
Fælles forståelse mellem DIF, DBU og Divisionsforeningen om OL-deltagelse i Tokyo 2020 

 

Det er ikke lykkedes for IOC og FIFA at indgå en aftale, der friholder perioden for OL i Tokyo for andre 
fodboldturneringer og dermed sikrer, at fodboldklubber har mulighed for at afgive deres U 23-spillere til 
den olympiske U 23-landsholdsslutrunde i Tokyo i 2020 uden, at det kolliderer med vigtige nationale og 
internationale klubkampe. En evt. dansk deltagelse i den olympiske fodboldturnering er således forbundet 
med visse udfordringer i forhold til at udtage det danske U 23-fodboldlandshold, idet såvel danske som 
udenlandske klubber ikke er forpligtede til at afgive spillere til den olympiske fodboldturnering. 

DIF, DBU og Divisionsforeningen vil inden for de givne rammer søge at nå frem til fælles løsninger i 
bestræbelserne på at stille med så stærkt et olympisk landshold som muligt. 

I den forbindelse er DIF, DBU og Divisionsforeningen enige om følgende: 

 Alle tre parter arbejder for at få så stærkt et hold med som muligt, såfremt OL-kvalifikationen 
kommer i hus ved U21-EM-slutrunden i juni 2019 

 DIF anerkender, at det på grund af de givne internationale forhold ikke vil være muligt for DBU at 
give en forhåndsgaranti for at stille med stærkeste hold, som det ellers er kutyme i forbindelse med 
aftaler om de nationale danske OL-udtagelsesregler 

 DIF anerkender i den forbindelse, at Divisionsforeningens superligaklubber har en helt legitim 
interesse i at kunne stille med stærkest mulige hold i de nationale og internationale klubkampe, 
som måtte blive afviklet i samme periode som den olympiske fodboldturnering 

 DBU vil arbejde målrettet for at få frigivet spillere fra udenlandske klubber til det olympiske 
ungdomslandshold 

 Divisionsforeningen vil i dialog med superligaklubberne søge at få tilrettelagt et nationalt 
turneringsprogram, der vil gøre det lettere for (nogle af) klubberne at frigive (nogle) spillere til det 
olympiske ungdomslandshold 

 DIF tilkendegiver, at der på baggrund af ovenstående fælles bestræbelser vil blive udtaget et U 23-
fodboldlandshold til OL, såfremt OL-kvalifikationen kommer i hus ved U21-EM-slutrunden i juni 
2019  

Ovenstående fælles forståelse meldes ud op til U21-EM-slutrunden i juni 2019 i en fælles pressemeddelelse 
fra de tre parter for at sikre ro om problemstillingen samt sikre, at spillerne har en attraktiv gulerod at gå 
efter ifbm. U21-EM-slutrunden, nemlig opnåelse af en OL-kvalifikation. 
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