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BLANKET C – MINIMUMSKRAV FRA DBU 
 
Til brug for afgivelse af tilbud i henhold til nærværende udbud bekræfter Budgiver hermed, at have gennem-
gået alle relevante regelsæt fra UEFA, inkl. evt. underbilag/tillæg nævnt i disse, samt at have underskrevet 
BLANKET B, ligesom Budgiver bekræfter, at have læst ”Invitation til afgivelse af bud på at blive DANMARKS 
NATIONALSTADION FOR U-21 LANDSHOLDET ved udlån af stadion til afholdelse af U-21 Landsholdets kvalifi-
kations- og evt. play-off kampe på hjemmebane, 2021-2024” (herefter benævnt Udbudsinvitation). 
 
 
 GENERELLE KRAV & FACILITETER PÅ STADION 

 
Kravspecifikation: Ja Nej  

Bemærkninger: 
 (sæt kryds)  
1) Stadion (og omgivende faciliteter)    
1.1) Budgiver bekræfter at kunne afholde 
samtlige de udbudte landskampe i hele leje-
perioden samt at ville reservere alle dage i de 
kendte kampterminer, inklusive eventuelle 
play-off kampterminer, jf. punkt 5.1. i Udbuds-
invitation, såfremt Budgiver udvælges til af-
holdelse af disse kampe 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.2) Budgiver bekræfter, at Budgivers stadion 
har en kapacitet på minimum 5.000 sid-
dende tilskuere, jf. punkt 8.2.7. i Udbudsinvi-
tation. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

1.3) Budgiver bekræfter, at udlån til DBU af 
stadion er vederlagsfri og vil udgøre hele sta-
dion og de dertil hørende parkeringsarealer, 
hvorefter Budgiver bekræfter at ville stille alle 
nødvendige arealer på stadion til rådighed for 
DBU, jf. Udbudsinvitationens punkt 8.2.2. 
 
Budgiver vedlægger oversigtskort over hele 
stadion, hvoraf placering fremgår af bane, til-
skuerpladser, med markering af VIP-pladser 
(business seats mv.), almindelige pladser, han-
dicappladser, medie- og broadcastingområ-
der på tilskuerpladser, lounger/loger, sky-
bokse, indgange til stadion, parkeringspladser 
for VIP, alm. p-pladser, OB-vogn-område mv. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversigtskort udfærdiges og påføres 
følgende bilagsnr.: BILAG C.1-3.   
 

1.4) Budgiver bekræfter at kunne opfylde for-
pligtelsen til at stille Stadion og træningsfaci-
liteter til rådighed for DBU på de i Udbudsin-
vitationen anførte vilkår og tidsrum i forbin-
delse hver landskamp, jf. punkt 8.2.3.-8.2.5. 
Udbudsinvitationen 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

1.5) Budgiver bekræfter at kunne opfylde for-
pligtelsen til at vedligeholde banen i henhold 
til punkt 8.2.8. i Udbudsinvitationen, samt i 
henhold til UEFA’s øvrige krav hertil. 
 

 
 

 
 

 

1.6) Budgiver bekræfter at ville overholde for-
pligtelserne overfor DBU/UEFA i henhold til 
Udbudsinvitationens punkt 8.2.6 (rengøring) 
og 8.2.11 (ansvar for sikkerhed)  
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Kravspecifikation: Ja Nej  

Bemærkninger: 
 (sæt kryds)  
2) Afdækning af Stadion    
2.1) Budgiver bekræfter at ville forestå afdæk-
ning af hele stadion efter aftale med DBU, se-
nest med udgangen af Match Day -2, i over-
ensstemmelse med bestemmelserne herom i 
punkt 8.2.12. i Udbudsinvitationen.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3) Storskærme samt andre skærme og elektroniske boards på stadion 
3.1) Budgiver bekræfter at overlevere brugen 
af alle storskærme, og andre skærme, elektro-
niske boards mv., der kan tilgås/ses af tilsku-
ere på Stadion, til DBU i hele lejeperioden for 
hver enkelt kamp, ligesom Budgiver bekræf-
ter at overholde punkterne 8.2.13 og 8.2.14 i 
Udbudsinvitation.   
 
