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 Kapitel 1                           Indledning og generelle bestemmelser  

      
 1.1 Ordliste  

  Nedenstående ordliste indeholder definitioner på en række af de begreber, som 
anvendes i denne manual:  
 

 

    
  Begreb Definition 

 
 

 A 
 
 

Auditør DBU ansat til klubbesøg og vurdering af klub og  
talentsektor. 

 

 K Klub: 
 

Forkortelse af fodboldklub, dvs. den juridiske enhed, 
der har det fulde ansvar for det fodboldhold, der del-
tager i nationale og internationale klubturneringer, og 
som enten er: 

(a) en klub, som defineret i § 5.2.2 i DBU’s love, 
 eller 
(b) en hertil knyttet tredjemand, som defineret i § 

5.2.3 i DBU’s love. 
(c)  en overbygning som er defineret i cirkulære  107 

(2017) punkt 3. 

 

     
  Klublicenskrav: 

 

Krav, inddelt i fire kategorier, som en licensansøger 
skal opfylde, for at få tildelt licens: 1) Sportslige krav, 
2) Krav til stadion og træningsfaciliteter, 3) Admini-
strative og ledelsesmæssige krav og 4) Juridiske 
krav.  

 

 6 

 L Licens: 

 

En officiel skriftlig bekræftelse fra DBU på, at licens-
ansøgeren har opfyldt alle mindstekrav for adgang til 
at deltage i U18 pige DM. 

 

     
  Licensansøger: Juridisk enhed, der har det fulde og hele ansvar for 

fodboldholdets deltagelse i nationale og internatio-
nale klubturneringer og som ansøger om licens. 

 

     
  Licensperiode: 

 

Den sæson, for hvilken en licensansøger har ansøgt 
om og har fået fået tildelt licens. Licensperioden be-
gynder den 1. juli og slutter den 30. juni. 

 

     
  Licensindehaver: Licensansøger, der har fået tildelt licens af DBU.  
     
  Licensudsteder: DBU.  
     
 M Mindstekrav: 

 

De krav, som en licensansøger, skal opfylde for at få 
tildelt licens. 
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T 

Begreb 

 

Tidsfrist for indsendelse 
af licensansøgning til 
DBU: 

Definition 

 

Den dato, hvor licensansøgerne skal have indsendt 
alle relevante oplysninger i forbindelse med deres 
ansøgning om tildeling af licens til DBU. 

 

     
  Træningsfaciliteter: 

 

Det sted, eller de steder, hvor en klubs registrerede 
spillere normalt træner og hvor udviklingen af dens 
ungdomsspillere normalt finder sted. 

 

     
 V Væsentlig ændring: 

 

 

En begivenhed, der må anses som væsentlig for den 
dokumentation, som tidligere blev indsendt til  
DBU, og som ville kræve en anden redegørelse, hvis 
den var indtruffet forud for indsendelsen af dokumen-
tationen. 

 

     
  Væsentlighed: 

 

 

 
 

Udeladelser eller fejlagtige oplysninger om poster el-
ler fejlinformation anses for væsentlige, hvis de en-
keltvis eller tilsammen kan påvirke brugerens be-
slutninger, der er truffet på baggrund af de oplysnin-
ger,som klubben har indsendt.Væsentlighed  
afhænger af udeladelsens eller fejlinformationens 
størrelse og art vurderet ud fra de forhold eller den 
sammenhæng, der gør sig gældende. Fejlinformati-
onens art eller størrelse eller en kombination af 
begge kan være en afgørende faktor. 
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 1.2 Manualens anvendelsesområde  

    
  Denne manual informerer licensansøgerne og licensindehaverne om DBU’s 

klublicenssystem for Ungdom, Piger.  
 

     
 1.2.1 Deltagelse i U18 pige DM er betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU 

udstedt licens i overensstemmelse med denne manual eller har fået tildelt et 
wildcard jf. pkt. 4.6 i denne manual.  

 

    
 1.2.2 Manualen fastlægger rettigheder, forpligtelser og ansvarsområder for alle de i 

DBU’s klublicenssystem involverede parter, og definerer navnlig: 

a) de mindstekrav, som DBU skal opfylde for at kunne fungere som licensud-
steder for klubberne i U18 Pige DM, og de minimumsprocedurer, som DBU 
skal følge ved vurderingen af licenskravene, jf. kapitel 2 i manualen. 

b) licensansøgeren og licensen, jf. kapitel 4 i manualen. 

c) kravene i de fire kapitler (sportslige krav, krav til stadion og træningsfacilite-
ter, administrative og ledelsesmæssige krav, samt juridiske krav) som en an-
søger som minimum skal opfylde for at få tildelt licens af DBU, jf. kapitlerne 
6 – 9 i manualen. 

 

    

 1.2.3 I manualen er der følgende typer af henvisninger:  

  • §  - Henviser altid til DBU’s love (ex. jf. § 3.1)  

  • P §  - Henviser altid til Propositionerne for Danmarksturneringen         
for U18 Piger (ex. jf. P § 21.1) 

 

  • X.X.X - Henviser altid til specifikke afsnit eller krav i denne manual 
(ex. jf. 6.4.2) 

 

  
1.3 

 
Formålet med DBU’s klublicenssystem 

 

    
   Licenssystemet har bl.a. til formål:  

a) at optimere talentudviklingsmiljøerne i klubberne. 

b) at skabe kontinuitet i fremtidens talentarbejde. 

c) at sikre, at den enkelte spiller sættes i centrum både fodboldmæssigt og  

civilt.  

d) at skabe en fleksibel turneringsform med fokus på udvikling. 

e) at udvikle spillere til Kvindeligaen, U- og A-landshold. 

f) at opprioritere børne- og ungdomsfodbolden i klubberne.  

g) at understøtte implementeringen af Holdninger og Handlinger i klubberne. 

h) at højne trænerniveauet i klubberne. 

i) at styrke samarbejdet mellem klub, DBU og Team Danmark. 

j) at give klubberne mulighed for langsigtet planlægning. 

k) at optimere overblikket over talenter med størst muligt potentiale. 
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 1.4 Således anvendes manualen  

    
  

 
Manualen henvender sig direkte til klubberne, og det er hensigten, at den skal 
være et letlæseligt og praktisk arbejdsredskab for klubberne. 

 

    
 1.4.1 De fem første kapitler 1 – 5 beskriver de almindelige betingelser i klublicenssy-

stemet. Disse fem kapitler er markeret med blåt i manualens farveadskilte ind-
holdsfortegnelse.  

De næste fire kapitler 6 – 9, som er markeret med rødt i manualens farvead-
skilte indholdsfortegnelse, indeholder DBU’s specifikke klublicenskrav, der er 
inddelt i fire hovedområder: 

Kapitel 6 : Sportslige krav. 

Kapitel 7 : Krav til stadion og træningsfaciliteter. 

Kapitel 8 : Administrative og ledelsesmæssige krav. 

Kapitel 9 : Juridiske krav. 

Manualen er udformet sådan, at klubben kan arbejde med et kapitel uaf-
hængigt af de øvrige kapitler i manualen.  
 
De i kapitel 10 indsatte bilag udgør en integreret del af denne manual. 
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 1.5 Generelle bestemmelser   

   
Opfyldelsen af licenskravene er forbundet med omkostninger for klubberne. 
Udviklingen af talentudviklingsmiljøer i klubberne, skulle gerne være til gavn for 
hele Fodbolddanmark, hvorfor DBU har besluttet at støtte økonomisk op om ta-
lentudviklingen i de klubber, som får tildelt en licens. 

 

    
 1.5.1.1 Udbetaling af direkte økonomisk tilskud 

DBU har besluttet at yde følgende tilskud til de klubber, som tildeles licens: 

• Licensklubber          kr. 150.000,- 

Tilskuddet er ikke øremærket specielle aktiviteter, idet det vurderes, at der er 
en del omkostninger forbundet med at opnå og opretholde licensen og at det 
ikke er nødvendigt at redegøre for anvendelsen af midlerne, udover hvad der 
sker som led i licenstildelingen. 

Klubber, som ansætter en U16 Pige Cheftræner, der er i besiddelse af eller er 
påbegyndt UEFA’s A-trænerlicens, vil modtage et ekstra tilskud på kr. 15.000 
årligt.Udbetalingen sker i samme rater og på samme tidspunkter, som det di-
rekte tilskud. 

For deltagelse i DBU’s turneringer yder DBU et tilskud til klubbernes befordrings-
udgifter, jf. DBU’s Regulativ for Befordringstilskud. 

 

    
 1.5.1.2 Udbetaling af det direkte tilskud  

  Det direkte tilskud udbetales kvartalsvis bagudrettet med en fjerdedel af tilskud-
dets fulde beløb.Tilskuddet vil blive indsat på det kontonummer som klubben 
har indberettet til DBU eller LU som deres hovedkontonummer. 

 

    
  Udbetalingerne stopper ved en licens udløb, eller ved tilbagekaldelse af licens 

som følge af afsnit 4.5. Såfremt klubben i løbet af licensperioden ikke efterlever 
licenskravene, har DBU’s Kvindeelitegruppe (Kvindeelitegruppen) endvidere ret 
til at kræve tidligere udbetalt tilskud tilbage (jf. 4.5.3). 

 

    

 1.5.2.1 Udbetaling af tilskud til Wildcardklubber 

Det er muligt for wildcardklubber at få økonomisk støtte, såfremt klubben opfyl-
der kravene nævnt i pkt. 4.6. Wildcardklubberne kan få følgende årligt tilskud: 

kr. 15.000,-    såfremt U18 Pige DM Cheftræneren er indehaver af en UEFA A- 
                       trænerlicens. 

kr. 10.000,      såfremt U16 Pige Cheftræneren er indehaver af en  

                       UEFA A-trænerlicens eller er påbegyndt A-uddannelsen. 

kr.   5.000,-     såfremt klubben tilbyder målmandstræning for U16 pige og U18 
                        pige DM holdet to gange ugentligt af en træner, der opfylder  
                        kravet i pkt. 8.4.11.  

kr.   5.000,-     såfremt spillerne på U18 pige DM holdet har adgang til uddannet  
                       fysioterapeut min. 2 gange om ugen i forbindelse med holdets 
                       træningspas.                                                                                                      

kr.   5.000,-     såfremt klubben har en træner med ansvar for fysisk træning til  
                       rådighed for klubbens U18 Pige DM hold, som opfylder kravet i 
                       pkt. 8.4.10. 
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For deltagelse i DBU’s turneringer yder DBU et tilskud til klubbernes befor-
dringsudgifter, jf. DBU’s Regulativ for Befordringstilskud. 

    

 1.5.2.2 Udbetaling til Wildcardklubber  

  Udbetaling af tilskud til wildcardklubber vil ske halvårligt bagudrettet med halv-
delen af tilskuddets fulde beløb. Tilskuddet vil blive indsat på det kontonummer 
som klubben har indberettet til DBU eller LU som deres hovedkontonummer.  

 

    
 1.5.3 Talentudviklingspuljen  
    
  Puljen har til formål at støtte udviklingen af klubbernes talentudviklingsmiljøer, 

gennem tilskud til initiativer, som forbedrer forhold, der er nødvendige for at op-
fylde licenskravene. Forbedringer, der ligger ud over licenskravene, men som 
tjener til en yderligere forbedring af talentudviklingen, kan også opnå støtte.  
 
Følgende klubber kan ansøge om tilskud via talentudviklingspuljen: 

• Klubber, der tildeles en licens i sæsonen 2019-2020 

• Klubber, der tildeles et wildcard i sæsonen 2019-2020 

• Klubber, der havde licens eller wildcard i sæsonen 2018-2019 
 
Der kan ansøges om tilskud til dækning af klubbens faktiske udgifter. Det mak-
simale procentvise tilskud til dækning af klubbens faktiske udgifter vil blive be-
sluttet af kvindeelitegruppen, når det endelige antal licensklubber for licensåret 
2019-2020 kendes.Der gives ikke tilskud til driftsudgifter,herunder udgifter til 
løn, befordring o.lign. Puljens størrelse er besluttet af DBU's bestyrelse og til-
delingen vil kun finde sted, så længe der er midler til rådighed i puljen. Ansøg-
ningsprocedurer og ansøgningsfrister til Talentudviklingspuljen vil blive udsendt 
efter, at licenstildelingerne for sæsonen 2019-2020 har fundet sted.  
 
Der kan ikke ansøges om tilskud til etablering eller vedligeholdelse af kunst-
græsbaner. Klubber, som søger tilskud til kursister, der har deltaget på DBU’s 
eller LU’s klubkurser, kan kun modtage tilskud i forhold til den pris, der fakture-
res fra DBU eller LU for klubkurset. 
 
Det er kun klubbernes Licensansvarlig eller Talentudviklingsansvarlige, der kan 
sende ansøgninger på klubbens vegne.  
 
Ansøgningen skal indeholde følgende: 

• Hvem søger  

• Kort beskrivelse af hvad klubben søger midler til og begrundelse herfor 

• Budgetoverslag og angivelse af det ønskede tilskudsbeløb  
 
Ansøgningsfrister er: 

• 1. september, 1. november, 1. februar, 1. maj 

Efter afsluttet aktivitet skal ansøgeren indsende regnskab med dokumentation 
for de afholdte udgifter. Efter modtagelsen af regnskabet udbetaler DBU det til-
delte tilskud. 
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 1.5.4 Seminarer og inspirationsdage 

DBU afholder seminarer og inspirationsdage for de personer, som varetager 
funktioner angivet i denne manual. 
 
