
 
 
 
 
 
TILLÆG TIL 
VILKÅR FOR DELTAGELSE I 
DBU'S KVINDE SENIOR 
LANDSHOLDSTRUPPER  
2017 - 2021 
 

Nærværende aftaletillæg er indgået: 

 

 

mellem 

 

DANSK BOLDSPIL-UNION (DBU) 

DBU A/S  (DBU A/S) 

 

Og 

 

SPILLERFORENINGEN  (SPF) 

 

 
  



Nærværende tillæg regulerer forskellige forhold af relevans for spillere, der deltager i DBU´s Kvinde Senior 
landsholdstrupper og visse andre spillere. Tillægget er indgået mellem på den ene side DBU og DBU A/S og 
på den anden side Spillerforeningen (SPF) samtidig med aftalen om Vilkår for deltagelse i DBU’s Kvinde 
Senior landsholdstrupper 2017-2021, Forhandlingsprotokollat vedrørende forhandlinger af nye kollektive 
aftaler om vilkår mv. for DBU Kvinde Senior Landsholdstrupper 2017-2021 og Herre U21-landsholdet 2017-
2021, samt Samarbejdsaftale vedrørende DBU’s Kvinde Senior landsholdstrupper 2017-2021. Nærværende 
tillæg har således også samme ikrafttrædelses- og ophørstidspunkt som aftalen om vilkår og 
samarbejdsaftalen. 
 

1. SUNDHED OG KOST VED LANDSHOLDSSAMLING 

1.1 DBU har til hensigt løbende at højne kvaliteten i sundhedssektoren og skal som minimum i aftaleperioden 

investere yderligere DKK 320.000 pr. år – set i forhold til udgifterne i 2016 – i en passende 

sundhedssektor i form af f.eks. behandlere, fysiske trænere, diætister og/eller andet sundhedspersonale 

m.v., alt sammen efter DBU’s vurdering. Ingen del af de DKK 320.000 kan bruges til slutrundeaktiviteter. 

DBU oplyser, at udgifterne i 2016 til sundhedssektoren var DKK ca. 303.500, heraf skønnet DKK 116.500 

til ophold, forplejning og rejser (baseret på DKK 1.650 pr. dag i gennemsnit). Også i den kommende 

periode vil hver dag blive opgjort til DKK 1.650 samlet til ophold, forplejning og rejse mv.   

Spillerne har mulighed for – for egen regning og efter forudgående aftale med 

landstræneren/landsholdslægen og spillerens klub – at engagere deres egne behandlere til samlinger.  

1.2 DBU tilbyder kost, der så vidt muligt tilpasses spillernes behov som professionelle elitesportsudøvere.  

DBU har til hensigt løbende at søge at forbedre baneforhold og træningsfaciliteter, herunder også 

styrketræningsfaciliteter, for Kvinde A-landsholdet, og så vidt muligt også for eventuelle andre kvinde 

seniorhold. 

2. STIPENDIEORDNING 

2.1 Tildeling af stipendier skal sikre, at spillerne får bedre muligheder for at optimere den daglige træning og 

udvikling - herunder specielt individualiseret træning, bedre muligheder for restitution og i det hele taget 

bedre mulighed for at kombinere dagligdagen, uddannelse/job m.m. på en måde, så en satsning på 

personlig international fodboldudvikling til gavn for udvikling af dansk kvindefodbold sættes i højsædet. 

2.2 Stipendium tildeles ved indgåelse af en individuel aftale mellem DBU og spilleren. Vedhæftede formularer 

bilag 1 benyttes. Stipendier tildeles af DBU til spillere, der efter DBU’s vurdering har et stort 

fodboldmæssigt potentiale og væsentlig aktuel eller potentiel betydning for DBU’s Senior-

landsholdstrupper, samt talentfulde spillere under 23 år, som ikke allerede indgår under ovennævnte 

kategori, og som spiller fodbold i en dansk klub.  

2.3 Aftaler om stipendium skal indgås minimum én måned før en ny stipendieperiode påbegyndes. Når et 

stipendium for seks måneder er tildelt en spiller, kan dette ikke fratages spilleren igen – uanset om 

betingelserne for tildeling af stipendiet ikke længere er til stede. Stipendiet bortfalder dog (og skal 

tilbagebetales forholdsmæssigt), hvis spilleren melder fra overfor landsholdet. 