3.2) Budgiver bekræfter endvidere, at evt. 
skærme mv., der ikke er i brug af DBU/UEFA i 
forbindelse med landskamp, ikke må være 
påført eller i øvrigt fremvise budskaber af 
kommerciel karakter. Skærme, der ikke tages 
i brug af DBU/UEFA skal være slukket, med 
mindre andet aftales. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    
 
 
FORPLEJNING OG HOSPITALITY 

   

4) Forplejning af hold, dommere og officials mv.  
4.1) Budgiver bekræfter vederlagsfrit at levere 
forplejning i form af lettere servering (sand-
wich/frugt/vand/kaffe/the) på selve kampda-
gen til de to respektive landshold, dommere 
samt UEFA officials, presse/medie/broadca-
sting personel etc på Match Day -1 og på 
Match Day, jf. Udbudsinvitation punkt 8.3.1 og 
8.3.2. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5) Hospitality    
5.1) Budgiver bekræfter, at udlån af Stadion 
som udgangspunkt indbefatter alle loun-
ger/loger/skybokse mv., der forefindes på sta-
dion, til brug for DBU’s hospitality arrange-
menter på kampdagen, jf. punkt 8.5.1 i Ud-
budsinvitation. 

 
5.2.) Budgiver bekræfter vederlagsfrit at levere 
al catering mv., inkl. levering af personale her-
til, til DBU’s hospitality arrangementer ved de 
udbudte landskampe i henhold til Udbudsin-
vitation punkt 8.5.2-8.5.5.  
 

 
 

 
 

Der vedlægges oversigt over loun-
ger/loger/skybokse med angivelse af 
antal mulige spisende gæster pr. rum. 
Oversigten skal vedlægges som BILAG 
C.5-1  
 
 
Budgiver kan optionelt vælge at ved-
lægge beskrivelse af leverancer, herun-
der menuforslag, til de i punkter 8.5.2-
8.5.6 beskrevne hospitality arrange-
menter, med fokus på kvalitet o.l. fak-
torer, som Budgiver ønsker skal medta-
ges i DBU’s overvejelser ved udvæl-
gelse af Stadion. Menuforslag eller an-
den beskrivelse herom vedlægges som 
BILAG C.5-2. 
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Kravspecifikation: Ja Nej  

Bemærkninger: 
 (sæt kryds)  
6) Food & Beverage    
6.1) Budgiver bekræfter og indestår for, at alle 
priser på Food & Beverage varer, der serveres 
til tilskuere på stadion på kampdagen følger 
de sædvanlige priser, der normalt er gæl-
dende på stadion ved fodboldkampe, jf. Ud-
budsinvitation, punkt 8.6.1. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

    
    
PERSONALE    
 
Kravspecifikation: Ja Nej  

Bemærkninger: 
 (sæt kryds)  
7) Kontrollører    
7.1) Budgiver bekræfter vederlagsfrit at levere 
det nødvendige antal kontrollører til alle de 
udbudte landskampe, efter anvisninger fra 
DBU’s sikkerhedschef, jf. Udbudsinvitation 
punkt 8.7.1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

8) Sikkerhedschef på stadion    
8.1) Budgiver bekræfter, at Stadionejers sikker-
hedschef vil være til rådighed i overensstem-
melse med punkt 8.7.2. i Udbudsinvitation. 

 
 

 
 

 
 

9) Stadionspeaker og teknisk operatør     
9.1) Budgiver bekræfter at stille erfaren spea-
ker samt erfaren teknisk operatør til vareta-
gelse/teknisk support af storskærme, LED, 
Stadion tv-hold mv, til rådighed på kampaf-
viklingsdagen mv., jf. punkt 8.7.3. i Udbudsin-
vitationen 
 
9.2.) Budgiver garanterer at have tilstrække-
lige og gyldige KODA/gramex tilladelser, lige-
som Budgiver bekræfter at afholde alle udgif-
ter til KODA/Gramex i forbindelse med kam-
pene, jf. punkt 8.7.3. og punkt 8.2.14. i Udbuds-
invitationen. 

 
 

 
 

 
 

10) Personale til billethåndtering 
10.1) Budgiver bekræfter at levere tilstrækkelig 
og kvalificeret personale, herunder teknisk 
support for systemer på stadion, der kan 
håndtere elektronisk billetkontrol ved alle 
indgange, herunder online sammenhæng 
mellem salgsplatform og lokale scanning sy-
stemer på kampdagen, jf. punkt 8.7.5. i Ud-
budsinvitationen. 

 
 

 
 

 
 
 

11) Andet personale    
11.1) Budgiver bekræfter at levere tilstrækkelig 
og kvalificeret øvrigt personale i henhold til 
beskrivelsen i Udbudsinvitation, punkt 8.7.4 
 
11.2) Budgiver bekræfter at stille bolddrenge til 
rådighed på kampdagen, jf. punkt 8.7.4 i Ud-
budsinvitation 
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SIKKERHEDSKRAV    
 
Kravspecifikation: Ja Nej  

Bemærkninger: 
 (sæt kryds)  
12) Sikkerhed    
12.1) Budgiver skal i enhver henseende kunne 
indestå for, at de danske landskampe i udbud 
i sin helhed og under kampafviklingen kan fo-
regå sikkerhedsmæssigt korrekt, og kan gen-
nemføres under hensyntagen til de anvisnin-
ger og retningslinjer UEFA, DBU, redningstje-
neste, politi og brandvæsen måtte udstede, jf. 
Udbudsinvitationens punkt 8.2.15-8.2.16. 
 
