Cirkulære nr. 5 af 2019
udstedt af
Divisionsforeningens
bestyrelse

Regler for tilbagekaldelse af kontrakttilladelse for klubber i Herre-DM
På given foranledning meddeles følgende:
§1

Juridiske enheder omfattet af cirkulæret

1.1

Bestemmelserne i dette cirkulære gælder for følgende juridiske enheder:
a) Klubber i Herre-DM, som driver kontraktfodboldvirksomhed på
baggrund af en kontrakttilladelse udstedt af Divisionsforeningen i
medfør af DBU’s Loves § 17.4, nr. 1 og jf. § 17.5
b) Tredjemænd, som driver kontraktfodboldvirksomhed i Herre-DM på
baggrund af en kontrakttilladelse udstedt af Divisionsforeningen, i
medfør af DBU’s Loves § 17.4, nr. 1, jf. DBU’s Loves § 17.5, stillet til
rådighed for tredjemand i medfør af DBU’s Loves § 17.4, nr. 2
c) Klubber og tredjemænd i Herre-DM, som på anden vis end
ovenstående litra a) eller b) har opnået tilladelse til at indgå
spillerkontrakter
Betegnelsen ”kontraktklub” anvendes i det følgende for alle ovenstående
enheder.

1.2

Cirkulærets bestemmelser gælder ikke for klubber, som ikke selv driver
kontraktfodboldvirksomhed, men som stiller deres kontrakttilladelse efter
DBU’s Loves § 17.4, nr. 1 til rådighed for tredjemand i overensstemmelse med
DBU’s Love § 17.4, nr. 2.

1.3

Cirkulæret gælder for klubber i Superligaen og 1. division sideløbende med
licensreglerne.

1.4

Cirkulæret gælder for klubber i 2. division sideløbende med Cirkulære om
oplysningskrav og økonomiske mindstekrav for klubber i 2. division.
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§2

Tilbagekaldelse af kontrakttilladelse

2.1

En kontraktklub kan af Divisionsforeningens administration få tilbagekaldt sin
kontrakttilladelse midlertidigt, eller indtil næste anmodning om klublicens eller
kontrakttilladelse imødekommes.

2.2

Tilbagekaldelse af kontrakttilladelse kan ske under en eller flere af følgende
forudsætninger:
a) Ved dokumenteret forfalden gæld til andre klubber, DBU,
Divisionsforeningen eller offentlige myndigheder, fx hidrørende fra
transferaktiviteter
b) Ved dokumenteret forfalden gæld til spillere, herunder manglende
rettidig lønudbetaling efter skriftligt påkrav i henhold til DBU’s Cirkulære
om Disciplinære sanktioner som følge af en klubs misligholdelse af sine
økonomiske forpligtelser over for en spiller eller en anden klub og
ophævelse af en spillerkontrakt som følge af klubbens
hævebegrundende misligholdelse
c) Når revisorpåtegning stiller forbehold om kontraktklubbens fortsatte
drift, eller når DBU’s licensorganer iværksætter procedure for
tilbagekaldelse af klublicens
d) Når en kontraktklub ved ledelsens handlinger har bragt fodboldspillet i
miskredit, jf. DBU’s Love § 30.1d)

2.3

Kontraktklubben skal på Divisionsforeningens anmodning og inden for en
given frist indsende specifikke oplysninger til dokumentation for
kontraktklubbens økonomi, herunder til bestridelse af tilstedeværelsen af
ovenstående forudsætning(er).

2.4

Kontraktklubben kan ikke få godkendt kontrakter og indgående lejeaftaler i
sagsbehandlingsperioden.
Ved tilbagekaldelse af sin kontrakttilladelse mister kontraktklubben retten til at
få godkendt nye kontrakter og indgående lejeaftaler, jf. også § 2.1.
Eksisterende kontrakter og lejeaftaler består under sagsbehandlingen og efter
tilbagekaldelse af kontrakttilladelse.

2.5

Sideløbende med at Divisionsforeningen behandler en sag om tilbagekaldelse
af en kontrakttilladelse eller efter Divisionsforeningens tilbagekaldelse af en
kontrakttilladelse, kan DBU’s licensorganer tage stilling til, hvorvidt der skal
ske tilbagekaldelse af licens i henhold til reglerne i Licensmanualerne for
henholdsvis Superligaen og 1. division.
Divisionsforeningens tilbagekaldelse af en kontrakttilladelse eller en beslutning
om ikke at tilbagekalde en kontrakttilladelse er ikke til hinder for, at der kan ske
tilbagekaldelse af licens i henhold til reglerne i Licensmanualerne for
henholdsvis Superligaen og 1. division.
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2.6

En kontraktklub, som har fået sin kontrakttilladelse tilbagekaldt, kan få sin
kontrakttilladelse tilbage efter anmodning til Divisionsforeningen ved at
dokumentere, at forudsætningen/forudsætningerne for tilbagekaldelse er
indfriet og ikke længere foreligger, fx at forfalden gæld er betalt.
Dette er ikke til hinder for, at Fodboldens Disciplinærinstans kan behandle en
disciplinærsag i henhold til DBU’s Love § 30.1.

§3

Klage over Divisionsforeningens tilbagekaldelse af kontrakttilladelse

3.1

Divisionsforeningens tilbagekaldelse af en kontrakttilladelse i henhold til dette
cirkulære kan indbringes for Fodboldens Disciplinærinstans skriftligt og inden
for to uger, jf. DBU’s Loves § 17.6.

3.2

Divisionsforeningen kan på intet tidspunkt drages til ansvar for tab som følge
af tilbagekaldelse af en klubs kontrakttilladelse eller afviste kontrakter.

§4

Ikrafttrædelse

4.1

Dette cirkulære træder i kraft den 5. februar 2019 efter at være blevet vedtaget
af Divisionsforeningens bestyrelse den 18. december 2018.

Brøndby, den 5. februar 2019
På bestyrelsens vegne
Thomas Christensen

Cirkulæret er sendt til:

•
•
•
•
•
•

- Alle klubber i Herre-DM og Herre-LP
- Kvindedivisionsforeningen
- Spillerforeningen
- Foreningen af Lokalunioner
- Lokalunionerne
- Divisionsforeningens bestyrelse
- DBU’s bestyrelse
- DBU’s høringsgruppe
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