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Cirkulære nr. 31 af 2022 

  

udstedt af 

  

Divisionsforeningens 

  

bestyrelse 

 

 

Leje af spillere i Herre-DM 

 

På given foranledning meddeles følgende:   

§ 1 Indledning  

1.1 FIFA har fastsat internationale regler for leje af spillere.  

Disse regler er bindende på nationalt niveau og skal implementeres uden 

modifikationer, jf. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Player art. 1.3.a. Der 

henvises derfor til FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players art. 10 

f.s.v.a. internationale lejemål.  

 

1.2 Der kan implementeres andre regler nationalt, f.s.v.a. disse følger principperne i 

FIFA’s lejeregler, jf. FIFA regulations on the status and Transfer of Players art. 1.3.b. 

Dette cirkulære fastsætter regler for leje af professionelle spillere mellem klubber i 

Herre-DM.  

 

1.3 Det er ikke tilladt at leje eller udleje amatørspillere.   
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§ 2 Begrænset antal lejemål  

2.1 En udlejende klub må maksimalt have otte spillere udlejet på et hvilket som helst 

tidspunkt i løbet af en sæson. 

 

2.2. En lejende klub må maksimalt have otte spillere på leje på et hvilket som helst 

tidspunkt i løbet af en sæson.  

 

2.3 I sæsonen 2023/2024 udgør begrænsningerne i ovenstående §§ 2.1 og 2.2 syv 

spillere. 

 

2.4 Fra sæsonen 2024/2025 og frem udgør begrænsningerne i ovenstående §§ 2.1 og 2.2 

seks spillere. 

 

2.5 Begrænsningerne i ovenstående §§ 2.1-2.4 gælder ikke spillere, som lejes eller 

udlejes  

a. før udløbet af den sæson, hvori de fylder 21 år, og 

b. som er home grown, jf. definitionen i Turneringsreglerne for Herre-DM § 14.1 

og FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players definition 31.  

 

2.6 En klub må maksimalt have tre spillere udlejet til den samme klub på et hvilket som 

helst tidspunkt i løbet af en sæson. Dette gælder uanset spillernes alder og eventuelle 

status som home grown. 

 

2.7 En klub må maksimalt have tre spillere på leje fra den samme klub på et hvilket som 

helst tidspunkt i løbet af en sæson. Dette gælder uanset spillernes alder og eventuelle 

status som home grown. 

 

§ 3 Lejemålets varighed og udløbsdato  

3.1 Lejemålets varighed må ikke være mindre end perioden mellem to overgangsvinduer 

og må ikke overstige et år.  

En lejeaftale, som ikke opfylder ovenstående krav, vil blive afvist. 
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3.2 En lejeaftale kan forlænges efter gensidig aftale mellem de to klubber og spilleren, 

men kan aldrig overstige ovenstående.  

 

3.4 Lejemålets udløbsdato skal ligge inden for et af de to årlige overgangsvinduer, jf. 

Divisionsforeningens overgangscirkulære.  

 

§ 4 Forbud mod sub-loans og videresalg eller anden transfer   

4.1 Lejende klub må ikke udleje eller sælge en lejet spiller i løbet af lejeperioden.    

§ 5 Ikrafttrædelse  

5.1 Lejeaftaler indgået forud for dette cirkulæres ikrafttrædelse er ikke omfattet af 

cirkulæret. Dog gælder, at klubber, som på tidspunktet for cirkulærets ikrafttræden 

har lejet eller udlejet flere spillere, end begrænsningerne fastsat i dette cirkulære, 

ikke må leje eller udleje flere spillere, før tidspunktet hvor man er inden for 

begrænsningerne i cirkulæret.  

 

5.1 Cirkulæret er vedtaget af Divisionsforeningens bestyrelse den 16. juni 2022 og træder 

i kraft den 1. juli 2022 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 
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• - Spillerforeningen 

• - Foreningen af Lokalunioner 

• - Lokalunionerne  

• - DBU’s bestyrelse  

• - DBU’s administration 

•  

 

 

 


