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SPORTS - LICENS CIRKULÆRE 
 

Generelt 
Dette cirkulære er et supplement til DJUs vedtægter afsnit 5a. 
 
For at deltage i DJU og sektionernes aktiviteter kræves der en gyldig sportslicens. 
Sportslicensen kan tegnes i et eller flere af DJUs sektioner (Judo-licens, Ju Jitsu-licens).  
  
En person kan ikke tegne licens til samme sektion i to forskellige klubber.  
 
Licensbogens forside og første side bestemmes af Hovedbestyrelsen, herudover kan den 
have forskelligt indhold sektion for sektion. Bogen forhandles af sekretariatet til en af 
Unionen fastsat pris, men må kun sælges til medlemsklubberne.  

 
Sports-licens 

En Sports-licens er en licensbog med kvittering for betalt licensafgift, hvori 
licenshaverens klub har attesteret medlemskabet af klubben, og som tillige er forsynet 
med licenshaverens navn samt et vellignende pasfoto. Sportslicens kan kun udstedes til 
medlemmer af klubber registreret under DJU.  Der kan tegnes sportslicenser løbende 
igennem hele sæsonen fra 1. august til efterfølgende års 31. juli.  

 
Bestilling af nye sports-licenser 

Nye sports-licenser oprettes af klubben ved at logge ind på www.klubportalen.dk 
Bestillingsformularen i menuen ”Nye licenser” udfyldes, og der angives hvilket licens, 
der ønskes indløst. Herefter udskrives en kvittering for bestillingen, benævnt 
”Licenskvittering” samt en ordrebekræftelse med det samlede beløb for bestillingen. 
Licenskvitteringen er gyldig i 30 dage fra bestillingsdatoen.  
 
DJUs sekretariat sender den endelige licens til klubben sammen med en faktura for 
licensafgiften og gebyret. Licensen er derved blevet til en registreret sports-licens.  

 
En registreret sports-licens er gyldig fra registreringsdagen. Udløbsdatoen er påført den 
nævnte licenslabel. 
 

Fornyelse af sports-licenser 
Fornyelser af licenser sker ligeledes via www.klubportalen.dk. I menuen under 
”Licensfornyelser” fremgår en liste over klubbens licensindehavere. Ved at afkrydse i 
feltet ud for licensindehaverens navn kan licensen fornyes. Herefter udskrives en 
kvittering for bestillingen, benævnt ”Licenskvittering”. Licenskvitteringen er gyldigt i 30 
dage fra bestillingsdatoen. 
 
DJUs sekretariat sender den endelige licens til klubben sammen med en faktura for 
licensafgiften og gebyret. 
 
Den nye label indklæbes over den gamle eller indsættes på indersiden af licensens 
plastomslag, så den er let synlig.   

 
Ændringer i en sports-licens 

Såfremt en licenshaver skifter adresse kan klubben ændre licensindehaverens data via 
www.klubportalen.dk. Der udstedes som hovedregel ikke en ny licenslabel ifm. 
adresseændringer. Ønsker licensindehaveren at skifte klub midt i sæsonen informeres 
DJUs sekretariat skriftligt, og der udstedes et nyt licens. Fakturaen for ændringer af 
licensen tilsendes den nye klub. 
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Licensoversigter 
Via www.klubportalen.dk kan klubben løbende orientere sig om hvilke registrerede 
sportslicenser, der er tilknyttet den enkelte klub. Ligeledes kan licensindehavernes data 
rettes til her.  
Pr. 1. august opgøres klubbens licensantal. Dette tal anvendes til beregning prisen på 
klubbens Unionskontingent for næste sæson samt til DJUs interne fordelingsnøgle. 

 
Betaling af licenser 

DJUs sekretariat sender faktura for bestilling/genbestilling af licenser til klubben. 
Hvis klubben ikke betaler inden for den givne frist, sender sekretariatet en rykker. Betaler 
klubben stadig ikke mister den muligheden for at bestille flere licenser. Desuden vil det 
ikke være muligt for klubbens medlemmer at tilmelde sig DJUs arrangementer.  
 
Når fakturaerne bliver betalt, vil klubben igen kunne bestille flere licenser og deres 
medlemmer igen kunne deltage i DJUs arrangementer. 

 
Licensbøger 
 Ligeledes er det muligt at bestille licensbøger over www.klubportalen.dk. 
 
Licenspriser 

Sportslicensafgiften fastsættes af og går ubeskåret til den pågældende sektion..  
 I perioden d. 1. marts til 31. august betales halvt licensafgift (men fuldt licensgebyr) 


