Vejledning
Divisionsforeningens Cirkulære nr. 11 af 2021
Midlertidigt CoVid-19 regelsæt
Som led i fodboldens håndtering af CoVid-19 blev der i foråret 2020 implementeret
en række protokoller vedtaget af klubberne i 3F Superliga og 1. division, som samlet
havde til formål at opstille rammer og retningslinjer for genoptagelsen af træning og
turneringskampe under pandemien med henblik på at mindske smittespredning og
sikre effektiv smittesporing.
Divisionsforeningens administration stiller forslag om at supplere med et midlertidigt
CoVid-19 cirkulære, som fastsætter, hvordan protokollerne skal efterleves specifikt
i forhold til testning af on-pitch personale.
Formålsbeskrivelse og anvendelsesområde
Cirkulæret har derfor til formål 1) at understrege de retningslinjer og forpligtelser,
som protokollerne opstiller, og som eventuelt måtte tilstøde og blive etableret for
turneringen på et senere tidspunkt uden nødvendigvis at blive kodificeret i
protokollerne og 2) at fastsætte en utvetydig hjemmel for fodboldens dømmende
myndighed til at sanktionere for brud herpå, herunder at opstille et sanktionskatalog.
Cirkulæret finder anvendelse for alle klubber i 3F Superliga og 1. division, herunder
også 3F Superliga- og 1. divisionsklubber i Sydbank Pokalen.
Klubberne i 2. division er ikke omfattet af cirkulæret, ligesom de ikke er omfattet af
protokollerne og Divisionsforeningens centrale test setup, uanset om de møder
højere rangerende hold.
Persongrupper omfattet af testkravet
Alle personer på holdkortet til kampe i 3F Superliga og 1. division er omfattet af
kravet om testning for SARS-CoV-2 (CoVid-19). Dvs. førsteholdsspillere og
sportslig stab såsom trænere, sundhedsstab og øvrige officials.

Side 1 af 5

Desuden omfattet er øvrigt on-pitch personale i henhold til definitionen i
Divisionsforeningens Protokol 1 Genoptagelse af træning og turneringskampe på
tværs af alle professionelle fodboldturneringer i Danmark under Sars-CoV-2pandemien, som foreligger på Divisionsforeningens hjemmeside.
On-pitch personale defineres heri som personer, ”som er en del af den fælles
testprocedurer, og som overholder protokol 1’s retningslinjer for on-pitch personale”.
Der er tale om ansatte (og/eller anden personage), som er fysisk til stede ved
kampafvikling og omgiver spillerstaben.
En ansat i klubben, som ikke har daglig kontakt til førsteholdstruppen og ikke
kommer inden for 2 meter af førsteholdet på kampdagen, er således ikke omfattet
af testkravet, hvorimod en person, uanset om han har daglig kontakt med
førsteholdet eller ej, men kommer inden for 2 meter fra førsteholdet på kampdagen,
fx ved at opholde sig nede i tunnellen eller omklædningsrummet, er omfattet og skal
være testet i henhold til cirkulærets testprocedure. Dette kunne fx være klubejere
og ledelse.
Off-pitch personale er i henhold til protokollen modsætningsvis defineret som
personer, ”som IKKE er en del af den fælles testprocedurer, og som IKKE
overholder af protokol 1’s retningslinjer for on-pitch personale”.
Testkvalitet og metode
Testning skal som udgangspunkt ske i Divisionsforeningens centrale testregime for
3F Superliga og 1. division.
Der foretages dog testning for SARS-CoV-2 i andre sammenhænge, fx i
landsholdsregi, ved deltagelse i europæiske kampe, i det offentlige (TestCenter
Danmark) og i privat regi.
Sådanne tests er acceptable og overførbare til det for fodbolden centrale test setup,
forudsat dog at de opfylder de besluttede standarder og kvalitetskrav, reverse
transciption Polymerase Chain Reaction, også kaldet rt-PCR.
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Desuden kan Divisionsforeningen anvise en anden form for test, såfremt denne
vurderes egnet og tilstrækkelig.
Frekvens af testning
Testning af on-pitch personale skal foretages hver sjette, syvende eller ottende
kalenderdag ved podning op til seks dage før matchday og op til en dag efter
matchday (begge kampdage inklusiv).
En tests gyldighed er betinget af, at podning er foretaget rettidigt.
Podning skal foretages som følger:
Ved kampdag mandag: på MD samt 1 dag efter kampdagen
Ved kampdag tirsdag: på MD samt 1 dag før kampdagen
Ved kampdag onsdag: på MD samt op til 2 dage før kampdagen
Ved kampdag torsdag: på MD samt op til 3 dage før kampdagen
Ved kampdag fredag: på MD samt op til 4 dage før kampdagen
Ved kampdag lørdag: på MD samt op til 5 dage før kampdagen
ved kampdag søndag: på MD samt op til 6 dage før kampdagen

Ekstraordinær testning
Divisionsforeningen kan bede om, at én eller flere spillere på førsteholdet bliver
testet hyppigere end ovenfor anført, såfremt dette skønnes nødvendigt, bl.a. ved
mistanke om smitte hos spilleren selv, hans nærmeste pårørende eller nære
kontakter eller i klubben i øvrigt.
Spilleberettigelse
On-pitch personale, som ikke undergår testning i henhold til cirkulæret, herunder
også den ekstraordinære testning for SARS-CoV-19, kan ikke komme på holdkortet
og er ikke spilleberettiget i 3F Superliga, 1. division og Pokalturneringen.
Udover ovenstående finder turneringspropositionernes kap. VI. om
spilleberettigelse og Divisionsforeningens Cirkulære nr. 8 af 2020 Danske regler for
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herrekontraktspillere om overgangsperioder og tredjemandsrettigheder §§ 2-3
fortsat og som altid anvendelse i relation til spilleberettigelse i Herre-DM og
Pokalkampe.
Udsættelse af kampe
Så længe det er muligt for en klub at stille hold ved brug af spillerne på klubbens
spillerliste A og B, kan klubben ikke få udsat en turneringskamp pga. smitte i
spillertruppen eller staben omring spillertruppen.
B-listen kan suppleres når som helst med klubbens egne medlemmer. Hvis B-listen
tilføres øvrige af klubbens spillere, som ikke normalt er en del af førsteholdet, skal
disse også testes i henhold til cirkulæret og indgå i det centrale test setup.
Sanktioner
Fodboldens Disciplinærinstans er kompetent til at træffe afgørelse om overtrædelse
af cirkulæret i henhold til DBU’s Love § 30.1, litra a) - d).
Overtrædelse af cirkulæret skal ikke sanktioneres i henhold til sanktionskataloget i
lovenes § 30.1, nr. 1-14, men med bøde på mellem 25.000 og 50.000 kr.
Bødens størrelses skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af de nærmere
omstændigheder ved overtrædelsen og overtrædelsens alvorsgrad. Det skal
betragtes som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelse sker ved
anvendelse af en ikke-testet eller positiv spiller i en turneringskamp.
Afsluttende bemærkninger
Klubberne har udvist stor forsvarlighed og ansvarlighed i forhold til at sikre, at kampe
kan spilles i trygge rammer med stor hensyntagen til aktørernes (og fansenes)
sundhed og sikkerhed.
Vi er sikre på, at CoVid-19 cirkulæret vil være med til at tydeliggøre rammerne
omkring test setuppet og samtidigt signalere, hvor vigtigt det er, at test setuppet
fortsat følges.
Ved spørgsmål hertil, kontakt venligst Divisionsforeningens administration.
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