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Bilag 3 - Beregning af Sportsligt niveau 

 
Indledning 
Formålet med at inddrage Sportsligt niveau i klublicenstildelingen er tosidet. På den ene side bør klubberne 
vurderes på de holdmæssige resultater der opnås i U16 og U18 rækken og på den anden side ønsker man at 
belønne klubbernes evne til at udvikle spillere, der får spilletid på U16 og U17 landsholdet samt bliver udtaget 
til talentsamlinger på U14 og U15.  
 
Det sportslige niveau i klubbens talentudvikling er således udtryk for, evnen til at opnå resultater i U16 og 
U18 rækken og hvor god man er til at udvikle spillere til højeste nationale ungdomsniveau. 
 
Grundlæggende principper 

Klubberne vurderes på deres sportslige niveau, baseret på: 

• Spilleminutter på U-landsholdene og udtagne spillere til talentsamlinger i 2020 og 2021.  

• Klubberne vurderes på deres sportslige niveau, baseret på resultaterne i de to seneste hele sæsoner 
(sæsonen 19/20 og 20/21) 

• Kun landsdækkende ligaer kan tælle med ift. placering i U16 og U18 rækken (placering i U16 ligaen kan 
først tælle med ved licenstildelingen for 2023/2024). 

 
Modellen 
Modellen er bygget op sådan, at hver klub får et samlet antal point. Antallet af point er afhængigt af 
spilleminutter på U16 og U17 landsholdet & deltagelse i U14 og U15 talentsamlinger de seneste 2 fulde 
kalenderår, samt placering i landsdækkende U18 og U16 liga i de 2 seneste færdigspillede sæsoner.  
 
I tabellen nedenfor ses hvor den enkelte klub kan opnå point: 

Kriterier Pointfordeling Sæsoner/år der tæller 

Spilleminutter på U17 
landsholdet 

0,4 point pr. spilleminut De 2 seneste fulde 
kalenderår 

Spilleminutter på U16 
landsholdet 

0,4 point pr. spilleminut De 2 seneste fulde 
kalenderår 

Deltagelse i U15 samling 2 point pr. deltagende spiller pr. 
samling 

De 2 seneste fulde 
kalenderår 

Deltagelse i U14 samling 2 point pr. deltagende spiller pr. 
samling 

De 2 seneste fulde 
kalenderår 

Placering i U18 liga Nr. 1-3 = 400 point pr. sæson 
Nr. 4-6 = 300 point pr. sæson 
Nr. 7-10 = 200 point pr. sæson 
Nr. 11-14 = 100 point pr. sæson 
Nr. 15-16 = 0 point pr. sæson 

De seneste 2 fulde 
sæsoner som er afviklet 
nationalt 

Placering i U16 liga Nr. 1-3 = 300 point pr. sæson 
Nr. 4-6 = 200 point pr. sæson 
Nr. 7-10 = 100 point pr. sæson 
Nr. 11-14 = 50 point pr. sæson 
Nr. 15-16 = 0 point pr. sæson 

De seneste 2 fulde 
sæsoner som er afviklet 
nationalt 

 
 
Eksempel: 
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En klub har 5 spillere der tilsammen har spillet 738 minutter på U16 og U17 landsholdet i de 2 seneste 
kalenderår, samt spillere der har deltaget i U14 og U15 samlinger 25 gange i de seneste 2 kalenderår. 
Herudover er de blevet nr. 2 i sæsonen 18/19 og nr. 4 i sæsonen 19/20 i U18 ligaen. Denne klub får en total 
pointscore på 738 x 0,4 + 25 x 2 + 400 + 300 = 1045,2 point. 
 
Registrering af Sportsligt niveau: 
Klubben skal udfylde excel-filen der er tilgængelig på DBU´s hjemmeside med de spillere der er 
pointgivende i forhold til spilletid på U16 og U17 landsholdet, samt har deltaget i U14 og U15 
talentsamlinger. Ligeledes skal klubben udfylde dens placering i U18 og U16 rækkerne de pågældende år. 
Excel-fil uploades ved licensansøgning. 
 


