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Cirkulære nr. 123 (2022) 

fra 

Dansk Boldspil-Unions 

Bestyrelse 

 

Mindstekrav til klubber i Kvinde-DM, der ønsker at drive en afdeling for kvin-
delige kontraktspillere.  

 

På given foranledning meddeles følgende:  

§ 1  De af cirkulæret omfattede juridiske enheder  

1.1  Alene klubber i Kvinde-DM kan opnå tilladelse til at drive kontraktfodbold-
virksomhed. 

1.2 Bestemmelserne i dette cirkulære gælder for følgende juridiske enheder  

a) klubber i Kvinde-DM, der driver kontraktfodboldvirksomhed på grundlag 
af en tilladelse udstedt i medfør af DBU’s love § 17, stk. 4, litra 1, og  

b) tredjemænd, der driver kontraktfodboldvirksomhed i Kvinde-DM på 
grundlag af en kontraktfodboldtilladelse, som er stillet til deres rådighed 
i overensstemmelse med DBU’s love § 17, stk. 4, litra 2.  

 Ordet ”kontraktklub” bruges i det følgende som fællesbetegnelse for så-
danne enheder i Kvinde-DM.  

1.3  Cirkulærets bestemmelser gælder ikke for klubber, der ikke selv driver kon-
traktfodboldvirksomhed, men som stiller deres kontraktfodboldtilladelse 
efter DBU’s love § 17, stk. 4, litra 1, til rådighed for en tredjemand i overens-
stemmelse med DBU’s love § 17, stk. 4, litra 2. 

§ 2 Krav til juridisk enhed 

2.1 Kontraktfodboldvirksomhed for klubber i Kvinde-DM skal etableres og dri-
ves i selskabsform (ApS eller A/S). Moderklubbens kontraktfodboldtilladelse 
skal således stilles til rådighed for tredjemand (selskabet) i overensstem-
melse med DBU’s love § 17, stk. 4, litra 2. 

2.2 Overgangsbestemmelse:  
 For eksisterende kontraktklubber i Kvinde-DM, som ikke er etableret i sel-

skabsform på tidspunktet for nærværende cirkulæres ikrafttræden, skal 
kravet i § 2.1 om etablering i selskabsform være opfyldt senest den 1. juli 
2024. Dokumentation for opfyldelse af kravet inden fristens udløb skal ind-
sendes til DBU hurtigst muligt og senest 1. marts 2024.  
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§ 3  Kontraktfodboldtilladelse i Kvinde-DM’s øverste række  

3.1 Klubber i Kvinde-DM’s øverste række, Kvindeligaen, der i henhold til DBU’s 
love, § 3, stk. 8, har været i besiddelse af en af DBU udstedt klublicens i sæ-
sonen forud for det år, der ønskes kontraktfodboldtilladelse, opnår ved 
DBU’s udstedelse af klublicens for den kommende sæson automatisk kon-
traktfodboldtilladelse for den sæson, til hvilken klublicens er udstedt, så 
længe klubbens 1. hold spiller i Kvinde-DM’s øverste række i det år klubli-
censen er gældende for og kontraktfodboldvirksomhed drives i selskabs-
form, jf. § 2. 

3.2 Ved nedrykning fra Kvindeligaen til 1. division i Kvinde-DM bortfalder kon-
traktfodboldtilladelse til klubben automatisk med udløb af den indevæ-
rende sæson. Såfremt klubben ønsker tilladelse til at drive en afdeling for 
kvindelige kontraktspillere, skal denne ansøge om kontraktfodboldtilla-
delse i henhold til reglerne herfor i nærværende cirkulæres § 4, for klubber 
i 1. og 2. division i Kvinde-DM. 

3.3 Såfremt en klub ved oprykning i Kvinde-DM fra 1. division til Kvindeligaen 
ønsker at drive kontraktfodboldvirksomhed, skal klubben indgive ansøg-
ning til DBU om tilladelse til at drive kontraktfodboldvirksomhed, jf. DBU’s 
love § 17, stk. 4, litra 1, med samtidig ansøgning om, at tilladelse stilles til rå-
dighed for tredjemand i overensstemmelse med DBU’s love § 17, stk. 4, litra 
2 samt ovenstående § 2.1. 