DBU afholder obligatoriske seminarer og inspirationsdage for følgende perso-
ner:  

• U18 Pige DM Cheftræner 

• Assistenttræner med ansvar for målmandstræning for U18 pige DM hol-
det 

• Assistenttræner med ansvar for fysisk træning for U18 pige DM holdet 

• Uddannelsesansvarlig 

• Talentudviklingsansvarlig  U13 - U18 

•  Børne og klubsamarbejdsansvarlig fra U7 - U12 
 
Datoerne for de forskellige seminarer er for størstedelen af seminarerne angi-
vet i licenskravene for de pågældende funktioner. De resterende datoer vil blive 
udsendt til klubbernes licensansvarlige senest mandag d.5.august 2019. 
DBU afholder kursusudgifter, ophold og forplejning. Transport til og fra kursus-
stederne, samt evt. tabt arbejdsfortjeneste, dækkes ikke af DBU. 
 
Såfremt en kursist udebliver fra hele eller dele af seminaret, vil der uanset år-
sag i det førstkommende licenstilskud blive fratrukket kr. 1.000. 
 

 

 1.5.5.1 U18 pige DM turneringen  

  I sammenhæng med tildelingen af licenser afvikles U18 Pige DM turneringen. 
Kvindeelitegruppen fastlægger antallet og hvilke klubber/hold, der deltager i 
turneringerne i henhold til nedenstående retningslinjer. 

 

 1.5.5.2 Kvindeelitegruppen sammensætter U18 Pige DM med de klubber, der tildeles 
licens, samt eventuelle klubber, som tildeles et wildcard. 

I U18DM pige deltager mindst 8 hold og højst 14 hold. Det foretrukne antal 
kampe er mellem 20  og 24, dog maksimalt 26.  

Kvindeelitegruppen fastsætter turneringsformen og  vælger deltagerne ud fra 
de tildelte licenser og en sportslig vurdering, således at en hensigtsmæssig tur-
neringsform opnås. 

Opfyldelse af alle krav, er dog ikke ensbetydende, at der gives licens. 

 

 1.5.5.3 Turneringskampprogram tilrettelægges i samarbejde med DBU Jura og Licens. 

De detaljerede bestemmelser for spilleberettigelse, afvikling af kampe mv. er 
fastsat i turneringspropositionerne for U18 Pige DM. 
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 Kapitel 2                                 DBU som licensudsteder  

    
 2.1 Indledning  

    
  Dette kapitel definerer DBU’s rolle som licensudsteder og beskriver sammen-

sætningen af de tilknyttede organer (udvalg) og deres funktioner. 
 

    
 2.2 Definition af licensudstederen (DBU)  

    
 2.2.1 DBU er licensudstederen og administrerer licenssystemet, udpeger medlem-

mer til de beslutningstagende organer og fastlægger den nødvendige proce-
dure for det detaljerede arbejde i henhold til denne manual.  

 

    
 2.2.2 DBU opretter den nødvendige administration med følgende opgaver: 

a) Forberedelse, implementering og videreudvikling af licenssystemet. 

b) Administrativ støtte til de tilknyttede beslutningstagende organer.  

c) Bistand til rådgivning af klubberne i sæsonens løb.  

d) Kontakt til videreformidling af oparbejdet viden og erfaring vedrørende li-
censforhold til andre nationale forbunds licensafdelinger.  

 

    
 2.2.3 Inden for de i denne manual fastlagte regler definerer DBU det materiale, som 

klubberne skal indlevere til DBU efter denne manual, og bedømmer, hvorvidt 
klubberne opfylder de fastsatte krav. 

 

    
 2.2.4 DBU garanterer alle licensansøgere, licensindehavere og andre involverede 

parter tavshedspligt og fuld fortrolighed med hensyn til de oplysninger, som 
DBU får kendskab til og kommer i besiddelse af, ligesom DBU pålægger klub-
ber og andre involverede de samme forpligtelser.  

Enhver, der er involveret i licensarbejdet eller udpeget af DBU, skal under-
skrive en fortrolighedsklausul før han eller hun begynder sit arbejde. 

 

    
 2.2.5 

 
 

2.2.6 

DBU garanterer alle licensansøgere og licensindehavere lige behandling under 
og efter licensarbejdet. 
 
Medmindre manualens bestemmelser kræver en konkret afvigelse herfra, ga-
ranterer DBU, at forvaltningslovens principper, procedurer og beskyttelsesreg-
ler finder tilsvarende anvendelse på alle forhold, der behandles i denne ma-
nual. 
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 2.3 Definition af licenssystemets organer  

    
 2.3.1.1 Licenssystemets organer (beslutningsorganer) er følgende: 

a) Kvindeelitegruppen, jf. § 13.15 i DBU’s love. 

b) DBU’s Licensappeludvalg (Licensappeludvalget), jf. § 25 i DBU’s love. 

Medlemmer af begge udvalg vælges for ét år ad gangen senest inden udgan-
gen af marts, jf. §§ 13.4 og 25.2 i DBU’s love. 

 

    
 2.3.1.2 Medlemmer af begge udvalg skal fungere upartisk i udførelsen af deres pligter. 

Et udvalgsmedlem og dennes eventuelle suppleant må ikke deltage i en sags-
behandling i tilfælde af en interessekonflikt, eller hvis der rejses tvivl om med-
lemmets uafhængighed i forhold til licensansøgeren.  

Et medlems uafhængighed kan ikke garanteres, hvis den pågældende eller et 
medlem af den pågældendes nære familie er: 

* medlem af,  
* aktionær i, 
* forretningspartner med, 
* sponsor for, eller 
* konsulent for  

den licensansøgende klub. 

Ovenstående liste er vejledende og ikke udtømmende. 

 

    
  Det fremgår af bestemmelserne i § 26 i DBU’s love: 

1) Et medlem af et af DBU’s organer, herunder et nedsat underudvalg, som 
efter forvaltningslovens kapitel 2 om habilitet er inhabilt i forhold til en sag, 
må ikke medvirke ved behandlingen og ikke deltage i afgørelsen af den på-
gældende sag. 

2) Det enkelte medlem har pligt til selv at oplyse, hvorvidt der foreligger om-
stændigheder, som kan påvirke medlemmets habilitet. 

3) Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem er inhabilt, afgøres af det enkelte ud-
valg ved simpelt stemmeflertal. Det pågældende medlem må ikke selv del-
tage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet. 

 

    
 2.3.2.1 Kvindeelitegruppen 

Gruppen skal vurdere og afgøre,  

a) om der skal udstedes licens til en licensansøger på grundlag af de frem-
komne oplysninger, og i overensstemmelse med licenssystemets bestem-
melser.  

b) om der er opstået forhold der gør, at en udstedt licens skal tilbagekaldes. 

c) om en licensansøger skal tildeles en eller flere individuelle dispensationer. 

 

    
 2.3.2.2 Alle afgørelser skal meddeles skriftligt, være underskrevet af formanden samt 

være ledsaget af en begrundelse.  

Desuden skal der informeres om datoen for afgørelsen, navnene på de delta-
gende gruppemedlemmer, samt de påstande og forhold i sagen, der er blevet 
henvist til. 
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 2.3.2.3 Gruppens afgørelser kan ankes skriftligt bilagt alt nødvendigt bevismateriale til 
Licensappeludvalget. En sådan anke skal være DBU’s licensadministration i 
hænde senest 14 dage efter, at licensansøgeren har modtaget gruppens afgø-
relse. Fristen skal fremgå af afgørelsen.  

 

    
 2.3.2.4 DBU’s Bestyrelse nedsætter gruppen, som skal bestå af en formand, næstfor-

mand og derudover et antal medlemmer, der anses nødvendigt for, at gruppen 
kan fungere ordenligt.  

 

 2.3.2.5 Gruppen er beslutningsdygtigt, når mindst tre af gruppens medlemmer deltager 
i behandlingen.  
Gruppens møder ledes af gruppens formand og gruppen træffer sine beslutnin-
ger ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal gør formandens 
stemme udslaget.  

I tilfælde af formandens midlertidige forfald overtager næstformanden dennes 
pligter og rettigheder. 
 

 

 12 

 2.3.3.1 Licensappeludvalget  

  Udvalget har til opgave at træffe endelig afgørelse i ankesager angående skrift-
lige afgørelser truffet af Kvindeelitegruppen, som indankes af: 

a) En licensansøger, som har modtaget afslag fra Kvindeelitegruppen på ud-
stedelse af licens 

b) En licensindehaver, som har fået frataget sin licens af Kvindeelitegruppen   

c) DBU’s licensadministration. 

 

    
 2.3.3.2 Alle afgørelser skal meddeles skriftligt, være underskrevet af formanden samt 

være ledsaget af en begrundelse.  

Desuden skal der informeres om datoen for afgørelsen, navnene på de delta-
gende udvalgsmedlemmer samt de påstande og forhold i sagen, der er blevet 
henvist til, herunder den trufne afgørelse i Kvindeelitegruppen.  

 

    
 2.3.3.3 

 
 
 
 
 

2.3.3.4 

Licensappeludvalget kan, hvis situationen taler herfor, udsende en afgørelse 
uden begrundelsen. 
I sådanne tilfælde vil licensappeludvalget udsende en begrundelse senest en 
måned efter udsendelsen af afgørelsen. 
 
Licensappeludvalget kan indhente en supplerende redegørelse fra Kvindeelite-
gruppen, hvor baggrunden for licensafslaget uddybes. Hvis Licensappeludval-
get indhenter en sådan supplerende redegørelse fra Kvindeelitegruppen sen-
des den til udtalelse hos licensansøgeren. 

 

    
 2.3.3.5 Udvalgets afgørelser om hvorvidt, en licens skal udstedes, er endelige og kan 

således ikke ankes.  
 

    
 2.3.3.6 Udvalget består af en formand, næstformand og tre øvrige medlemmer, som alle 

udpeges af DBU’s repræsentantskab efter indstilling fra DBU’s licensadministra-
tion. Mindst et medlem skal være uddannet revisor og anerkendt af Erhvervssty-
relsen og mindst et medlem skal være advokat.  

Ansatte i Kvindedivisionsforeningens og DBU’s administration kan ikke udpeges 
til at være medlemmer af udvalget. 
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Et medlem af Bestyrelsen for, og et hvilket som helst udvalg under, Kvindedivi-
sionsforeningen kan ikke samtidig være medlem af Licensappeludvalget. 

Et udvalgsmedlem fungerer, indtil DBU’s Repræsentantskab udpeger et nyt 
medlem. 

    
 2.3.3.7 Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre af udvalgets medlemmer er til 

stede.  

Udvalgets møder ledes af udvalgets formand og udvalget træffer sine beslut-
ninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal gør formandens 
stemme udslaget.  

I tilfælde af formandens midlertidige forfald overtager næstformanden dennes 
pligter og rettigheder. 

 

  
2.3.4   

 
DBU´s Appel Udvalg  
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 2.3.4.1. 
 
 
 
 
 

2.3.4.2 
 
 
 

2.3.4.3 
 
 
 
 
 

2.3.4.4. 
 
 
 

2.3.4.5 
 
 
 

2.3.4.6 

DBU’s Appel Udvalg er ankeinstans for afgørelser vedr. overtrædelser og sank-
tioner (jf. 3.2.). Udvalget træffer på baggrund af indbragte skriftlige anker fra 
klubberne endelig og bindende afgørelse. Udvalgets afgørelse skal meddeles 
skriftligt og indeholde begrundelsen i tilfælde af et afslag på anken. Det er ikke 
muligt at få foretræde for udvalget i forbindelse med ankeprocessen. 
 
En anke vedr. 3.2.1 og 3.2.2 skal være DBU’s Appel Udvalg i hænde senest 7 
dage efter modtagelsen af Kvindeelitegruppens afgørelse. Der må kun indgives 
anke af licensansøgeren, der modtog afslag fra Kvindeelitegruppen. 
 
Sammen med anke af Kvindeelitegruppens afgørelse skal der indbetales, et 
anke gebyr på kr. 1.000, som tilbagebetales, hvis anken tages til følge. Kun an-
ker der er rettidigt indsendt og indbetalt, samt behørigt underskrevet af en af 
klubben tegningsberettiget person vil blive behandlet af udvalget. I modsat fald 
vil anken blive afvist. 
 
Hvis et medlem af Kvindeelitegruppen, tillige er medlem af DBU’s Appel Udvalg, 
kan medlemmet ikke deltage i udvalgets behandling af appelsager af afgørelser 
truffet i Kvindeelitegruppen. 
 
I tilfælde af inhabilitet i en sag kan et medlem af DBU’s Appel Udvalg ikke med-
virke ved sagsbehandling og beslutningsproces i den pågældende sag. Afgørel-
ser om inhabilitet følger DBU’s Love § 26. 
 
Afgørelser truffet af DBU’s Appel Udvalg er endelige og kan ikke ankes. 
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 Kapitel 3 Licenskrav, disciplinære forhold og dispensationer  

    
 3.1 Klassificering af krav  

    
 3.1.1 Dette licenssystem indeholder tre krav, hvoraf de to er obligatoriske og skal som 

minimum opfyldes af ansøgerne. Hvert krav er enten et A-krav, B-krav eller C-
krav, men selvom de er opfyldt giver det ikke alene tildeling af licens. 

