Vi skal have styr på dit spillerpas, når du skal
spille fodbold på VGIE
For at du kan spille fodbold på VGIE skal vi have dit spillerpas eller en supplerende
spilletilladelse fra din nuværende klub.
Spillerpasset / den supplerende spilletilladelse sikrer at du er spilleberettiget for
VGIE.
Foranstående er et krav fra DBU, hvor vi som skole deltager i deres officielle turnering.
VGIE er registreret som officiel fodbold klub, og derfor er reglerne om klubskifte også
gældende for dit efterskoleophold her på VGIE.
Som spiller skal man træffe et valg, om man alene vil spille for VGIE eller om man både vil
spille for VGIE og sin nuværende klub.
A. Såfremt eleven kun ønsker at spille for VGIE
VGIE ansøger den nuværende klub om elevens ”spillerpas”.
Dette foregår elektronisk via KlubOffice, som er en elektronisk kommunikationsplatform for alle
fodboldklubber i Danmark.

B. Såfremt eleven både ønsker at spille for VGIE og sin nuværende klub
VGIE anmoder den nuværende klub om en anbefaling på en ”supplerende spillertilladelse”.
Dette foregår ved at VGIE sender en mail til den nuværende klub. Nuværende klub accepterer ved at give en
anbefaling. VGIE mailer anbefaling videre til DBU for godkendelse.

Såfremt du ikke skylder kontingent i din nuværende klub, er det normalt problemløst at få
tilsendt spillerpas / supplerende spillertilladelse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEND EN MAIL TIL VGIE
OBS: I behøver ikke sende os en mail, såfremt vi allerede har fået denne info på Facebook.

Information om foranstående meddeles VGIE ved at sende en mail til aa@vgie.dk med
følgende oplysninger:
Emne: ”Spillerpas”
Elevens navn
Elevens fødselsdato
Nuværende klub
Herudover skal der af mailen fremgå følgende valg, som I skal tage stilling til:
A: Eleven ønsker alene at spille for VGIE (VGIE anmoder elektronisk om elevens spillerpas fra nuværende klub)
B. Eleven ønsker både at spille for VGIE og sin nuværende klub (VGIE anmoder nuværende klub om
en anbefaling til en supplerende spillertilladelse. Denne videresender VGIE til DBU for godkendelse)

Når I har afsendt denne mail til os – skal I ikke foretage jer mere, så sørger VGIE og nuværende klub for resten.

Vi ses til masser af fodbold på en aktiv idrætsefterskole 