3.4 Ansøgning, som indsendes til DBU, om at drive kontraktfodboldvirksom-
hed i henhold til § 3.3 skal være ledsaget af følgende: 

a)  Kopi af licensbrev fra DBU’s licensadministration, hvoraf fremgår, at 
klubben er tildelt en af DBU udstedt klublicens for Kvinde-DM’s øverste 
række, Kvindeligaen, jf. DBU’s love, § 3, stk. 8, for den kommende sæson. 

b)  de i § 4.2 i nærværende cirkulære nævnte oplysninger og dokumenter. 

3.5 Ved en klubs oprykning eller dennes potentielle oprykning i Kvinde-DM fra 
1. division til Kvindeligaen, kan klubben ansøge DBU om forhåndsgodken-
delse til at drive kontraktfodboldvirksomhed for den kommende sæson 
ved indsendelse af de i § 4.2 i nærværende cirkulære nævnte oplysninger 
og dokumenter.  

3.6  Såfremt DBU efter gennemgang af klubbens ansøgning vurderer, at ansø-
ger kan dokumentere sin evne til at fortsætte driften (going concern) frem 
til udgangen af den sæson, kontraktfodboldtilladelsen ansøges for, vil kon-
traktfodboldtilladelse eller forhåndsgodkendelse hertil blive tildelt frem til 
udgangen af den sæson, hvori kontraktfodboldtilladelsen ansøges. DBU 
kan i den forbindelse udstede betinget kontraktfodboldtilladelse eller for-
håndsgodkendelse til at drive kontraktfodboldvirksomhed i Kvinde-DM’s 
øverste række i henhold til § 6. 
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§ 4  Kontraktfodboldtilladelse for 1. og 2. divisionsklubber i Kvinde-DM  

4.1  Klubber, der spiller i 1. eller 2. division i Kvinde-DM kan indgive ansøgning 
om tilladelse til at drive kontraktfodbold i henhold til DBU’s love § 17, stk. 4, 
litra 1, med samtidig ansøgning om tilladelse til, at stille sin kontrakttilla-
delse til rådighed for tredjemand i henhold til DBU’s love § 17, stk. 4, litra 2, 
jf. § 2.  

4.2  Ansøgningen, som indsendes til DBU, skal være ledsaget af følgende:  

a)  En ledelseserklæring, hvori de for ansøgeren tegningsberettigede erklæ-
rer, at ansøgeren har fuldt kendskab til og vil overholde de for turne-
ringsdeltagelse relevante regler, herunder DBU’s til enhver tid gældende 
love og regler, samt at ansøgeren på ansøgningstidspunktet ikke har 
overforfalden gæld over for ansøgerens evt. ansatte, andre fodboldklub-
ber, DBU, SKAT eller andre offentlige myndigheder, 

b)  Ansøgerens seneste af generalforsamlingen godkendte, reviderede års-
regnskab forsynet med generalforsamlingsdirigentens påtegning om 
godkendelsen samt budget for det første regnskabsår, hvori ansøgeren 
ønsker at drive kontraktfodbold, inkl. bemærkninger og forudsætninger 
knyttet til de væsentligste udgifts- og indtægtsposter for den kom-
mende sæson.  

 Årsregnskaber og budgetter skal indeholde en udspecificering af løn- og 
personaleomkostninger.  

c)  Oplysninger om ansøgerens organisation og ejerforhold (organisations-
diagram) samt kopi af samarbejdsaftale med moderklub og evt. ejeraf-
taler, 

d) En underskriftsprøve for den/de personer, der skal have tegningsret på 
vegne af kontraktklubben i forhold til at indgå spillerkontrakter, herun-
der også lejeaftaler og ophørsaftaler. 

e)  Øvrige relevante oplysninger af sportslig, økonomisk, juridisk og admini-
strativ art, herunder en redegørelse for hvorledes ansøgerens ungdoms-
afdeling er organiseret, jf. lovenes § 17.4, nr. 1, og de ressourcer, ansøgeren 
anvender til talentudvikling.   

4.3  Ved ansøgning om kontraktfodboldtilladelse skal ansøgeren over for DBU 
med ovenstående i § 4.2 kunne dokumentere sin evne til at fortsætte drif-
ten (going concern) frem til udgangen af den sæson, kontraktfodboldtilla-
delsen ansøges for.  

