erklæringer og bilag.

Dato
Navn

Navn

_______________________________

_____________________________
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