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Cirkulære nr. 28 af 2022  

Udstedt af   

Divisionsforeningens 

bestyrelse 

 

Misligholdelse af klubbers økonomiske forpligtelser samt ophævelse af en 

spillerkontrakt som følge af klubbens hævebegrundende misligholdelse  

 

På given foranledning meddeles følgende:   

§ 1 Indledning   

1.1 Bestemmelserne i dette cirkulære gælder for klubber og spillere i Herre-
DM.  

 

1.2 Opmærksomhed henledes på bestemmelsen i FIFA Regulations on the 
Status and Transfer of Players art. 12bis, samt Art. 1.3.a, som fastsætter, 
at Art. 12bis er nationalt og skal implementeres i nationale regler.  

Dette cirkulære fastsætter tilsvarende bestemmelser på nationalt 
niveau.  

 

§ 2 Misligholdelse  

2.1 Klubber er forpligtet til at indfri deres økonomiske forpligtelser over for 
spillere og andre klubber i henhold til de i de pågældende aftaler 

fastsatte betingelser.  

 

2.2 En klub, som har gæld, der er overforfalden med mere end 30 dage uden 
prima facie kontrakthjemmel, sanktioneres i henhold til dette cirkulæres 
bestemmelser.  
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2.3 For at en klub kan betragtes som misligholdende i henhold til cirkulæret, 
skal kreditor (klub eller spiller) have fremsat skriftligt påkrav til den 
misligholdende klub (debitor) og givet en frist på minimum 10 dage for 

debitor til at indfri sine økonomiske forpligtelser.  

 

§ 3 Ophævelse af en spillerkontrakt som følge af klubbens 
hævebegrundende misligholdelse 

 

3.1 Klubbens rettigheder i medfør af kontraktforholdet bortfalder, herunder 
retten til i visse tilfælde at modtage kompensation for træning og 
udvikling samt solidaritetsbidrag i forbindelse med spillerens overgang 
til nye klubber, hvis kontrakten med rette ophæves af spilleren som følge 
af hævebegrundende misligholdelse fra klubbens side. 

 

3.2 Hævebegrundende misligholdelse fra klubbens side foreligger fx, hvis 
klubben ikke har betalt forfalden løn, bonus, feriegodtgørelse eller 

anden pligtig pengeydelse i ansættelsesforholdet senest tre hverdage 
efter, at spilleren har afsendt eller fremsat skriftligt påkrav herom. Som 
hverdage anses alle dage, der ikke er søn- og helligdage. Påkravet kan 

først afgives efter forfaldstidspunktet.  

Er der ikke ved fristens udløb sket fuld og effektiv betaling, kan spilleren 

ophæve kontrakten. Ophævelsen skal ske skriftligt enten ved anbefalet 
brev eller med klubbens kvittering for modtagelsen. Spilleren skal 
tilsende Divisionsforeningen en kopi af ophævelsesskrivelsen til 

orientering. 

 

§ 4 Overtrædelse af cirkulæret  

4.1 Overtrædelse af FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players 
sanktioneres af FIFA’s Football Tribunal, jf. Art. 12bis.  

 

4.2 Overtrædelse af dette cirkulæres bestemmelser sanktioneres af 

Fodboldens Disciplinærinstans med hjemmel i DBU’s Love § 30.1, idet 
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der tillige henvises til Divisionsforeningens Cirkulære nr. 14 af 2021 om 
tilbagekaldelse af kontrakttilladelse.  

4.3 Uanset ovenstående kan der idømmes yderligere sanktioner i henhold 

til DBU’s Love samt i henhold til FIFA Regulations on the Status and 
Transfer of Players Art. 17 i tilfælde af ensidig ophævelse af en 
spillerkontrakt. 

 

§ 5 Ikrafttrædelse  

5.1 Dette cirkulære er vedtaget af Divisionsforeningens bestyrelse den 16. 

juni 2022. 

 

5.2 Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 2022. Samtidig ophæves DBU’s 

Cirkulære nr. 95 (2015) f.s.v.a. klubber og spillere i Herre-DM.  

 

 
 

Brøndby, den 16. juni 2022 
 

På bestyrelsens vegne 

 
Thomas Christensen 

 
 

•  

• Cirkulæret er sendt til:  
• - Alle klubber i Herre-DM 
• - Kvindedivisionsforeningen  

• - Spillerforeningen  
• - Foreningen af Lokalunioner  

• - Lokalunionerne  
• - DBU’s bestyrelse  
• - DBU’s administration  
•  

 

 

 