4.4  Såfremt DBU vurderer, at en ansøger opfylder ovenstående krav, vil kon-
traktfodboldtilladelse blive tildelt frem til udgangen af den sæson, hvori 
kontraktfodboldtilladelsen ansøges. Fornyelse heraf sker ved indberetning i 
henhold til § 5.  
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§ 5  Indberetning  

5.1  En kontraktklub omfattet af dette cirkulæres § 4 skal hvert år senest 5 dage 
efter afholdelsen af ordinær generalforsamling, dog senest 5 måneder efter 
udløbet af sit regnskabsår, indsende følgende til DBU:  

a) Kontraktklubbens seneste af generalforsamlingen godkendte, revide-
rede årsregnskab forsynet med generalforsamlingsdirigentens påteg-
ning om godkendelsen samt budget for det kommende regnskabsår, 
inkl. bemærkninger og forudsætninger knyttet til de væsentligste ud-
gifts- og indtægtsposter for den kommende sæson.  

Årsregnskaber og budgetter skal indeholde en udspecificering af løn- og 
personaleomkostninger. 

b)  Oplysning om evt. ændringer i kontraktklubbens organisation og ejerfor-
hold, herunder evt. ændringer i personkreds for tegningsberettigede un-
derskrivere af spillerkontrakter på vegne af kontraktklubben. 

c)  En ledelseserklæring, hvori kontraktklubbens tegningsberettigede er-
klærer, at kontraktklubben ikke har overforfalden gæld over for klub-
bens ansatte, andre fodboldklubber, DBU, SKAT eller andre offentlige 
myndigheder. 

d)  Øvrige relevante oplysninger af sportslig, økonomisk, juridisk og admini-
strativ art, herunder en redegørelse for hvorledes ansøgerens ungdoms-
afdeling er organiseret, jf. DBU’s loves § 17.4, nr. 1, og de ressourcer, ansø-
geren anvender til talentudvikling. 

5.2  Ved indberetning skal kontraktklubben over for DBU med ovenstående 
kunne dokumentere sin evne til at fortsætte driften (going concern) frem 
til udgangen af den kommende sæson.  

5.3  Såfremt DBU vurderer, at en kontraktklub opfylder ovenstående krav, vil 
kontraktfodboldtilladelse blive fornyet frem til udgangen af den kom-
mende sæson.  

§ 6 Betinget kontraktfodboldtilladelse 

6.1  DBU kan både ved ansøgning om og fornyelse af en kontraktfodboldtilla-
delse i henhold til §§ 3-5 vælge at gøre kontraktfodboldtilladelsen betinget, 
såfremt det af DBU vurderes, at kontraktklubben kun i mindre grad kan do-
kumentere sin evne til at fortsætte driften (going concern) frem til udgan-
gen af den kommende sæson.  

6.2  En kontraktfodboldtilladelse kan gøres betinget på følgende måder:  

a)  En kontraktklub pålægges at foretage kvartalsmæssig indberetning 
som dokumentation for kontraktklubbens evne til at kunne fortsætte 
driften (going concern) frem til udgangen af den sæson, kontraktfod-
boldtilladelse er tildelt for.  



 

5 
  

b)  En kontraktklub pålægges kun at tegne kontrakter af op til 12 måneders 
varighed.  

c)  En kontraktklub pålægges kun at tegne kontrakter op til en af DBU 
nærmere fastsat årlig lønsumsgrænse.  

§ 7 Kontraktfodboldtilladelse – krav til opretholdelse 

7.1  Enhver kontraktklub i Kvinde-DM med kontraktfodboldtilladelse i henhold 
til dette cirkulære er forpligtet til straks og uden ugrundet ophold at med-
dele DBU om følgende forhold: 

a)  evt. ændringer i kontraktklubbens organisation og ejerforhold, herunder 
ændringer i personkreds for tegningsberettigede underskrivere af spil-
lerkontrakter på vegne af kontraktklubben 

b) evt. verserende skattesager, 

c)  evt. overforfalden gæld over for kontraktklubbens ansatte, andre fod-
boldklubber, DBU, SKAT eller andre offentlige myndigheder  

7.2  DBU kan til enhver tid pålægge en kontraktklub i Kvinde-DM at foretage 
indberetning som dokumentation for kontraktklubbens evne til at kunne 
fortsætte driften (going concern) frem til udgangen af den sæson, kon-
traktfodboldtilladelse er tildelt for i henhold til § 5. En sådan ekstraordinær 
indberetning skal ske inden en af DBU fastsat frist, og DBU kan i perioden 
fra afgivelsen af indberetningspålægget og indtil det tidspunkt, hvor der 
foreligger en korrekt og fyldestgørende indberetning, undlade at behandle 
ansøgninger fra den pågældende kontraktklub om godkendelse af ansæt-
telses- eller lejekontrakter for nye spillere og forlængelser af ansættelses- 
eller lejekontrakter for eksisterende spillere.  

