Cirkulære nr. 11 af 2021
udstedt af
Divisionsforeningens
bestyrelse

Midlertidigt CoVid-19 regelsæt
På given foranledning meddeles følgende:
§1

Indledning

1.1

Som led i håndteringen af CoVid-19 pandemien har de danske professionelle
herrefodboldklubber vedtaget en række protokoller, som opstiller rammer og
retningslinjer for træning, turneringskampe og pokalkampe under pandemien.
Dette cirkulære fastsætter betingelser for testpligten i henhold til protokollerne
samt sanktionsbeføjelser i forbindelse med manglende efterlevelse.
Hvor der måtte være uoverensstemmelse mellem dette cirkulære og
protokollerne eller øvrige regelsæt udstedt af Divisionsforeningens bestyrelse,
har cirkulæret forrang.

1

§2

Juridiske enheder omfattet af cirkulæret

2.1

Cirkulæret gælder for alle klubber, som deltager i Superligaen eller 1. division,
samt Superliga- og 1. divisionsklubber i pokalturneringen.

§3

Testning

3.1

Superliga- og 1. divisionsklubberne har pligt til at sikre, at de i dette cirkulæres
§ 3.2 anførte personer testes for SARS-CoV-2 i henhold til metode og
procedure beskrevet i cirkulærets § 3.3 - 3.6.

3.2

Personer omfattet af testkravet er:
•

Alle personer på holdkortet i kampe anført i cirkulærets § 2.1.
Dvs. spillere og fx træner- og sundhedsstab.

•

Øvrigt
on-pitch personale
i
henhold til
definitionen
Divisionsforeningens Protokol 11 ved de i § 2.1 anførte kampe.

i

Den til enhver tid gældende udgave af protokollen er tilgængelig på Divisionsforeningens hjemmeside.
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3.3

Metode:
De i § 3.2 anførte personer skal testes i henhold til den til enhver tid gældende
fælles testprocedure for Superligaen og 1. division

3.4

Alternativ metode:
Der kan foretages test i andet regi, fx i forbindelse med lægetjek og
internationale kampe.
Test i andet regi accepteres i det centrale test set-up, kun såfremt kvaliteten
heraf som minimum er reverse transcription Polymerase Chain Reaction (rtPCR) (TestCenter Danmark) eller en eventuelt anden af Divisionsforeningen
anvist test.

3.5

Frekvens:
Testning skal foretages med en frekvens på seks til otte kalenderdage.
En test er alene gyldig, hvis podning er foretaget som følger:
For alle kampdage:
1. Podning på selve kampdagen
For de enkelte kampdage desuden:
2. Podning

I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
3.6

ved kampdag mandag: Alene 1 dag efter kampdagen
ved kampdag tirsdag: Alene 1 dag før kampdagen
ved kampdag onsdag: Op til 2 dage før kampdagen
ved kampdag torsdag: Op til 3 dage før kampdagen
ved kampdag fredag: Op til 4 dage før kampdagen
ved kampdag lørdag: Op til 5 dage før kampdagen
ved kampdag søndag: Op til 6 dage før kampdagen

Ekstraordinær testning:
Divisionsforeningen kan anmode om, at en eller flere førsteholdsspillere i en
klub undergår ekstraordinær testning for SARS-CoV-2 i henhold til metoden i
cirkulærets §§ 3.3 - 3.4.

3.7

Såfremt en spiller ikke testes i overensstemmelse med §§ 3.3 - 3.6, kan
vedkommende ikke opnå spilleberettigelse i Superligaen, 1. division eller
pokalturneringen for så vidt angår de for de pågældende tests relevante
kampe, jf. dette cirkulæres § 4.1.

3.8

Såfremt en anden i § 3.2 anført person i klubben ikke underkaster sig testning
i henhold til §§ 3.3 - 3.5, kan vedkommende ikke komme på holdkortet.
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§4

Spilleberettigelse

4.1

Til kampe i Superligaen og 1. division samt pokalkampe med deltagelse af
Superliga- eller 1. divisionsklubber skal alle spillere i disse klubber for at være
spilleberettiget, og udover hvad der følger af de almindelige betingelser for
spilleberettigelse, være testet i henhold til §§ 3.3 - 3.5.

§5

Kampafvikling

5.1

En klub kan ikke få udsat en turnerings- eller pokalkamp som følge af SARSCoV-2 smitte i spillertrup eller stab, så længe det er muligt at stille hold med
udgangspunkt i klubbens spillerlister.

§6

Sanktioner

6.1

Klubbernes overtrædelse af dette cirkulære sanktioneres af Fodboldens
Disciplinærinstans i henhold til DBU’s love § 30.1, litra a) - d).

6.2

For overtrædelse af dette cirkulære sanktioneres klubben med en bøde i en
størrelsesorden på mellem 25.000 kr. og 50.000 kr.

6.3

Benyttelse af en ikke-spilleberettiget spiller, jf. § 4.1, sidestilles med benyttelse
af en ikke-spilleberettiget i henhold til Propositionerne for Herre-DM kap. V,
medmindre klubben kan godtgøre, at fejlen alene skyldes forhold, klubben ikke
har indflydelse på.

6.4

Disciplinærinstansens afgørelse er endelig og bindende, jf. DBU’s love § 30.7.

§7

Ikrafttrædelse

7.1

Cirkulæret er vedtaget af Divisionsforeningens bestyrelse den 18. januar 2021
og træder i kraft den 19. januar 2021.

7.2

Cirkulæret er gældende, indtil det ophæves af Divisionsforeningens
bestyrelse, eller bestyrelsen vedtager et nyt regelsæt, som erstatter
nærværende cirkulære.

Brøndby, den 19. januar 2021
På bestyrelsens vegne
Thomas Christensen
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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 administration
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