12.2) Budgiver bekræfter og indestår for, at 
Stadion fuldt ud lever op til kravene for sikker-
hed på Station i henhold til UEFA Safety and 
Security Regulations, 2019 edition, ligesom 
Budgiver er ansvarlig for, at det lejede lever 
op til samtlige de sikkerhedsmæssige krav til 
stadions, der stilles af UEFA og DBU, samt at 
de bygningsmæssige, tekniske og driftsmæs-
sige installationer fungerer fuldt ud, Jf. Ud-
budsinvitation, punkt 8.2.10. 
 
12.3) Budgiver bekræfter at indestå for rele-
vante myndighedsgodkendelser på stadion 
for afvikling af landskamp, ligesom Budgiver 
indestår for, at Stadion er opført og indrettet 
således, at det frembyder tilfredsstillende 
tryghed i brand-, sikkerheds- og sundheds-
mæssig henseende, jf. punkt 8.2.9. 
 
12.4) Budgiver bekræfter at stille al påkrævet 
sikkerheds- og sundhedspersonel til rådighed 
i overensstemmelse med Udbudsinvitatio-
nens på punkt 8.7.6. og punkt 8.7.7. 
 

   

  
 

  

 
 
HOTEL, FORPLEJNING OG TRANSPORT 

   

 
Kravspecifikation: Ja Nej  

Bemærkninger: 
 (sæt kryds)  
13) Hotel, forplejning og transport 
13.1) Budgiver bekræfter at ville afholde alle 
DBU`s udgifter til hotel inkl. forplejning til 
DBU’s stab og spillere og UEFA dommerteam 
i forbindelse med U-21 Landsholdets samlin-
ger i overensstemmelse med punkt 8.8.1 i Ud-
budsinvitation 
 
13.2) Budgiver bekræfter at ville afholde alle 
DBU’s udgifter til transport af spillere og stab 
fra begge hold samt UEFA dommerteam til 
og fra lufthavn samt til og fra træning og 
kamp mv. under landsholdenes/dommertea-
mets ophold, jf. punkt 8.8.2 i Udbudsinvitation 
 

   

    
    

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

https://documents.uefa.com/reader/CWhJ%7EbY3mi97N9RltR4txw/1lqqtBJtyK0TQaIQfxM1AA
https://documents.uefa.com/reader/CWhJ%7EbY3mi97N9RltR4txw/1lqqtBJtyK0TQaIQfxM1AA
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RETTIGHEDER    
 
Kravspecifikation: Ja Nej  

Bemærkninger: 
 (sæt kryds)  
14) Kommercielle- og immaterielle rettigheder   
14.1) Budgiver accepterer, at DBU på kampaf-
viklingsdagene i udlånsperioden har fuld rå-
deret over udsmykning mv. af stadion, at der 
på Stadion kan foretages udsmykning med 
kommercielle budskaber for DBU og/eller 
UEFA og/eller disses kommercielle part-
nere/sponsorer, ligesom DBU har ret til at æn-
dre eller udelade evt. eksisterende stadion-
navn, jf. punkt 8.9.1. i Udbudsinvitationen 
 
14.2) Budgiver bekræfter og accepterer, at 
DBU ved egne og UEFA hospitalityarrange-
menter kan at kræve specifikke drikkevarer 
serveret fra egne F&B-partnere, fx Carlsberg, jf. 
punkt 8.5.6. 

 
 

 
 

  

    
    
    
MARKEDSFØRING    
15) Markedsføring    
15.1) Budgiver bekræfter at ville deltage øko-
nomisk og ressourcemæssigt i henhold til for-
pligtelserne beskrevet i Udbudsinvitation, 
punkt 8.9.2. 
 
15.2) Budgiver accepterer, at DBU’s part-
nere/sponsorer mv. vil have ret til at blive ek-
sponeret/aktivere deres brand på selve Sta-
dion på kampdage, fx ved at opstille boder el-
ler lave hand-outs mv. til tilskuere, jf. punkt 
8.9.2 i Udbudsinvitation. 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

   

UNDERSKRIFT: 
 
Ovenstående, der udgør en del af Budgivers tilbud, bekræftes herved med Budgivers underskrift: 
 
 
DATO:                 /                  2021 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Officielt stempel og underskrift 
Underskrivers navn angives nedenfor i blokbogstaver. 
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