§ 8  Manglende opfyldelse af bestemmelserne i §§ 5-7  

8.1  Er en kontraktklub ved sin indberetning efter § 5, ikke i stand til at doku-
mentere sin evne til at fortsætte driften (going concern) frem til udgangen 
af den kommende sæson, kan klubben derefter hverken få godkendt an-
sættelses- eller lejekontrakter for nye spillere eller forlængelser af ansættel-
ses- eller lejekontrakter for eksisterende spillere. Det samme gælder, så-
fremt kontraktklubbens indberetning efter § 5 ikke foretages rettidigt eller 
er mangelfuld.  

8.2  Såfremt DBU konstaterer, at en betinget kontraktfodboldtilladelse tildelt i 
henhold til § 6 ikke overholdes, kan kontraktklubben, der har fået tildelt 
den betingede kontraktfodboldtilladelse, derefter hverken få godkendt an-
sættelses- eller lejekontrakter for nye spillere eller forlængelser af ansættel-
ses- eller lejekontrakter for eksisterende spillere.  

8.3 Er en kontraktklub ved sin meddelelse efter § 7.1 eller ved pålæg om indbe-
retning i henhold til § 7.2, ikke i stand til at dokumentere sin evne til at fort-
sætte driften (going concern) frem til udgangen af den igangværende eller 
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den kommende sæson, kan klubben derefter hverken få godkendt ansæt-
telses- eller lejekontrakter for nye spillere eller forlængelser af ansættelses- 
eller lejekontrakter for eksisterende spillere. Det samme gælder, såfremt 
kontraktklubbens indberetning efter § 7.2 ikke foretages rettidigt eller er 
mangelfuld. 

8.4  Ønsker en kontraktklub, der i medfør af §§ 8.1-8.3 har mistet adgangen til at 
få godkendt nye kontrakter, på et senere tidspunkt at generhverve denne 
adgang, skal kontraktklubben på ny ansøge om en kontraktfodboldtilla-
delse i henhold til § 3.4 eller § 4.  

§ 9  Dispensation  

9.1  DBU kan i ganske særlige tilfælde, efter forudgående ansøgning, tillade en 
fravigelse af reglerne i dette cirkulære.  

§ 10  Ikrafttrædelse  

10.1  Dette cirkulære er vedtaget af DBU’s bestyrelse den 27. juni 2022.  

10.2  Cirkulæret træder i kraft straks og erstatter cirkulære nr. 116 (2018), der sam-
tidig ophæves, idet tidligere kontraktfodboldtilladelse udstedt i henhold til 
cirkulære 116 (2018) udløber med udgangen af sæsonen 2021/2022, hvoref-
ter fornyelse eller ansøgning om kontraktfodboldtilladelse for sæsonen 
2022/2023 skal foretages i henhold til dette cirkulære. 

10.3 Overgangsbestemmelse: Såfremt klubben forinden nærværende cirkulæ-
res ikrafttræden allerede har modtaget kontraktfodboldtilladelse fra DBU 
for sæsonen 2022/2023 i henhold til bestemmelserne i cirkulære 116 (2018), 
er denne fortsat gældende, og vil ikke kræve fornyet ansøgning for samme 
sæson i henhold til nærværende cirkulære. 

 

Brøndby, den 27. juni 2022 

 

På bestyrelsens vegne 

Jakob Jensen 

Cirkulæret er sendt til:  

• Alle Kvinde-DM klubber  
• Kvindedivisionsforeningen 
• DBU’s Kvindeeliteudvalg  
• Spillerforeningen  
• DBU Bredde  
• Lokalunionerne  
• DBU’s bestyrelse   
• Fodboldagenter registreret under DBU 