 

    
 3.1.2 De tre typer krav er defineret således: 

 
A-krav:  

A-krav skal som minimum opfyldes som anført og beskrevet i denne manual. 
Hvis licensansøgeren ikke kan opfylde et A-krav, kan licensansøgeren ikke få 
udstedt licens. 
 
B-krav:  

 B-krav skal som minimum opfyldes som anført og beskrevet i denne manual. 
Hvis klubben ikke kan opfylde dem som sådan, skal klubben vedlægge en 
handlingsplan sammen med licensansøgningen. I handlingsplanen skal klubben 
redegøre for, hvordan disse krav fremover vil kunne opfyldes indenfor en seks 
måneders periode. Manglende opfyldelse af handlingsplanen vil kunne føre til 
sanktion foretaget af Kvindeelitegruppen, jf. pkt. 3.2. 
 
C-krav:    

C-krav er ikke obligatoriske krav, men alene en anbefaling til klubberne om at 
efterleve kravene på et for klubben passende tidspunkt. Manglende opfyldelse 
af et C-krav fører således hverken til afvisning af licens eller til sanktion.  
I senere ansøgningsår kan det forventes, at C-krav bliver til enten A- eller B-
krav. 

 

    
 3.2 Disciplinære bestemmelser og sanktioner  

    
 3.2.1 Urigtige oplysninger 

Såfremt en klub afgiver urigtige oplysninger, kan DBU’s Kvindeelitegruppe an-
vende følgende sanktioner:   
a)  En advarsel   
b)  Fratagelse af økonomisk tilskud fremad, eller bagudrettet, (helt eller delvist)  
c) I gentagelsestilfælde og i særligt grove tilfælde kan DBU’s Kvindeelitegruppe 
fratage en klub licensen eller undlade at give en klub licens. 
 
En sådan afgørelse kan ankes til DBU’s Appel udvalg senest syv dage efter af-
gørelsen er modtaget af klubben (jf.2.3.4). En afgørelse truffet af DBU’s Appel 
udvalg er endelig og kan ikke ankes. 

 

    
 3.2.2 

 
 
         3.2.2.1 

 
 
 
 
 

Overtrædelser og ændrede forhold midt i licensperioden. 
”A”- og "B"- krav  
 
Hvis en klub, efter at en licens er blevet tildelt klubben, overtræder eller ikke 
længere opfylder et eller flere krav, eller handleplaner for disses opfyldelse, skal 
klubben uden ophold oplyse DBU’s Kvindeelitegruppe om dette (jf. 4.3. litra (b) 
og 8.4.15). Såfremt dette ikke overholdes, og/eller kravene ikke opfyldes på ny, 
inden den fastsatte tidsfrist, har DBU’s Kvindeelitegruppe mulighed for at sankti-
onere klubben. 
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3.2.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         3.2.2.3 
 
 

Udeblivelse fra kamp i turneringen/udtrækning af hold fra kvindeligaen eller 
1. division 
En udeblivelse fra en kamp i turneringen betragtes som en sag af særlig alvorlig 
karakter og kan uden videre medføre, at klubbens wildcard eller licens bliver til-
bagekaldt, medmindre en konkret vurdering fører til, at udeblivelsen skyldes om-
stændigheder, som den udeblevne klub ikke har indflydelse på. I så fald vil klub-
ben være afskåret fra at kunne få licens eller wildcard i de 2 efterfølgende li-
censår. Hvis en udeblivelse sker så sent i turneringen, at wildcard og licens til 
førstkommende års turnering er tildelt, vil denne licens/dette wildcard også 
kunne tilbagekaldes.  
 
Ved udtrækning af et hold i en DBU turnering kan det efter en konkret vurdering 
fra Kvindeelitegruppen medføre en sanktion og i yderste tilfælde kan U18 Pige 
DM licensen tilbagekaldes. I denne vurdering lægges særligt vægt på klubbens 
forsøg på at opretholde holdet i Kvindeligaen eller 1. division. 
 
 
Sanktioner 
I fastsættelsen af sanktionsudmålingen vil graden af overtrædelsen være af be-
tydning. Følgende sanktioner kan finde anvendelse: 
 
a)  En advarsel  
b)  Fratagelse af økonomisk tilskud fremad, eller bagudrettet, (helt eller delvist)  
c)  DBU’s Kvindeelitegruppe kan trække licensen tilbage, og i yderste  
konsekvens trække hold fra den igangværende turnering  
 
En afgørelse, der vedrører 3.2.2 kan ankes til DBU’s Appel udvalg senest syv 
dage efter afgørelsen er modtaget af klubben. En afgørelse truffet af DBU’s Ap-
pel udvalg er endelig og kan ikke ankes. 
 

    
 3.3 Muligheder for dispensation  

    
  Dispensation til klubberne udstedt af DBU  

I den situation, hvor en licensansøger ikke opfylder et eller flere A-krav, for ek-
sempel på grund af lokale omstændigheder uden for licensansøgerens kontrol, 
kan Kvindeelitegruppen helt ekstraordinært tildele licensansøgeren en dispen-
sation. Dispensationen gælder kun for maksimalt én sæson, men kan fornyes 
for den efterfølgende sæson, hvis licensansøgeren kan dokumentere konkrete 
tiltag til opfyldelse af kravet.  

Anmodning om en sådan dispensation skal være DBU’s licensadministration i 
hænde senest samtidig med, at licensansøgeren i øvrigt ansøger om licens. 

 

    
    
    

  14 
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 Kapitel 4           Klubbernes overordnede forhold til licenssystemet  

      
 4.1 Indledning  

    
  Dette kapitel beskriver i hovedtræk ansøgning om og tilbagekaldelse af licens. 

Endvidere defineres licensindehaverne og deres generelle ansvarsområder. 
 

    
 4.2 Definition af licensansøgeren  

    
 4.2.1 En licensansøger kan kun være en fodboldklub (i forkortet form ”klub”), det vil 

sige den juridiske enhed, der har det fulde ansvar for det fodboldhold, der del-
tager i nationale og internationale klubturneringer, og som enten er: 

a) en klub, som defineret i § 5.2.2 i DBU’s love, eller 

b) en hertil knyttet tredjemand defineret i § 5.2.3 i DBU’s love, eller   
 
c) en overbygning som defineret i cirkulære 78 (2013) §3.  
 
Bemærk at holdsamarbejde og klubsamarbejde ikke kan deltage i DBU’s li-
censrækker, j.f. cirkulære 78 §4 og §5. 
 

 

    
 4.3 Licensansøgerens generelle ansvarsområder  

    
  Licensansøgeren har det fulde ansvar for deltagelsen i nationale og internatio-

nale turneringer samt for opfyldelsen af kravene til at få udstedt og bevare li-
cens. 

Licensansøgeren har særligt ansvaret for at sikre følgende: 

a) At DBU forsynes med alle nødvendige oplysninger og/eller dokumenter, der 
er relevante for at dokumentere, at licensforpligtelserne er opfyldt, idet 
disse forpligtelser vedrører de sportslige krav, de krav til stadion og træ-
ningsfaciliteter, de administrative og ledelsesmæssige krav, samt de juridi-
ske krav, der er angivet i kapitlerne 6 – 9, dvs. de fire kapitler, der er angi-
vet med rødt i indholdsfortegnelsen. Endvidere skal licensansøgeren sikre, 
at DBU tilsendes ethvert andet dokument, som er relevant for at kunne 
træffe de nødvendige afgørelser. 

b) At enhver begivenhed, som indtræffer efter indsendelsen af ansøgningsma-
terialet til DBU og som udgør en væsentlig ændring af de oplysninger, som 
tidligere er indsendt, skal indberettes til DBU senest syv arbejdsdage efter 
at begivenheden indtraf. 
 
Enhver begivenhed, som ændrer i A-krav betragtes som væsentlige. 

 

    
 15 
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 4.4 Ansøgning    

    
 4.4.1 DBU udsender en opfordring til de relevante klubber om rettidigt, og inden for 

en given tidsfrist, skriftligt at ansøge om licens. I ansøgningen skal klubben 
specifikt erklære, at den vil opfylde og efterleve licenssystemets krav. 

En licensperiode varer 12 måneder og udløber det følgende år (30. juni). 

Klubberne anses for at være licensansøgere indtil der udstedes licens af DBU. 
Så snart DBU har udstedt licens, er de licensindehavere.  

 

    
 4.4.2 Kun klubber og hertil knyttede tredjemænd, som defineret i §§ 5.2.2 og 5.2.3 i 

DBU’s love, kan ansøge om og få udstedt licens. Enkeltpersoner kan ikke an-
søge om eller få udstedt licens. 

 

    
 4.4.3 En klubs status, professionel eller amatør, er ikke relevant for udstedelse af en 

licens. 
 

    
 4.4.4 En licens udløber uden forudgående varsel ved udgangen af den periode, for 

hvilken den var udstedt. 
 

    
 4.4.5 En udstedt licens kan ikke overdrages til en anden klub eller tredjemand uden  

Kvindeelitegruppens forudgående skriftlige tilladelse.  
 

    
    
 4.5 Tilbagekaldelse  

    
 4.5.1 Licenssystemets organer kan tilbagekalde en licens i løbet af en sæson, hvis 

en eller flere af betingelserne for licensens udstedelse ikke længere opfyldes, 
eller hvis en klub misligholder en hvilken som helst forpligtelse, som er anført i 
denne manual.  

 

    
 4.5.2 En licens bliver automatisk tilbagekaldt, hvis licensindehaveren, uanset årsa-

gen hertil, i løbet af sæsonen udebliver fra en kamp i den udskrevne turnering, 
medmindre en konkret vurdering fører til, at udeblivelsen skyldes omstændig-
heder, som den udeblevne klub ikke har indflydelse på eller erklæres konkurs 
eller erklærer sig selv konkurs og der forholdes som anført i § 33 i DBU’s love. 

 

    
 4.5.3 Tilbagekaldes en licens i løbet af en sæson, afgør Kvindeelitegruppen hvorvidt 

licenstilskuddet skal fortsætte til licensperiodens udløb, stoppes eller tilbagebe-
tales jf. pkt. 1.5.1.2. Kvindeelitegruppen afgør endvidere, hvilken betydning til-
bagekaldelsen skal have for klubbens deltagelse i U18 Pige DM. Gruppen kan 
træffe afgørelse om at trække hold fra den igangværende turnering, jf. pkt. 3.2. 
 
Kvindeelitegruppen forbeholder sig ligeledes ret til at udstede økonomiske 
sanktioner, hvis en licens bliver tilbagekaldt. 
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 4.6 Deltagelse i U18 pige DM uden udstedt licens  

    
 4.6.1 Wildcard  

  I særlige tilfælde vil det være muligt for Kvindeelitegruppen at tildele et ”wild-
card”. Et ”wildcard” kan tildeles en klub, der ikke opnår licens, og er adgangsgi-
vende til deltagelse i U18 pige DM. ”Wildcardet” tildeles på baggrund af en 
særlig sportslig indstilling fra Talent- og U-landstrænere, og er udelukkende af 
sportslig karakter. En tildeling af ”wildcard” forudsætter, at ansøgeren gennem 
handlingsplaner el.lign. vurderes at have potentiale til at udvikle sig mod opnå-
else af licens. Et ”wildcard” giver ikke mulighed for direkte tilskud, men mulig-
hed for at ansøge om tilskud, såfremt klubben opfylder følgende krav (se desu-
den pkt. 1.5.2.1 og pkt. 1.5.2.2):  
 

• U18 DM Pige cheftræneren er indehaver af en UEFA A-trænerlicens 

• U16 Pige cheftræneren er indehaver af UEFA A-trænerlicens eller er på-
begyndt UEFA`s A-træneruddannelse. 

• Klubben tilbyder målmandstræning for U16 og U18 holdet to gange 
ugentligt af en assistenttræner med ansvar for målmandstræning, som 
opfylder kravet i pkt. 8.4.11. 

• Klubbens fysioterapeut skal være tilstede på træningsanlægget mini-
mum 2 gange om ugen i forbindelse med U18DM holdets træningspas. 

• Klubben har en assistenttræner med ansvar for fysisk træning til rådighed 
for klubbens U18DM hold, som opfylder kravet i pkt. 8.4.10. 

 
Wildcardklubben tilbydes desuden deltagelse i seminarrækken for licensklub-
ber jf. pkt. 1.5.4.  
 

 

    
    

  33 
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 Kapitel 5              Procedure for ansøgning og godkendelse  

    
 5.1 Indledning  

    
   Nedenstående beskriver den ansøgnings– og godkendelsesprocedure som li-

censansøgerne og DBU skal anvende for henholdsvis at indsende og behandle 
det materiale som licensansøgerne har udarbejdet i overensstemmelse med 
kapitel 6 – 9, dvs. de fire kapitler, som er angivet med rødt i indholdsfortegnel-
sen. Der henvises også til de almindelige forvaltningsretlige regler, som er 
nævnt i pkt. 2.2.7. 

 

    
 5.2 Procedurens hovedpunkter  

  

 

 5.2.1 Klubben bliver auditeret af en DBU ansat auditør. Auditøren udarbejder efter 
auditionsmødet et arbejdsnotat til Kvindeelitegruppen, til brug for licens- 
tildelingen til sæsonen 2020/2021. 
 

