Tjekliste vedr. spilleberettigelse i forbindelse med klubskifter
Godkendt kontrakt eller amatør
Spilleren er enten amatør* eller kontraktspiller på en godkendt kontrakt
(eller arbejdsløs kontraktspiller, se Cirkulære nr. 4 af 2018 vedr.
dispensation).
Hvis kontrakten indebærer et klubskifte, skal Divisionsforeningens
administration have modtaget kontrakten inden for transfervinduet.
Kontrakten skal sendes til kontrakt@df.dbu.dk.
* OBS på karensregler, se nedenfor.
Indmeldelse i klubben
Spilleren er medlem af klubben. Dette indtastes i KlubOffice.
Spillercertifikat
Klubben har anmodet om spillerens certifikatet i KlubOffice inden
transfervinduets lukning (nationale klubskifter),
eller
DBU har anmodet om spillerens internationale certifikat (ITC) i FIFA TMS
inden transfervinduets lukning (internationale klubskifter).
Anmodning skal altid ske inden for transfervinduet.
Spilleren er først spilleberettiget, når klubben har modtaget hans
certifikat.
Spillerlister
I Superliga og 1. division har klubben rettidigt føjet spilleren til én af
klubbens spillerlister (Spillerliste A eller B).
Fortsættes nedenfor…
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Superliga og 1. division
Spillerliste A: Max. 25 spillere, heraf min. 8 ”home grown” spillere, hvoraf
min. 4 er uddannet i klubben (dvs. har været spilleberettiget i klubben i
min. 36 mdr. totalt set fra starten på sæsonen, hvor spilleren fyldte 15 år
til afslutning på sæsonen, hvor spilleren fylder 21 år), og de øvrige op til 4
spillere er uddannet i en anden dansk klub.
Ved manglende opfyldelse reduceres antallet af spillere med det
manglende antal ”home grown” spillere.
Spillerliste A1 indsendes til Divisionsforeningen inden turneringsstart og
kan alene ændres i de to transfervinduer (anvend da formularen A2).
Spillerliste B: Et ubegrænset antal spillere, som var under 21 år ved
seneste årsskifte op til turneringsåret, dvs. var født efter den 31.
december 1997.
Spillerliste B1 indsendes til Divisionsforeningen inden sæsonstart og kan
ændres når som helst i løbet af turneringsåret (anvend da formularen
B2).
Spillerlisterne sendes til kontrakt@df.dbu.dk eller sijo@df.dbu.dk.
2. division
Klubben kan anvende et ubegrænset antal spillere med statsborgerskab i
EU, EØS (Norge, Island og Liechtenstein) samt de lande, der til enhver tid
måtte have indgået en samarbejds- eller associeringsaftale med EU.
Derudover samtidigt tre spillere, der ikke er statsborgere i ovenfor
nævnte lande
Karantæner
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Spilleren er først spilleberettiget, når eventuelle medtagne karantæner er
afsonet.
* Karensregler og regler for overgang af status:
Amatør eller kontraktspiller → kontraktspiller
En amatørspiller, som i forbindelse med et klubskifte bliver kontraktspiller, eller en
kontraktspiller, som i forbindelse med et klubskifte bliver ved med at være
kontraktspiller, opnår spilleberettigelse i turneringen for sin nye klub, så snart
klubskiftet er behørigt gennemført.
Dette forudsætter, at de til enhver tid gældende regler om overgangsperiode for
kontraktspillere er opfyldt. Dvs. skiftet skal ske inden for transfervinduet.
Desuden må spilleren ikke være registreret i mere end tre klubber (og have spillet
officielle kampe for to) i indeværende turneringsår. Dog kan han godt opnå
spilleberettigelse, hvis han i løbet af indeværende turneringsår er skiftet fra en klub,
hvis nationale forbunds turneringsår overlapper det danske. Det danske turneringsår
løber fra den 1. juli til den 30. juni.
Kontraktspiller → amatør
En kontraktspiller, som i forbindelse med et klubskifte overgår til amatørstatus, opnår
spilleberettigelse i turneringen for sin nye klub fra starten af den turneringshalvdel,
som følger efter den, hvor han senest har deltaget i officielle kampe (dvs. turneringsog pokalkampe), forudsat at DBU’s Amatørbestemmelser og de øvrige betingelser
herfor er opfyldt.
Der gælder desuden en 30 dages karensperiode efter senest spillede officielle kamp,
før spillerens status som kontraktspiller anses for afsluttet.
Amatør → amatør
En amatørspiller, som i forbindelse med et internationalt klubskifte bliver ved med at
være amatør, opnår spilleberettigelse i turneringen for sin nye klub, når DBU har
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modtaget det internationale spillercertifikat, forudsat at de øvrige til enhver tid
gældende betingelser for spilleberettigelse er opfyldt.
En amatørspiller, som i forbindelse med et dansk klubskifte bliver ved med at være
amatør, opnår spilleberettigelse i turneringen for sin nye klub, når denne har
rekvireret spillerens certifikat fra den afgivende klub.
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