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Scenarier for afvikling af ligaerne 

Målet og forventningen for dansk klubfodbold er stadig at spille alle sæsonens kampe og dermed afgøre 
turneringerne på sportslig optimal vis. Men da ingen kender datoen for, hvornår 3F Superliga, NordicBet 
Liga og 2. Division kan genoptage 2019/20 sæsonen, arbejdes der selvfølgelig på flere forskellige 
scenarier. 

Det er nu 18 dage siden, at dansk fodbold satte turneringerne på pause. Præcist hvornår spillet kan 
genoptages vides ikke, men arbejdet på, hvordan fodboldsæsonen på sportslig vis kan afgøres, foregår 
løbende, og der er åbnet nye muligheder i den internationale kampkalender. I dag blev de forskellige 
scenarier drøftet med klubberne. Plan A er med tre overordnede scenarier, som har det til fælles, at alle 
kampe afvikles.  

Den første er med start ultimo april og afslutning slut juni. Version to indledes først medio maj og går frem 
til medio juli, mens den tredje version først begynder ultimo maj og varer til slut juli. I alle tre versioner er 
der også planlagt med afvikling af de resterende kampe i Sydbank Pokalen. 

”Vores overordnede mål er – ligesom de øvrige europæiske ligaer - stadig at få færdigspillet de forskellige 
turneringer, så der kan kåres en mester og findes op- og nedrykkere. Der er selvfølgelig en række faktorer, 
der kan påvirke scenarierne. Udover at vi ikke kender startdatoen, så kommer internationale fælles aftaler 
også til at få stor indflydelse på de nationale ligaer. Men grundscenarierne er lavet – og det på en 
harmonikaagtig måde med lidt luft, så de både kan trækkes ud og skubbes sammen,” lyder det fra Claus 
Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.   

I dagens drøftelser med klubberne blev der også kigget på det scenarie at spille sæsonen færdig med et 
reduceret antal kampe. Selvom alle er enige om, at målet er at få afvikles samtlige sæsonens kampe, så er 
det nødvendigt også at drøfte en forkortet sæson, hvis det scenarie skulle blive nødvendigt. Det har været 
diskuteret, hvem der træffer afgørelsen om, hvordan turneringerne ender med at blive afviklet, men det er 
der klare aftaler om.  

”Der har været spurgt om, hvem der kan og skal tage beslutninger, hvis vi kommer derud, hvor turneringen 
ikke kan afsluttes på normal vis. Svaret er, at det skal være så uvildig en instans som muligt, der udarbejder 
løsningerne. Kompetencen er i udgangspunktet givet af generalforsamlingen til bestyrelsen. Bestyrelsens ni 
klubrepræsentanter er fuldt bevidste om deres ansvar, men betragter sig ikke som habile i de beslutninger, 
og har givet kompetencen videre til den uafhængige administration, fordi det er den ansvarlige måde at 



varetage turneringerne på. Ikke til en enkeltperson, men til administrationen, som jeg er i spidsen for,” 
siger Claus Thomsen og fortsætter:  
 
”Velvidende at kompetencen er videregivet til administrationen har bestyrelsen diskuteret den beslutning, 
administrationen i udgangspunktet har truffet, og det er en enig bestyrelse, som bakker op om, at der 
findes en vinder, placeringer samt op- og nedrykkere, så virkningerne af den ufrivillige pause ikke breder sig 
til sæsonen 2020/21. Samme meldinger lyder der fra de øvrige europæiske ligaer. De har også enorm fokus 
på at få færdigspillet 2019/20 sæsonen med alle kampe, ligesom klubberne på dagens rækkemøder også 
var enige i, er det overordnede mål.”  

Senere mandag samles alle klubber i 2. Division digitalt og kigger på afvikling af den tredjebedste række. 
Her er forudsætningerne lidt anderledes end i de to øverste rækker. 

For yderligere oplysninger kontakt direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen (tlf. 2068 3055) 

 