 

 5.2.2 Hvert kapitel af licensansøgerens materiale gennemgås af DBU’s licensadmini-
stration, som efter grundig gennemgang forelægger sin anbefaling for Kvinde-
elitegruppen til afgørelse. 

 

    
 5.2.3 En sådan på forhånd fastlagt arbejdsprocedure gør det muligt for licensansø-

gerne at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at de har forholdt sig til alle 
de af DBU fremsendte krav og de derefter har indleveret deres ansøgningsma-
teriale til en klar og gennemskuelig behandling. 

 

    
 5.2.4 Samtidig giver arbejdsproceduren DBU mulighed for at administrere licenssy-

stemet på en hurtig, hensigtsmæssig og effektiv måde med beslutninger truffet 
af et uafhængigt organ og uden at miste den fleksibilitet, som altid bør være til 
stede i en administrativ sagsbehandling. 

 

    
 5.3 Procedurens detaljerede arbejdsgang  

    
  Punkterne nedenfor beskriver den detaljerede ansøgnings- og godkendelses-

procedure for licensansøgerne og DBU: 
 

    
  1. DBU’s licensadministration udarbejder Manual for Ungdom, Piger, hvor 

kravene er markeret med gråt. Manualen fremsendes samlet fra DBU se-
nest den torsdag d. 31. januar 2019. 

 

     
  2. Licensansøgerne udarbejder ansøgningsmaterialet via det elektroniske 

ansøgningsskema, der forefindes på www.dbu.dk/licens.  
Ansøgningsmaterialet skal være DBU’s licensadministration i hænde  
senest fredag d. 1. marts 2019 kl. 16.00.   
 
Hvis alle de af DBU ønskede oplysninger, jf. kapitel 6 – 9, ikke er 
indsendt til DBU’s licensadministration inden de ovenfor anførte 
tidsfrister, mister licensansøgeren alle muligheder for, at få udstedt 
licens, jf. dog nedenstående pkt. 4, litra (b). 

 

     
  3. Når ansøgningsmaterialet fra licensansøgerne indgår, kontrollerer DBU’s 

licensadministration, at materialet er korrekt og fyldestgørende udfyldt, 
og at alt er modtaget inden de i stk. 2 angivne tidsfrister. 

 

     

http://www.dbu.dk/licens
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  4. Nu foreligger to muligheder for den fortsatte sagsbehandling: 

a) Hvis alle dokumenter er udfyldt og modtaget i DBU inden den i stk. 2 
angivne frist, registrerer og behandler DBU’s licensadministration 
hvert hovedområde (kapitel). Den detaljerede arbejdsgang fortsætter 
herefter som beskrevet i stk. 5. 

b) Hvis dokumenterne er mangelfuldt udfyldt, men dog indsendt inden 
de i ovenstående pkt. 2 anførte tidsfrister, kontakter DBU’s licensad-
ministration licensansøgeren for at aftale de næste skridt, der skal fo-
retages, for eksempel anmodning om oplysninger, underliggende do-
kumenter, spørgeskema eller manglende formularer. Den detaljerede 
arbejdsgang fortsætter nu efter en individuel procedure.  

 

 34 

  5. Nu foreligger to muligheder for den fortsatte sagsbehandling: 

a) Hvis DBU’s licensadministration ikke identificerer områder, der kræ-
ver yderligere kontrol, udarbejder licensadministration en samlet ind-
stilling til Kvindeelitegruppen. Denne indstilling indeholder også for-
hold observeret under et eventuelt besøg hos licensansøgeren. Ind-
stillingen skal forklare og konkludere, hvorvidt der anbefales udste-
delse af licens eller ej. Den detaljerede arbejdsgang fortsætter heref-
ter som beskrevet i punkt 6.  

b) Hvis der er identificeret forhold, der nødvendiggør, at DBU’s licens-
administration skal foretage sig yderligere, for eksempel rette yderli-
gere henvendelse til licensansøgeren, fortsætter den detaljerede ar-
bejdsgang nu efter en individuel procedure.  

 

     
  6. Indstillingen behandles på et møde i Kvindeelitegruppen, hvor licenstilde-

lingerne tildeles og den sportslige indrangering foretages. Herunder ta-
ges også stilling til tildeling af wildcards, jf. 4.6.  

 

     
  7. På baggrund af licenstildelingerne på Kvindeelitegruppens møde, som 

afholdes senest d. 26 april 2019, meddeles klubberne bevilling eller af-
slag på licens. Afgørelsen vil være klubberne i hænde senest d. 30. 
april 2019 og skal være skriftlig og skal, hvis den er et afslag på licens-
udstedelse, indeholde en detaljeret begrundelse for dette afslag. 

 

     
  8. I tilfælde af afslag på licensudstedelse kan licensansøgeren senest 14 

dage efter modtagelsen af Kvindeelitegruppens afgørelse skriftligt anke 
afgørelsen til Licensappeludvalget, jf. pkt. 2.3.3.1 i manualen.  
Anken skal sendes via mail til jefi@dbu.dk  og indbetaling af et anke ge-
byr på kr. 1.000, der indsættes på konto 4180 4180211942 med tekst  
”licensanke klubnavn”. Af anken skal det tydeligt fremgå hvorvidt anken 
angår tildeling af wildcard eller licens. Inden klubben anker, kan denne 
anmode Kvindeelitegruppen om et uddybende møde, med minimum én 
repræsentant fra Kvindeelitegruppen. Denne anmodning skal ske via 
mail til licenssystem@dbu.dk. 

 

     
  9. Licensappeludvalget kan indhente en supplerende redegørelse fra Kvin-

deelitegruppen, hvor baggrunden for licensafslaget uddybes. Hvis Li-
censappeludvalget indhenter en sådan supplerende redegørelse fra 
Kvindeelitegruppen sendes den til udtalelse hos licensansøgeren. Udval-
get træffer sin afgørelse baseret på Kvindeelitegruppens trufne afgø-
relse, samt al dokumentation, der er tilvejebragt af licensansøgeren og 
Kvindeelitegruppen. 

 

     

mailto:jefi@dbu.dk
mailto:licenssystem@dbu.dk
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  10. Licensappeludvalget skal behandle den skriftlige anke og træffe den en-
delige afgørelse senest fredag d. 31. maj 2019. 
Som det fremgår af pkt. 2.3.3.5 er denne afgørelse endelig og kan ikke 
ankes. 
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 86 

   Kapitel 6                                       Sportslige krav 

    
 6.1  Indledning  

    
  Det er absolut nødvendigt for fodboldspillets fremtid at have et bredt udvalg af 

fodboldspillere til rådighed, som har de nødvendige færdigheder og den nød-
vendige motivation til at blive elitefodboldspillere. Det er derfor vigtigt at 
fremme udviklingsprogrammerne for ungdomsspillere og tiltrække spillere, som 
kan udvikles til internationalt topniveau.  

 

    
 6.2 Målsætning  

    
  De sportslige krav, som klubberne skal opfylde, har til formål at sikre: 

• At klubben udvikler et ungdomsudviklingsprogram til gavn for spillerne og 
med en klar rød tråd mellem de forskellige ungdomsårgange, samt klub-
bens 1. senior. 

• At klubben ansætter dygtige og veluddannede børne- og ungdomstrænere. 

• At ungdomsspillerne gennemgår en fodbolduddannelse og at tilskynde 
dem til også at tage en uddannelse, der ikke er fodboldrelateret. 

• At DBU kan foretage en korrekt sportslig vurdering af ansøger klubbens ni-
veau. 

 

    
 6.3 Fordele for klubberne  

    
 6.3.1 

 
 
 

6.3.2 

Den første og vigtigste fordel ved de sportslige krav, er at uddanne talentfulde 
spillere, som senere kan gøre sig gældende på højeste nationale og internatio-
nale niveau. 
 
Som ny licensansøger er det en klar fordel, for den ansøgende klub, at den 
kontakter DBU`s licensadministration og dermed gør opmærksom på at man vil 
søge licens og senest 1. februar 2019. Dette er for at sikre at DBU kan lave 
den mest korrekte sportslige vurdering af klubbens spillermateriale. 
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 6.4 Krav til klubberne  

    
  Nedenstående følger de sportslige krav, der stilles til klubben, for at få tildelt li-

cens.  
 

    
 6.4.1 Godkendt program for udviklingen af ungdomsspillere U13 – U18  
  

A-krav 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hver klub (licensansøger) skal have et udviklingsprogram, der er godkendt af 
DBU, for at få udstedt licens.  

Dette udviklingsprogram skal mindst indeholde følgende: 

 
a) Målsætning og ungdomsfodboldsfilosofi for klubben 

b) Organisering af ungdomsafdelingen, herunder beskrivelse af evt. sam-

arbejdsaftaler og overbygninger med andre klubber. 

c) Beskrivelse af udviklingsprogrammets forskellige områder i de enkelte 

aldersgrupper (U13 til U18) dækkende tekniske, taktiske, fysiske og 

mentale færdigheder. Klubbens udviklingsplan skal indeholde en beskri-

velse af at ”sætte den individuelle spiller i centrum” og sikre at alle spil-

lere fra U13 til U18 sikres træning efter 25-50-25 modellen. 

d) Beskrivelse af klubbens plan for at sikre implementering af ovenstående 

udviklingsplan i hele klubbens pigeafdeling, herunder også en beskri-

velse af proces for at evaluere resultaterne og opnåelsen af de fastlagte 

målsætninger. 

e) A jour føring af kendskabet til Anti Doping Danmarks lille håndbog Anti-
doping og mig – seneste udgave. Kan findes via www.dbu.dk/licens 

f) Beskrivelse af plan for uddannelse af trænere i ungdomsafdelingen. Det 

skal tilstræbes at klubbens ungdomstrænere har så høj en fodboldfaglig 

uddannelse som muligt og at der i ovenstående uddannelsesplan be-

skrives, hvorledes man sikre at klubben pigetrænere uddannes tilstræk-

keligt. 

g) Klubbens Elite U18 og U16 spillerne skal gennemgå et årligt semi-

nar/kursus i kost og ernæring. Beskriv hvordan klubben vil gennemføre 

dette og angiv en dato for gennemførelse af kurset. 

 

           Klubben skal i ungdomsudviklingsprogrammet desuden sikre at:  
 

h) at enhver ungdomsspiller, der deltager i ovenstående ungdomsudvik-

lingsprogram, har mulighed for at følge den obligatoriske skoleundervis-

ning i henhold til dansk lovgivning.  

i) at enhver ungdomsspiller, der deltager i dette ungdomsudviklingspro-

gram, ikke forhindres i at fortsætte sin ikke-fodbold-relaterede uddan-

nelse dvs. skoleuddannelse eller erhverv. 

j) at klubben assisterer spillerne på eliteholdene med deres kontakt til 

skoler og uddannelsesinstitutioner, det være sig dialog med kommu-

nens uddannelsesansvarlige og koordinator for evt. eliteklasser. Klub-

ben skal herigennem sikre, at spillerens samlede træningsmængde 

(klubtræning, talenttræning, landshold, efterskole og eliteklasser) er til-

passet spillernes udviklingsmæssige formåen. 

k) at klubbens ungdomsprogram efterlever DBU’s Holdninger og Handlin-

ger, samt at klubbens ungdomshold kun deltager i turneringer, der er 
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anerkendt af FIFA, UEFA, DBU og lokalunionerne. Det vil sige, at klub-

ben skal, såfremt den spiller kamp mod hold fra andre lande, ansøge 

om tilladelse hertil (ansøgningsskema kan rekvireres hos LU eller DBU).  
 
Licensansøgeren skal dokumentere opfyldelsen af dette krav ved at indsende klubbens 
udviklingsprogram for ungdomsspillere, som skal indeholde litrapunkterne fra a) til j), 
samt desuden indeholde de nævnte punkter ovenover.  
Licensklubber, der ikke har foretaget væsentlige ændringer af deres ungdomsudvik-
lingsprogram, skal blot indsende resume af klubbens egen evaluering af deres ung-
domsudviklingsprogram i den forgangne licenssæson på max 2 sider.  
Ikke licensklubber, samt licensklubber som har lavet væsentlige ændringer i et allerede 
godkendt ungdomsudviklingsprogram, skal som dokumentation vedlægges essensen af 
klubbens ungdomsudviklingsprogram, på max 10 A4-sider. 

   
 

 

 6.4.2 Godkendt program for rekruttering og udvikling af børnespillere U7 – U12 
B-Krav 
 

 

   Hver klub (licensansøger) skal have et udviklingsprogram for børnefodbolden 
(U7 til U12), der er godkendt af DBU, for at få udstedt licens. 
 
 Dette udviklingsprogram skal mindst indeholde følgende: 

 

  a) Målsætning og børnefodboldsfilosofi for klubben 

b) Organisering af børneafdelingen, herunder beskrivelse af evt. samar-

bejdsaftaler og overbygninger med andre klubber. 

c) Beskrivelse af udviklingsprogrammets forskellige områder i de enkelte 

aldersgrupper (U7 til U12). Udviklingsprogrammet skal til et hvert tids-

punkt følge DBU’s Aldersrelaterede Træningskoncept (ATK) for børne-

fodbold. 

d) Beskrivelse af klubbens plan for at sikre implementering af ovenstående 

udviklingsplan.  

e) Beskrivelse af plan for rekruttering af spillere i de enkelte aldersgrupper 

fra U7 til U12. 

f) Beskrivelse af plan for uddannelse af trænere i børneafdelingen. Det 

skal tilstræbes at klubbens børnetrænere har så høj en fodboldfaglig 

uddannelse som muligt og at der i ovenstående plan er indlagt minimum 

4 årlige DBU C1 og C2 træner kurser og at alle klubbens pigetrænere 

har mulighed for at deltage i disse kurser. Kurser må meget gerne afhol-

des i forening med samarbejdsklubber. 