2.4 Ordinær stipendiepulje 

2.4.1 Stipendie tildeles for en periode på seks måneder ad gangen fra 1. februar til 31. juli og 1. august til 31. 

januar, dog første gang (forholdsmæssigt) for perioden 1. september 2017 til 31. januar 2018, og 

udbetales kvartalsvis forud. Udbetalingerne af disse stipendier afregnes som hidtil i overensstemmelse 

med punkt 2.8 i Vilkår for deltagelse i DBU’s Kvinde Senior landsholdstrupper 2017-2021. 

2.4.2 DBU vil til hver stipendieperiode uddele minimum 20 stipendier, herunder minimum 10 stipendier af DKK 

6.000 pr. måned og minimum 10 stipendier af DKK 4.000 pr. måned, samt herudover 7 stipendier af DKK 



2.000 pr. måned til talentfulde spillere under 23 år. Bortset fra de sidstnævnte stipendier af DKK 2.000 skal 

stipendierne tildeles spillere, der er oplistet på den liste på 30 spillere, som DBU udarbejder, og som 

inkluderer den ”bruttogruppeliste” med 26 spillere, som DBU indleverer til TeamDanmark. 

2.5 Supplerende stipendiepulje 

2.5.1 DBU forpligter sig til i aftaleperioden at oprette en supplerende stipendiepulje med et samlet beløb på DKK 

1.600.000. Tildeling heraf sker efter ansøgning til DBU fra den enkelte spiller, som enten skal være på 

listen nævnt ovenfor med 30 spillere, skal være på U23-holdet eller skal være en skadet spiller. Tildelingen 

sker efter DBU’s vurdering af den enkelte spillers konkrete behov og fodboldmæssige potentiale, og DBU 

tilstræber hvert år i aftaleperioden at tildele i størrelsesordenen 25 % af puljen på DKK 1.600.000, men 

kan tildele mere eller mindre i de enkelte år, forudsat at den samlede tildeling i aftaleperioden udgør DKK 

1.600.000. 

2.5.2 Stipendier fra den supplerende stipendiepulje kan søges og tildeles løbende, enten i form af enkeltstående 

beløb eller faste månedlige beløb over en periode på 3-6 måneder, hvor udbetaling sker kvartalsvis forud. 

2.6 Når et stipendium i henhold til punkt 2.5 er tildelt en spiller, kan dette ikke fratages spilleren igen – uanset 

om betingelserne for tildeling af stipendiet ikke længere er til stede. Stipendiet bortfalder dog (og skal 

tilbagebetales forholdsmæssigt), hvis spilleren har meldt fra overfor landsholdet.  

3. LEGATORDNING 

3.1 DBU etablerer inden udgangen af 1. kvartal 2018 en fond til 1) udlodninger til spillere i DBU’s Kvinde A-

bruttolandsholdstrup (mindst 75 procent af udlodningerne) og 2) til spillere med potentiale til at spille på 

DBU’s Kvinde A-landshold (maximalt 25 procent af udlodningerne). DBU etablerer og administrerer 

fonden. DBU står således for alt praktisk/administrativt arbejde med oprettelse og drift af fonden, samt 

arbejdet med at få virksomheder og andre organisationer til at bidrage til fonden.  

3.2 De første udbetalinger fra fonden vil finde sted i 2. halvår 2018. Udbetalinger vil ske halvårligt og direkte 

fra fonden til den enkelte spiller. DBU indbetaler ikke selv til fonden. 

3.3 Ordningen med fonden er tidsbegrænset og gælder kun for den konkrete aftaleperiode indtil 31. august 
2021. Herefter bortfalder ordningen, medmindre andet aftales. 

  



BILAG 

Bilag 1. Stipendieformular mv. 

 

Brøndby, den 25/11 2017 

 

 

 

FOR DANSK BOLDSPIL-UNION  FOR DBU A/S 

   

Underskrift Dato   Underskrift Dato  

Navn: Claus Bretton-Meyer 

Stilling: Adm. direktør 

 Navn: Thomas Christensen 

Stilling: Formand 

 

 

 

     

Underskrift Dato  Underskrift  Dato 

Navn: Jesper Møller 

Stilling: Formand 

 

 

FOR SPILLERFORENINGEN 

 

 

 

 

 

Navn: Claus Bretton-Meyer 

Stilling: Næstformand 

Underskrift Dato  

Navn: Jeppe Curth 

Stilling: Formand 