Klubben skal i børneudviklingsprogrammet desuden sikre at:  
 

g) at klubbens børneprogram efterlever DBU’s Holdninger og Handlinger. 

Hvis klubben skal spille kampe mod hold fra andre lande,skal der ansø-

ges om tilladelse hertil (ansøgningsskema kan rekvireres hos LU eller 

DBU).  

Licensansøgeren skal dokumentere opfyldelsen af dette krav ved at indsende klubbens 
udviklingsprogram for ungdomsspillere, som skal indeholde litrapunkterne fra a) til f), 
samt desuden indeholde de nævnte punkter ovenover.  
Licensklubber, der ikke har foretaget væsentlige ændringer af deres børneudviklings-
program skal blot indsende resume af klubbens egen evaluering af deres børneudvik-
lingsprogram i den forgangne licenssæson på max 2 sider.  
Ikke licensklubber, samt licensklubber som har lavet væsentlige ændringer i et allerede 
godkendt børneudviklingsprogram skal som dokumentation vedlægges essensen af 
klubbens børneudviklingsprogram på max 10 A4-sider. 
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 6.4.3  Aktivitetsprogram  

  
A-krav 

 

  Klubbens aktivitetsprogram skal til enhver tid overholdes. Aktivitetsprogrammet 
skal som udgangspunkt følge de aktiviteter for U18 og U16 holdet som anført i 
bilag 10.3 og 10.4 i kapitel 10.  

 

Klubben skal bekræfte, at U18 og U16 holdene følger det aktivitetsniveau, som fremgår 
af bilag 10.3 og 10.4. Såfremt der er forskelle i U18 og U16 holdenes aktiviteter i for-
hold til det som er beskrevet i bilagene, skal klubben indsende en fyldestgørende be-
skrivelse af forskellene. 

 

    

 6.4.4  Antal spillere  

  
B-krav 

 

  Licensansøgeren skal opfylde følgende krav om spillerantal: 
 

• Klubben skal i den kommende sæson til sammen have i alt minimum 30  pi-
gespillere i årgangene 2002-2003 

 

• Klubben skal i den kommende sæson til sammen have i alt minimum 30 pi-
gespillere i årgangene 2004-2005 

 

• Klubben skal i den kommende sæson til sammen have i alt minimum 25 pi-
gespillere i årgangene 2006-2007 

 
Licensansøgerne skal besvare ovenstående ved at klubben indsender en oversigt over 
antal ungdomspigespillere pr. årgang samt indsende et print over klubbens hold tilmeldt 
til lokalunionernes og DBU’s turneringer fra www.dbu.dk. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.dbu.dk/
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 6.4.5  Spillermateriale  

  
A-krav 

 

  Klubben skal råde over spillere i aldersgruppen fra årgang  
2002 til og med 2004 der aktuelt deltager i DBUs U15 talenttræning samt på U-
landshold).  
Den sportslige vurdering fra DBU er: 

• primær på årgang 2002-2003 

• sekundær på årgang og 2004 

Men selvom de sportslige vurderinger er opfyldt giver det ikke alene tildeling af 
licens. 
Klubben skal udpege de spillere i årgang 2002-2004 som den vurderer, har det 
størst mulige potentiale til at nå nationalt eliteniveau. 
For denne gruppe spillere der har potentiale til at nå nationalt eliteniveau 
skal klubben have udarbejdet individuelle udviklingsplaner omhandlende: 

• træningsmængde (herunder specialtræning) 

• matchning i træning og kampe (matches over niveau fx med/mod 
drenge eller kvindeseniorhold) 

• styrketræningsprogram 

• uddannelsesplan 

 

Det er vigtigt, at klubben udarbejder en så realistisk spillerliste som muligt, da 
denne bl.a. vil danne grundlag for en sportslig vurdering, samt vil blive brugt i 
evalueringsprocessen af klubbens talentudviklingsarbejde.  
 
Som dokumentation vedlægges navneliste på gruppen, inkl. fødselsdato, med marke-
ring af aktuel deltagelse i DBU talenttræning og/eller U-landshold samt det nuværende 
hold i klubben som hun spiller på. De individuelle udviklingsplaner skal forevises DBU 
på forlangende. 

 

 87 

 6.4.6 Samarbejdspolitik for klubbens elitetrænere  
  

A-krav 
 

  Klubben skal have vedtaget og beskrevet en politik for samarbejdet mellem 
klubbens Cheftræner for U18 holdet, øvrige trænere og 1. senior Cheftræne-
ren. Den beskrevne politik skal som minimum beskrive følgende: 

Hvordan sikres dialog trænerne imellem herunder f.eks.:  

• hvor ofte afholdes møder? 

• hvem deltager? 

• hvem er ansvarlig for at indkalde? 

• hvordan er kompetenceforholdet mellem cheftrænerne for U18 holdet,  

      1.senior, sportschef og den Talentudviklingsansvarlige? 

Hvordan sikres en rød tråd i udviklingsarbejdet med hensyn til f.eks.: 

• spillestilskoncept 

• matchning af spillerne (herunder oprykning af spillere ”før tid”) 

• dosering af kampe 

• planlægning af den individuelle træning 

• kompetencefordeling imellem cheftrænerne for  U16 holdet, U18 hold og 1. senior, 

sportschef og den Talentudviklingsansvarlige i relation til den enkelte spille. 

Som dokumentation vedlægges licensansøgerens samarbejdspolitik. 
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 6.4.7 Medicinsk støtte til spillerne  
 

 B-krav 
 

 
 

U18 spillerne skal gennemgå et årligt seminar/kursus i kost og ernæring. 
 
Licensansøgeren skal angive, hvornår den planlægger at afholde et seminar/kursus i 
kost og ernæring.Seminar/kursus skal være afholdt senest d. 1.september 2019. 

 

 
 

  

 
 

 
6.4.8 

 
 

 
Antidoping Politik, Gambling, Laws of The Game & Agenter  
og udvidelse af kendskabet hertil 
B-krav 
 

Der skal udarbejdes et uddannelsesprogram for klubbens U18 Pige DM hold 
der sikre spillerne har kendskab til og er ajourført med regler og procedure 
vedr. antidoping og gambling. Dette sikres via Anti Doping Danmarks (ADD) 
online værktøj Ren Vinder jf. nedenstående link og via ”SPIL TIL STREGEN” 
der er udviklet af Center for Ludomani i samarbejde med ADD, Team Dan-
mark, DIF, DBU samt en række andre specialforbund jf. nedenstående link. 
Herudover skal klubben hvert år sikre, at ”UDØVERGUIDEN” fra ADD rekvire-
res og uddeles til spillerne på U18 Pige DM holdet (denne kan også downloa-
des via nedenstående link). 
 
Klubbens licensansvarlige og talentansvarlige skal sikre sig, at relevante per-
soner i klubben og omkring holdet løbende er opdateret med udviklingen på 
området via ADD´s hjemmeside. 
 
Der skal udarbejdes et udannelsesprogram for U 18 Pige DM holdet samt de-
res trænere og trænerassistenter, der sikrer indføring i eventuelle ændringer i 
Laws of the game (fodboldloven) og gældende retningslinjer. 
 

Klubben skal sikre at alle spillere på U18DM holdet har en grundlæggende 
viden og kendskab til reglerne for spilleragenternes virke. 
 

Se Antidoping bilag for detaljeret krav for opfyldelse af punktet via dette link: 
 

Se ”UDØVERGUIDEN” via dette link 

https://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/publikationer/udoeverguide 

Se ” SPIL TIL STREGEN” via dette link 

http://spiltilstregen.dk/ 

Klubben skal arrangere et møde for at udbedre kendskabet til Laws of the game og 
indsende et kort referat til DBU Licensadministration indeholdende dato og sted for 
samlingen samt deltagere, navn på fodbolddommer eller dommerinstruktør samt max 
to – tre linjer om samlingens konkrete indhold. Referatet skal være DBU Licensadmini-
stration i hænde senest 1. september 2019. Referatet skal være dateret samt under-
skrevet af underviseren og klubbens Licensansvarlig eller Talentansvarlig. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/publikationer/udoeverguide
http://spiltilstregen.dk/
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 Kapitel 7 Krav til stadion og øvrige faciliteter  

    
  

7.1 
 
Indledning 

 

    

  For at kunne skabe gode forudsætninger for udvikling af teknisk dygtige fod-
boldspillere er det essentielt, at kampe og træninger afvikles på baner, der ind-
byder til teknisk fodbold med fokus på pasningsspillet, hvorfor faciliteterne skal 
understøtte det gode spil på banen. 

 

    
 7.2 Målsætning  

    
  At spillerne tilbydes faciliteter, der sikrer: 

• At spillerne har gode baner til rådighed året rundt. 

• At spillerne tilbydes egnede træningsfaciliteter til gavn for deres fodbold-
mæssige udvikling.  

• At spillerne har mulighed for at lave lektier før, mellem og efter træningspas 
for herved at lette planlægningen i hverdagen.  

 

    
 7.3 Fordele for klubberne  

    
 7.3.1 Gode træningsfaciliteter underbygger et godt træningsmiljø til gavn for spiller-

nes fodboldmæssige udvikling. 
 

    

 7.4 Krav til kampbane  

    
  Nedenfor er angivet de krav, som DBU bl.a. stiller til en klubs kampbane, træ-

nings- og studiefaciliteter. 
 

    

  88 
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 89 

 7.4.1 Kampbane – Antal og størrelse  
  A-krav 

 

  Klubben skal have de nødvendige kampbaner til afvikling af ungdomskampe 
(herunder for U18 holdet) til rådighed året rundt. 

Klubben skal angive antallet af primære kampbaner, der benyttes af oven-
nævnte hold. 

Mindst en af disse kampbaner skal være tilgængelig i tilfælde af dårligt vejr og 
min. være en tredjegenerations kunstgræsbane (jf. P § 18.5). 

Kampbanerne skal være 105 m x 68m (jf. P § 21.1) 

 

En klub uden en kunstgræsbane, afskæres ikke generelt fra afvikling af hjem-
mekampe, men klubben skal kunne anvise en kunstgræsbane i nærheden, 
som klubben kan benytte, og som opfylder kravene. 

 

Som dokumentation vedlægges klubbens interne prioritering for brug af kampbane(r). 

 

    
 7.4.2 Kampbane – Lysanlæg  
  

A-krav 
 

  Klubben skal råde over en kampbane tilgængelig for U18 holdet, der ved aften-
kampe er forsynet med lysanlæg (kan være den samme bane som nævnt i pkt. 
7.4.1), hvis lysstyrke er min. 250 lux (jf. P § 21.3). 

En klub med en kampbane uden lysanlæg, afskæres ikke generelt fra afvikling 
af hjemmekampe, men klubben skal kunne anvise en anden brugbar bane, 
hvortil kampene kan flyttes, hvis det er nødvendigt. 

Licensansøgeren skal bekræfte, at klubben råder over en kampbane med lysanlæg 
med min. 250 lux. Såfremt klubben ikke selv råder over en sådan bane, skal klubben 
vedlægge en aftale med ejeren af en sådan bane. 
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 7.5 Krav til træningsfaciliteter  

    

  En licensansøger skal have træningsfaciliteter, der er godkendt af DBU, idet 
der herved bl.a. tages hensyn til licensansøgerens udviklingsprogram. 

 

    

 7.5.1 Træningsbaner  
  A-krav   

Klubben skal have de nødvendige træningsbaner til rådighed, der sikrer regel-
mæssig træning hele året samt med mulighed for holdtræning minimum 4 
gange om ugen a min 1 ½ times varighed i tidsrummet 16.00 -  20.00 og under 
alle vejrforhold - for U18 holdet.  
 
Klubben skal angive disse træningsbaner, der benyttes af ovennævnte hold.  
Mindst én træningsbane skal være forsynet med lysanlæg, hvis lysstyrke er min. 
120 lux (gerne min. 250 lux.).  

Klubben skal have rådighed over en kunstgræsbane eller kunne anvise en an-
den brugbar bane, hvortil træningen kan flyttes, når det er nødvendigt. Foruden 
adgang til alternative træningsbaner/haller, skal klubbens U18 hold have ad-
gang til kunstgræsbane eller anden brugbar bane, minimum 4 gange ugentligt 
og U16 holdet minimum 3 gange. 

 

  Licensansøgeren skal som dokumentation vedlægge klubbens interne prioritering for 
brug af træningsbaner.  
Råder klubben ikke over egen kunstgræsbane, skal klubben senest 1. august 2019 
indsende lejeaftale(r) for kunstgræsbane(r) med angivelse af lejet kunstgræstider, der 
godtgøre at U18 holdet har mulighed for træning i vintermånederne jf. pkt. 6.4.3.  

 

    
 7.5.2 Styrketræningsfaciliteter  
  

A-krav   
 

  Klubben skal have de nødvendige træningsfaciliteter til rådighed, der sikrer 
spillerne på U18 holdet mulighed for regelmæssig styrketræning (med frie 
vægte) hele året. 

Klubbens fysiske træner skal stå for planlægning, vejledning og supervision af 
styrketræningen med frie vægte.  

Klubbens fysiske træner skal være tilstede ved styrketræning med frie vægte 
minimum 1 x pr uge. 

Det kan enten være klubbens egne faciliteter eller faciliteter, som klubben le-
jer/låner. 

 
Licensansøgeren skal kort beskrive styrketræningsfaciliteterne, som den stiller til rådig-
hed for spillerne, samt vedlægge en skriftlig aftale om adgangen til styrketræningsfaci-
liteterne såfremt de er lejet/lånt. Aftalen skal være dateret og underskrevet af begge 
parter. Klubben skal bekræfte at, klubbens fysiske træner står for planlægning, vejled-
ning og supervision af styrketræning med frie vægte og minimum 
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7.5.3 Studie- og lektielæsningsfaciliteter 
 

  
A-krav   

 

  Klubben skal have de nødvendige faciliteter til rådighed, der sikrer spillerne på 
U18 holdet mulighed for at udnytte pauser før, mellem og efter træningspas til 
at lave lektier, mv. 
 
De faciliteter, der minimum skal være til stede er: 

• Internetadgang 

• Lokale og bord, hvor spillere kan sidde uforstyrret og i et miljø, der inspire-
rer til at lave lektier, mv. 

Licensansøgeren skal kort beskrive faciliteterne, der stilles til rådighed for spillerne. 

 

    
 7.5.4 Omklædningsrum  
  

B-krav 
 

  • Der skal til alle træningspas være et omklædningsrum til hvert elitehold.   

• Der skal være plads til at spillerne kan opbevare deres beklædningsgen-
stande forsvarligt.  

• Der skal foretages daglig rengøring i rummene. 

Licensansøgeren skal bekræfte at ovenstående er til rådighed og at rengøring er sat i 
system, som nævnt i ovenstående. 

 

    
 7.5.5 Behandlerrum  
  

A-krav 
 

  • Der skal til enhver tid være et rum til rådighed på træningsanlægget, hvor 
behandlere har mulighed for at arbejde. 

• Rummets størrelse skal være tilstrækkeligt stort til, at behandlere har mu-
lighed for at arbejde uhindret. 

• Rengøringen skal være af en sådan standard, at risikoen for infektioner 
holdes på et absolut minimum.  

 
Licensansøgeren skal bekræfte at ovenstående er til rådighed og at rengøring er sat i 
system, som nævnt i ovenstående. 
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Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 
 

    

 8.1 Indledning  

    
 

 
En velfungerende klub kræver dygtige og veluddannede ledere og trænere, så 
spillerne sikres et godt miljø. 

 

    
 8.2 Målsætning  

    

 8.2.1 De personalemæssige og administrative krav har til formål at sikre: 

• At veluddannede, kvalificerede og dygtige personer med viden og erfaring 
på hver sit område, står til rådighed for klubben. 

• At klubbens trænere har et højt fodboldmæssigt uddannelsesniveau. 

• At spillerne U18 holdet støttes af professionelle behandlere. 

 

    

 8.2.2 For at opfylde målsætningen har klubberne behov for assistance via DBU’s for-
skellige uddannelsestilbud.  

 

    
 8.2.3 Talentfulde og ambitiøse spillere har krav på dygtige trænere. Foruden den 

fodboldmæssige indlæring er det nødvendigt at klubben har fokus på at skabe 
en stærk organisation til at støtte op om og videreudvikle klubben.    

 

    
 8.3 Fordele for klubberne  

    
 8.3.1 Hvis klubberne har defineret en klar profil for deres ledere og løbende ansætter 

kvalificerede trænere, er det med til at understøtte en velfungerende klub. 
 

   
 

 

 8.4 Krav til klubberne 

En person kan maksimalt varetage op til to i de pkt. 8.4.2 til og med 8.4.14 for-
skellige funktioner. Grundet forskellige hensyn kan visse funktioner dog ikke 
varetages af den samme person. Dette fremgår under hvert enkelt punkt. 
I bilag 10.1 i kapitel 10 er endvidere en skematisk oversigt over, hvilke funktio-
ner, som kan varetages af den samme person. 
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 8.4.1 Administration - Postadresse  
  A-krav  

  Klubben skal være i stand til at kommunikere med DBU’s licensadministration 
pr. post.  
 
Licensansøgeren skal til DBU oplyse den adresse, hvortil klubben ønsker at modtage 
evt. fysisk post fra DBU’s licensadministration. 

 

    
 8.4.2 Administration – Licensansvarlig   
  A-krav  

  Licensansøgerens bestyrelse skal udpege en person, som er klubbens admini-
strative ansvarlige i forhold til licensansøgningen. 
 
Den licensansvarlige kan, for klubber med licens til Kvindeligaen, være den 
samme person, som klubben har angivet i licensansøgningen til Kvindeligaen. 
En kommerciel leder i klubber med licens til Kvindeligaen kan dog ikke udpe-
ges til også at være licensansvarlig i henhold til denne manual.  
 
Personen må udover 8.4.2 kun varetage en af følgende funktioner: 8.4.3 – 
8.4.4 – 8.4.5 – 8.4.8 – 8.4.9 og 8.4.13 
 
Licensansøgeren skal til DBU oplyse navn, telefonnummer og e-mail på den Licensan-
svarlige. 
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 8.4.3 Uddannelsesansvarlig   

  
A-krav 

 

  Klubben skal ansætte/udpege en person, der er ansvarlig for at rådgive spil-
lerne på U15, U16 og U18 holdet i forhold til uddannelsesmuligheder i forbin-
delse med elitefodbold samt være spillernes kontakt til uddannelsesinstitutio-
ner. Personen skal være i dialog med kommunens uddannelsesansvarlige og 
koordinatorerne for evt. eliteklasser/Team Danmark elever. Den uddannelses-
ansvarlige har ansvaret for at spillere der deltager i DBU aktiviteter (landsholds 
og træningssamlinger) har koordineret med deres uddannelsesinstitutioner,at 
de medbringer studierelevant materiale (lektier eller andet forberedelse) til den 
studietid der afsættes på de respektive DBU aktiviteter. 

 

Den uddannelsesansvarlige skal som minimum have følgende ansvarsområ-
der: 

 

• Stå til rådighed for spillere på U15,U16 og U18 holdet der har brug for vej-
ledning omkring uddannelse, samt i august måned at holde en introdag for 
eliteholdene, for at fortælle om personens rolle. 

• Min. én gang om året holde møde med hver enkelt spiller og dennes foræl-
dre for at vejlede spilleren og forældre om, hvordan hun kan få uddan-
nelse/arbejde og et højt aktivitetsniveau i fodboldtræningen til at blive for-
enet. Møderne skal holdes senest 14 dage inden spillerne skal foretage 
næste års skolevalg. 

• Holde sig orienteret omkring eliteidrætsklasser i området, samt andre ud-
dannelsestilbud, der er målrettet eliteidrætsudøvere. 

• Tage kontakt til de uddannelsesinstitutioner/arbejdspladser, hvor klubbens 
elitespillere går/er i det omfang det er nødvendigt. 

• Holde sig orienteret omkring Team Danmarks ordninger for eliteidrætsudø-
vere. 

 

Personen må udover 8.4.3 kun varetage en af følgende funktioner:  
8.4.2 – 8.4.4 – 8.4.5- 8.4.8 – 8.4.9 og 8.4.13 
 

Jf. 1.5.4 afholder DBU obligatorisk seminar  
Datoen vil blive udsendt til klubbernes licensansvarlige senest 5. august 2019. 
 
Licensansøgeren skal til DBU oplyse navn, telefonnummer og e-mail på den uddannel-
sesansvarlige samt anføre om personen er ansat (lønnet med et fast beløb om måne-
den) eller arbejder som frivillig.Endvidere skal datoen for introdagen i august oplyses. 

Såfremt personen er ansat af licensansøgeren, skal DBU have en kopi af den aftale, 
der er indgået mellem den pågældende person og Licensansøgeren. Aftalen skal være 
dateret og underskrevet af begge parter. Af denne aftale skal personens kompetence-
område fremgå. 
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8.4.4 Børne- og klubsamarbejdsansvarlig U7 – U12 

B-krav 

Klubben skal ansætte/udpege en kvalificeret person, der har ansvaret for  

børneafdelingen, herunder sørge for, at klubbens rekruttering og udviklings- 
program for børnespillere udføres i praksis samt være i dialog og tæt kontakt   
med omegns- og samarbejdsklubberne. 
Den børne & klubsamarbejdsansvarlige skal som minimum have gennemført 
DBU`s  gamle C-uddannelse eller være påbegyndt den nye C-uddannelse 
som trådte i kraft 1.1.2018. 
 
Personen skal: 
 
Sikre at klubbens børneudviklingsprogram er implementeret i hele børneaf- 
delingen. 
 
Sikre intern og ekstern uddannelse og sparring for klubbens børnetrænere 
 
Sikre rekruttering af børnespillere 
 
Sikre et godt og tæt samarbejde med omegns- og samarbejdsklubberne 
 
At være spillernes, trænernes og forældrenes kontaktperson 
 
At være orienteret om hvilke tilbud der er til børnespillere i området samt 
antal pigeklubber, skolestævner pigeraketter mv. 
 
 
Personen må udover 8.4.4 kun varetage en af følgende funktioner:  
8.4.2 - 8.4.3 - 8.4.8 – 8.4.9 og 8.4.13 
 
Jf. 1.5.4 afholder DBU obligatorisk seminar. 
Datoen vil blive udsendt til klubbernes licensansvarlige senest 5. august 2019. 
 
Licensansøgeren skal til DBU oplyse navn, telefonnummer, e-mail og fodboldmæs- 
sigt uddannelsesniveau på den børne- og klubsamarbejdsansvarlige, samt anføre om 
personen er ansat (lønnet med et fast beløb om måneden) eller arbejder som frivillig. 
Såfremt personen er ansat af licensansøgeren, skal DBU have en kopi af den aftale. 
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 8.4.5 Talentudviklingsansvarlig U13 – U18  
  

A-krav 
 

  Klubben skal ansætte/udpege en kvalificeret person, der har ansvaret for ta-
lentudviklingen, herunder sørge for, at klubbens udviklingsprogram for ung-
domsspillere udføres i praksis. 

Personen skal: 

• Sikre at klubbens talentudviklingsprogram er implementeret i hele ung-
domsafdelingen fra U13 til og med U18 

• Sikre intern/ekstern uddannelse og sparring for klubbens ungdomstrænere 

fra U13 til og med U18 

• Sikre udarbejdelse og implementering af den langsigtet sportslige strategi 

• Sikre overholdelse af etiske retningslinjer for scouting og tilknytning af spil-
lere fra andre klubber 

 
Personen må udover 8.4.5 kun varetage en af følgende funktioner:  
8.4.2. – 8.4.3 – 8.4.6 – 8.4.7 - 8.4.8 – 8.4.9 og 8.4.13 
 
8.4.6 og 8.4.7 KUN medmindre personen er fuldtidsansat som træner i klubben 

 
Jf. 1.5.4 afholder DBU obligatorisk seminar  
Datoen vil blive udsendt til klubbernes licensansvarlige senest 5. august 2019. 
 
 
Licensansøgeren skal til DBU oplyse navn, telefonnummer, e-mail og fodboldmæssigt 
uddannelsesniveau på den talentudviklingsansvarlige, samt anføre om personen er an-
sat (lønnet med et fast beløb om måneden) eller arbejder som frivillig. 

Såfremt personen er ansat af licensansøgeren, skal DBU have en kopi af den aftale, 
der er indgået mellem den pågældende person og Licensansøgeren. Aftalen skal være 
dateret og underskrevet af begge parter. Af denne aftale skal personens kompetence-
område fremgå. 
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 8.4.6 Cheftræner, U18 holdet  
  

A-krav 
 

  Klubben skal have indgået aftale med en U18 Cheftræner ved indsendelse af 
licensansøgning (aftalen kan være betinget af tildeling af licens). 

Cheftræneren skal deltage i samtlige holdtræningspas og kampe.  

Cheftræneren har ansvaret for planlægning og udførsel af holdtræning og indi-
viduelle træning i tæt samarbejde med ass.træner, målmandstræner, fysisk 
træner samt fysioterapeut og eventuelt landstrænere  

Træneren skal som minimum: 

a) Have gennemgået og bestået DBU`s A-træneruddannelse  

b) Have erhvervet et gyldigt “UEFA A-licence coaching diploma”, eller 

c) Have erhvervet et gyldigt ”non-UEFA coaching diploma”, der svarer til 
litra (b) og som anerkendes af UEFA. 

 

Cheftræneren må ikke varetage andre funktioner i 8.4.2 til og med 8.4.14 
Cheftræneren må dog godt varetage funktionen 8.4.5 såfremt personen er fuld-
tidsansat som træner, samt forestå eventuel talent- og/eller tekniktræning. 

 

Jfr. 1.5.4 afholder DBU obligatoriske seminarer.  

Datoerne for seminarerne vil blive udsendt til klubbernes licensansvarlige se-
neste 5. august 2019. 

 
Licensansøgeren skal oplyse navn på cheftræneren.  
 
Der skal foreligge en skriftlig aftale om varetagelse af funktionen. DBU skal have en 
kopi af den aftale, der er indgået mellem den pågældende person og Licensansøge-
ren. Aftalen skal være dateret og underskrevet af begge parter. Af denne aftale skal 
personens kompetenceområde fremgå. 
 
Hvis nuværende licensklubber ved udløbet af fristen for licensansøgningen ikke har 
indgået en aftale pr. 1. juli 2019 med en cheftræner skal der senest d. 1. juni 2019 kl. 
12.00 indsendes de informationer, der er krævet i henhold til licensmanualen. 
Nye klubber der søger licens skal aflevere skriftlig aftale og fodbold CV sammen med 
licensansøgningen. Aftalen kan være betinget af, at klubben får licens. 
 
Har træneren gennemført sin uddannelse i udlandet skal dokumentation for denne ud-
dannelse medsendes. F.eks. bevis udstedt af det pågældende nationale fodboldfor-
bund. 
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 8.4.7 Cheftræner, U16 holdet  

  
A-krav 

 

  Klubben skal ansætte/udpege en cheftræner for klubbens bedste U16 hold. 

 

Træneren skal som minimum have erhvervet B-Licens. 

På DBU`s seminar for U18 trænere inviteres U16 trænerne med, dog mod 
egenbetaling på kr. 850,- 

Klubber, som ansætter en cheftræner, der er i besiddelse af eller er optaget på 
UEFA’s A-trænerlicens, vil modtage et ekstra tilskud på kr. 15.000,- årligt jf. 
pkt. 1.5.1.1. 

Cheftræneren må ikke varetage andre funktioner i 8.4.2 til og med 8.4.14 
Cheftræneren må dog godt varetage funktionen 8.4.5 såfremt personen er fuld-
tidsansat som træner, samt forestå eventuel talent- og/eller tekniktræning. 
 
Datoerne for seminarerne vil blive udsendt til klubbernes licensansvarlige se-
neste 5. august 2019. 
 
Licensansøgeren skal oplyse navn på cheftræneren. 

 

    

 8.4.8 Cheftræner, U14 holdet   
  

B-krav 
 

  Klubben skal ansætte/udpege en cheftræner for klubbens bedste U14 hold. 

Træneren skal som minimum være optaget på DBU’s B2-træneruddannelse. 
 
Personen må udover 8.4.8 kun varetage en af følgende funktioner:  
8.4.2 – 8.4.3 - 8.4.4 – 8.4.5 og 8.4.13 
 
Licensansøgeren skal oplyse navn på træneren.  

 

    
 8.4.9 Cheftræner, U13 holdet  
  

B-krav 
 

  Klubben skal ansætte/udpege en cheftræner for klubbens bedste U13 hold. 
Træneren skal som minimum være optaget på DBU’s B2-træneruddannelse. 
 
Personen må udover 8.4.9 kun varetage en af følgende funktioner: 
8.4.2 – 8.4.3 - 8.4.4 – 8.4.5 og 8.4.13 
 
Licensansøgeren skal oplyse navn på trænere.  
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 8.4.10 Assistenttræner med ansvar for fysisk træning, U18 holdet  
  

A-krav 
 

  Klubben skal ansætte/udpege en assistenttræner med ansvar for fysisk træ-
ning på U18 holdet. 

Træneren skal have: 

En relevant idrætsmæssig uddannelse samt fodboldfaglig indsigt.  

Personen skal have minimum en Bac. Scient i idræt eller anden tilsvarende  
dokumenteret uddannelse. 
 

- Teoretisk og praktisk erfaring inden for styrketræning og aerob/anaerob 

træning. 

- En solid viden omkring planlægning af fysisk træning 

- Viden og erfaring med dosering af træningsmængden samt forholdet 

mellem basis og specifik træning ift. Sæson, alder mv. 

- Praktisk og teoretisk erfaring med fysisk testning 

- Gode kommunikationsevner og erfaring med vejledning 

Personen skal: 

• være til rådighed for klubbens U18 spillere efter nærmere aftale med U18 
cheftræneren og klubbens talentudviklingsansvarlige. 

• deltage i planlægning af sæsonen og være i ugentlig dialog med de øvrige 
trænere omkring fysisk dosering af den kommende uges træning.  

• planlægge, vejlede og står for supervision af styrketræningen samt 
skal være tilstede ved styrketræning med frie vægte minimum 1 x pr uge 

• udføre tests på holdets spillere og er ansvarlig for dette. 
 

 
Assistenttræneren med ansvar for fysisk træning kan, for klubber med licens til 
Kvindeligaen, være den samme person, som klubben har angivet i licensan-
søgningen til Kvindeligaen. 
 

Personen må udover 8.4.10 kun varetage følgende funktion: 8.4.14 
 
Personen skal være ansvarlig for alt fysisk træning, der foretages for U18 hol-
dets spillere individuelt som holdmæssigt, samt deltage i eventuelle tests, der 
foretages på holdets spillere.  
 
Jf. 1.5.4 afholder DBU obligatorisk seminar  
Datoen for seminaret blive udsendt til klubbernes licensansvarlige senest  
5. august 2019. 
 
Licensansøgeren skal oplyse navn, telefonnummer og e-mail på assistenttræner med 
ansvar for fysisk træning, samt vedlægge dennes CV. 
Såfremt personen er ansat af licensansøgeren, skal DBU have en kopi af den aftale, 
der er indgået mellem den pågældende person og Licensansøgeren. Aftalen skal være 
dateret og underskrevet af begge parter.  
Hvis nuværende licensklubber ved udløbet af fristen for licensansøgningen ikke har 
indgået en aftale pr. 1. juli 2019 med en fysisk træner skal der senest d. 1. juni 2019 kl. 
12.00 indsendes de informationer, der er krævet i henhold til licensmanualen. 
Nye klubber der søger licens skal aflevere skriftlig aftale og fodbold CV sammen med 
licensansøgningen. Aftalen kan være betinget af, at klubben får licens. 
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8.4.11 Assistenttræner med ansvar for målmandstræning, U18 holdet 

 

  
A-krav 

 

  Klubben skal ansætte/udpege en assistenttræner med ansvar for målmands-
træning for spillerne på U18 og U16 holdene. 

  
Træneren skal varetage minimum 2 træningspas af min. en times varighed pr. 
uge for målmændene på hver af de to pågældende årgange. Det anbefales at 
disse to træningspas ligger uden for de normale holdtræningspas, så målmæn-
dene har mulighed for også at deltage her. 

 

Træneren skal have gennemført DBU’s M2-uddannelse.  

 
Assistenttræneren med ansvar for målmandstræning kan, for klubber med li-
cens til Kvindeligaen, være den samme person, som klubben har angivet i li-
censansøgningen til Kvindeligaen. 
 
Personen må udover 8.4.11 kun varetage en af følgende funktioner:  
8.4.2 og 8.4.3 
 

Jf. 1.5.4 afholder DBU obligatorisk seminar.  
Datoen for seminaret blive udsendt til klubbernes licensansvarlige  
senest 5. august 2019. 
 
Licensansøgeren skal som dokumentation indsende kopi af opdateret Fodbold CV fra 
Fokus for assistenttræneren med ansvar for målmandstræning. Se evt. bilag 10.3 i ka-
pitel 10. 
  
Såfremt personen er ansat af licensansøgeren, skal DBU have en kopi af den aftale, 
der er indgået mellem den pågældende person og Licensansøgeren. Aftalen skal være 
dateret og underskrevet af begge parter. 
Hvis nuværende licensklubber ved udløbet af fristen for licensansøgningen ikke har 
indgået en aftale pr. 1. juli 2019 med en målmandstræner skal der senest d. 1. juni 
2019 kl. 12.00 indsendes de informationer, der er krævet i henhold til licensmanualen. 
Nye klubber der søger licens skal aflevere skriftlig aftale og fodbold CV sammen med 
licensansøgningen. Aftalen kan være betinget af, at klubben får licens. 
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8.4.12 Assistenttræner, U18 holdet 

 

  
A-krav 

 

  Træneren skal som minimum have gennemført eller være optaget på DBU’s 
B1-træneruddannelse. 
Assistenttræneren skal være til stede ved minimum 3 ugentlige træninger, 
samt alle U18 kampe. 
 
Funktionen kan ikke varetages af personer angivet i: 
8.4.2 til og 8.4.14 
 
Licensansøgeren skal som dokumentation indsende kopi af opdateret Fodbold CV fra 
Fokus for træneren.  
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 8.4.13 Videoansvarlig  
  A-krav  
 

 
Hjemmeholdet skal videofilme alle turneringskampe i U18 pige DM rækken og 
give udeholdet mulighed for at få kampen senest 48 timer efter kampen. 
 
Der anbefales der filmes fra ca. 3 meters højde. 
 
Den videoansvarlige kan, for klubber med licens til Kvindeligaen være den 
samme person, som klubben har angivet i licensansøgningen til Kvindeligaen. 
 
Personen må udover 8.4.13 kun varetage en af følgende funktioner:  
8.4.2 – 8.4.3 - 8.4.4 – 8.4.5 – 8.4.8 og 8.4.9 

Licensansøgeren skal oplyse navn, telefonnummer og e-mail på den videoansvarlige. 

 

  
 

 

 8.4.14 Sundhedssektoren - Fysioterapeut    
  A-krav  

  Klubben skal sikre, at fysioterapeuten er tilstede minimum 2 gange om ugen i 
forbindelse med at U18DM holdets træning. Personen kan være under uddan-
nelse som fysioterapeut, såfremt vedkommende kan videresende spillerne til 
en færdiguddannet fysioterapeut og det er den færdiguddannede, der er an-
svarlig for sundhedssektoren. 

Fysioterapeuten skal sammen med den assistenttræneren med ansvaret for 
den fysiske træning, være ansvarlig for at udarbejde et personligt genoptræ-
ningsprogram for spillere, der er skadet efter gældende principper for skades-
rehabilitering.  

 

Fysioterapeuten kan, for klubber med licens til Kvindeligaen være den samme 
person, som klubben har angivet i licensansøgningen til Kvindeligaen. 
 

 
Personen må udover 8.4.14 kun varetage 8.4.10 
 
Licensansøgeren skal til DBU oplyse navn, telefonnummer og email på fysioterapeu-
ten, så DBU´s behandlerteam kan tage direkte kontakt til klubbens sundhedssektor, 
ved skader opstået under DBU aktivitet. 

DBU skal have en kopi af den aftale, der er indgået mellem fysioterapeuten og Licens-
ansøgeren. Aftalen skal være dateret og underskrevet af begge parter. 

Samtidig ønsker DBU dokumentation for den eksamen eller autorisation fysioterapeu-
ten er i besiddelse af. 
Hvis nuværende licensklubber ved udløbet af fristen for licensansøgningen ikke har 
indgået en aftale pr. 1. juli 2019 med en fysioterapeut skal der senest d. 1. juni 2019 
indsendes de informationer, der er krævet i henhold til licensmanualen. 
Nye klubber der søger licens skal aflevere skriftlig aftale og fodbold CV sammen med 
licensansøgningen. Aftalen kan være betinget af, at klubben får licens. 
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 8.4.15 Information om væsentlige ændringer   
  

A-krav 
 

  Licensansøgeren skal ubetinget overholde den i pkt. 4.3, litra (b), anførte infor-
mationspligt. Hertil kommer, at hvis det drejer sig om, at en af de i pkt. 8.4.2 til 
og med 8.4.14 angivne stillinger bliver ledige i løbet af licensperioden, skal li-
censindehaveren sikre sig, at den pågældende stilling bliver overtaget af en 
person, som har de nødvendige kvalifikationer og opfylder kravene i manualen. 

Såfremt det ikke er muligt, kan stillingen overtages af en person, som ikke har 
de nødvendige kvalifikationer og ikke opfylder kravene. Her vil nybesættelsen 
af den pågældende stilling kun være midlertidig og stillingen skal genbesættes 
i henhold til kravene senest ved ansøgningen om en ny licensperiode. 

Hvis en stilling i henhold til kravene, der er opstillet i pkt. pkt. 8.4.6 og punkt 
8.4.7 bliver ledig efter klubbens beslutning (f.eks. afskedigelse af U18 cheftræ-
neren), skal klubben sikre, indenfor en af Kvindeelitegruppen fastsat tidsfrist, at 
den pågældende stilling bliver overtaget af en person, som har de nødvendige-
kvalifikationer og opfylder kravene 

Hvis en stilling bliver ledig af årsager, der ligger uden for klubbens kontrol (syg-
dom 
 
Klubben skal omgående via mail til licenssystem@dbu.dk meddele DBU de i klubben 
skete ændringer allerede ved fratrædelse, og efterfølgende ved nyansættelse, og sikre 
sig, at alle nyansatte har den i manualen krævede uddannelse. En nyoprettet ansættel-
sesaftale, eller ændring af en eksisterende, skal indsendes til DBU; dateret og under-
skrevet af begge parter. 
 
Kvindeelitegruppen forbeholder sig ret til at forlange tilbagebetaling af tilskud, hvis gen-
besættelse af ledige stillinger ikke finder sted som anmodet. 
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Kapitel 9 Juridiske krav  

    
 9.1 Indledning  

    
  I dette kapitel defineres DBU’s juridiske mindstekrav til klubberne. Dansk ret 

gælder for alle juridiske krav. 
 

    
 9.2 Krav til klubberne  

    
  I relation til klubbernes deltagelse i U18 Pige DM, skal DBU sikre, at nedenstå-

ende juridiske krav opfyldes. 
 

    
 9.2.1 Licensansøgerens vedtægter   

  A-krav  

Licensansøgeren skal indsende en kopi af sine gældende vedtægter til DBU’s 
licensadministration. Såfremt der er tale om overdragelse af det juridiske an-
svar, skal endvidere indsendes kopi af samarbejdsaftalen, hvori det fremgår 
hvortil det juridiske ansvar af U18 holdet er overdraget 

 

    
 9.2.2 Tegningsberettigede    

  A-krav  

  Licensansøgeren skal meddele DBU’s licensadministration navnene på den el-
ler de person(er), der tegner klubben i henhold til klubbens vedtægter som ind-
sendt, jf. pkt. 9.2.1. 

 

 132 

 9.2.3 Erklæring fra licensansøgerens ledelse   

  A-krav  

Licensansøgeren skal indsende en juridisk bindende erklæring til DBU’s licens-
administration, hvori licensansøgeren bekræfter, 

• at alle indsendte dokumenter er fuldstændige og korrekte. 

• at forpligte sig til at leve op til DBUs Holdninger & Handlinger herunder 
at licensansøgeren ikke deltage i ”Uofficielle DM for børne- og ung-
domshold”. 

• at forpligte sig til at følge DBUs retningslinjer for klubskifter – bilag 10.2. 
(se også www.dbu.dk under ”Holdninger og handlinger > Etiske ret-
ningslinjer for klubskifter”). 

• at forpligte sig til at efterleve DBUs Cirkulære nr. 67 ”Beskyttelse af spil-
lere under 15 år”- bilag 10.6. (se også www.dbu.dk ”Turneringer > Cir-
kulærer om kontraktfodbold > Nr. 67 - Beskyttelse af spillere under 15 
år”). 

• at den på internationalt niveau kun vil deltage i ungdomsturneringer el-
ler kampe, der er anerkendt af DBU/UEFA/FIFA og godkendt af DBU  

• at den på nationalt niveau kun vil spille i turneringer, der er anerkendt 
og godkendt af DBU.  

• at den vil koordinere sine aktiviteter med DBUs aktiviteter i ind- og ud-
land. 
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• at den til enhver tid vil underrette DBU om væsentlige ændringer, begi-
venheder eller ethvert forhold af væsentlig betydning for licenstildelin-
gen der er indtruffet efter indsendelsen af licensdokumenterne (jf. pkt. 
4.3 og pkt. 8.4. 15)  

• at den forpligter sig til at overholde bestemmelserne og vilkårene i 
DBUs klublicenssystem – Manual for Ungdom, Piger 

• at bemyndige DBUs  Kvindeelitegruppe til at gennemgå de indsendte 
dokumenter og endvidere til at finde frem til alle oplysninger der er rele-
vante for udstedelsen af klublicensen.  

• at den er indforstået med, at DBU forbeholder sig ret til evalueringsbe-
søg, samt uden varsel at gennemføre stikprøvekontrol af de indsendte 
oplysninger. 

 
 Såfremt klubben/holdet er en overbygning eller en delvis fusion, dækkende 
U18 holdet, gælder kravene den aftalte overbygning/den delvise fusion. Kra-
vene er også gældende for moderklubberne i overbygningen/den delvise fu-
sion med undtagelse af kravene 6.4.1, samt 8.4.6 til og med 8.4.9, som kun er 
gældende for én af moderklubberne  
 
Skabelon til en sådan erklæring fra klubbens ledelse fremsendes elektronisk til klubben 
få dage efter at klubben har modtaget nærværende manual. Denne skabelon udfylder 
klubben med dato og klubbens navn og overfører det til klubbens officielle brevpapir 
inden erklæringen underskrives af klubbens tegningsberettigede og stemples. Erklæ-
ringen kan ikke underskrives via en fuldmagt. 
Den færdige erklæring fremsendes herefter elektronisk til DBU. 

 133 

 9.2.4 Scouting/kontakt af spillere fra andre klubber 

Generel kommunikation. 

 

  A-krav 

Klubben skal udarbejde et sæt skriftlige retningslinjer for scouting/kontakt af 
spillere fra andre klubber. Disse retningslinjer skal være kendt af alle trænere i 
klubben og det er klubbens ansvar, at de har dette kendskab. 

Retningslinjerne, skal overholde DBUs etiske retningslinjer for klubskifter (bilag 
10.2) og skal som minimum indeholde: 

• Hvem fra klubben tager kontakt til klubben/forældrene/spilleren? 

• Hvordan kontaktes klubben/forældrene/spilleren? (mail, telefon, møde 

etc) 

• Klubbens politik vedr. kontakt af spillere via sociale medier 

• I hvilken alder kontaktes spillerne? 

• Plan for hvordan det sikres at spillere der ikke slår til i klubben, fortsat 

kan fastholdes i fodbold 

Som dokumentation vedlægges de udarbejdede retningslinjer for scouting/kontakt af 
spillere. 
Som dokumentation vedlægges de udarbejdede retningslinjer for generel kommunika-
tion.          
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 Kapitel 10                                      Bilag 1  

   
 
 

 

 10.1 Skematisk oversigt over, hvilke funktioner, som kan  
varetages af klubbens ansatte udover pågældenes  
primære funktion.  
 
 
 

• VF = Ved fuldtidsansættelse 

• En person kan maksimalt varetage 2 forskellige funktioner 

• X angiver, hvilke funktioner, som kan varetages af samme  

person 

 

 

    
 Funktioner 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6 8.4.7 8.4.8 8.4.9 8.4.10 8.4.11 8.4.12 8.4.13 8.4.14  

8.4.2 Licensansvarlig   X X  X      X X       X    

8.4.3 Udd.ansvarlig X   X  X      X X         X       

8.4.4 Børne- og klubsamarbejdsans-
varlig X X     X X        X   

8.4.5 Talentudviklingsansvarlig  X  X     VF VF   X  X     X        

8.4.6 Cheftræner U18       VF                   

8.4.7 Cheftræner U16       VF                 

8.4.8 Cheftræner U14  X  X X  X               X   

8.4.9 Cheftræner U13 X X X X        X   

8.4.10 Fysisk træner                X  

8.4.11 Målmandstræner X  X                     

8.4.12 Ass. træner                         

8.4.13 Videoansvarlig  X X   X  X    X   X           

8.4.14 Fysioterapeut             X      
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 10.2            Regelsæt for klubskifter under 18 år for licensklubber 
   
 
Dette regelsæt vedrører alle aktiviteter, herunder klubskifter, for spillere under  
18 år, der på eget eller modtagerklubbens initiativ, deltager i klubaktiviteter i 
anden klub end den klub som besidder spillerens spillercertifikat. 
 
Klubskifter eller andre aktiviteter for spillere under 18 år, må ikke finde sted  
efter forudgående ”fiskeri” – altså henvendelser direkte fra modtagerklub til 
spiller/forældre – men skal gå via spillerens nuværende klub. For aktiviteter 
på modtagerklubbens respektive 1. hold, der sker på baggrund af henvendelse 
fra spilleren selv eller tredjemand, er det modtagerklubbens ansvar at kontakte 
spillerens nuværende klub og sikre at denne er informeret, inden aktivitetens 
påbegyndelse. Manglende information til afgivende klub, sidestilles med brud 
for klubskifter. 
 
Af hensyn til den enkelte klubs planlægning, må der ikke tages kontakt til en 
Spiller med henblik på klubskifte inden spillerens aldersmæssige overgang til  
U13 fodbold. 
 
Kontakt med henblik på prøvetræning og klubskifter er således alene tilladt  
frem til 3 uger før turneringsstart. 
Kontakt udenfor de ovenstående perioder sidestilles med brud for reglerne for 
Klubskifter. 
 
Følgende procedure er gældende for klubskifter i ungdomsfodbold: 
 

1) Kontakt vedrørende klubskifter må tidligst ske to måneder før spillerens 

Aldersmæssige overgang til U13 fodbold, i henhold til turnerings- 

Bestemmelserne i spillerens respektive lokalunion. 

 

2) Kontakten til ikke licensklubber skal altid gå til den afgivende klubs  

sportslige ledelse eventuelt formand eller alternativt holdets cheftræner.  

           For licensklubber indbyrdes skal henvendelsen altid gå til afgivende klubs 
           klubs talentansvarlige.  
           (navn på talentansvarlig kan oplyses ved henvendelse til DBU 

Licensadministration) 

 

a)   Talentansvarlig fra modtager klub sender mail til afgiver klubs talentansvarlig 
       når det er til en licensklub.  
      Til en ikke licensklub sendes mail til afgiver klubs sportslige ledelse/formand. 
        
c) Når det er mellem 2 licensklubber skal afgiver klubs talentansvarlig bekræfte 

modtagelsen pr. mail inden for 72 timer (3 døgn)  

 

3) Efter kontakten til den afgivende klub, tages den videre kontakt 

altid til spillerens forældre, for spillere under 18 år. Forældrene skal altid, 

uanset spillerens alder, tilbydes at deltage i alle samtaler omkring et 

evt. klubskifte. Der skal gå mindst 72 timer før en evt. modtager klub 

kan kontakte spillerens forældre direkte og det er gældende både når afgiver 

klub er en licensklub eller en ikke licensklub, under forudsætning af at 
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punkt 2 er overholdt. Dokumentation for at punkt 2 & 3 overholdes, 

ligger hos den modtagende klub. 

 

4) Hvis en spiller eller en forældre til spilleren henvender sig om  

eventuelt prøvetræning/klubskifte skal den afgivne klub altid 

orienteres. 

 

5) Hvis der går mere end 30 dage fra sidste samtale med spilleren  

betragtes det som en ny kontakt og modtager klubben skal 

kontakte den afgivne klub inden der eventuelt tages kontakt til 

spilleren. 

 

6) Når en spiller opfordres til klubskifte, skal hun indgå i den modtagende 

klubs førsteholdstrup. 

 
7) I tilfælde af at spilleren ikke slår til i den nye klub, er denne forpligtet 

til at genetablere kontakten til den gamle klub, eller tredje part, for at 

søge at minimere riskikoen for frafald. 

Et klubskifte skal sikre en fortsat udvikling for den skiftende ungdomsspiller. 
Der skal derfor lægges en skriftlig plan for spilleren ved skiftet, samtidig med 
at, der aftales, hvad der sker, såfremt spilleren ikke slår til eller falde til i den  
nye klub. 
 
Efter kontakt til den afgivende klub, anbefales den modtagne klub at drøfte  
følgende emner ved den indledende samtale mellem klub, spiller og dennes 
forældre: 
 
a) To årige plan for spillerens virke og udvikling i den nye klub fremlægges 
b) Transport/transporttid/økonomi samt træningsmængde 
c) Skolegang/uddannelse/lektier 
d) Spillerens modenhed 
e) Eventuel prøveperiode  
f) Talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren 
g) Evaluering af klubskifte efter 6 måneder hos ny klub med spiller og forældre 
 
I tilfælde af overtrædelse af ovenstående regelsæt kan licensklubbens  
Sanktioneres jf. 3.2.2.3 
 
 
Yderligere information 
 
Link til ”Holdninger og Handlinger” 
http://www.dbu.dk/boern_og_unge/bornefodbold/Om_holdninger_og_handlinger  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dbu.dk/boern_og_unge/bornefodbold/Om_holdninger_og_handlinger
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Retningslinjer for kommunikation i DBU’s Licenssystem 
 
 
 
Baggrund  
Som klub er i ansvarlige for at, kommunikationen fra klubbens repræsentanter 
tilgodeser dansk fodbold – også på de sociale medier. 
DBU forventer, at alle licensklubber opfører sig moralsk og etisk ansvarligt på 
sociale medier og i pressen. Gode ambassadører for klubben fralægger sig 
ikke rollen, når de forlader klubhuset. 
 
Nedenstående retningslinjer er proaktive, skal hjælpe klubben og forebygge, at 
der kommunikeres uhensigtmæssigt for klubben og dansk fodbold. 
 
Retningslinjer 
Vi forventer, at klubbens ansatte og frivillige agerer på de sociale medier og  
i pressen i henhold til DBU`s etiske kodeks. Vi forventer, at klubben udarbejder 
retningslinjer for, hvordan klubbens ansatte og frivillige agerer og  
kommunikerer på sociale medier og i pressen. 
 
 

Eksempel på en klubs retningslinjer for ageren på sociale medier 
 
 
Klubbens repræsentanter omtales i nedenstående som ”vi”. 
 

• Vi har egne holdninger og respekt for andres 

• Vi udtrykker os med omtanke og konstruktivt for dansk fodbold. Overvej om 

din holdning kan tåle offentliggørelse i medier – det kan blive brugt som citat. 

• Vi er i alle henseender ambassadører for klubben -både når vi udtaler os på 

klubbens og/eller private kommunikationskanaler, eksempelvis 

på de sociale medier. 

Vi indleder ikke venskaber, som kan afføde tvivl om hensigt eller moralsk og 

etisk ansvarlighed. I ethvert venskab, er det den voksne part, som er ansvarlig 

for hensigten. 

• Klubbens officielle side(r) på sociale medier: 

a. Administreres af klubbens kommunikationsmedarbejder medmindre 

andet er aftalt med klubbens bestyrelse. 

b. Udtrykker ikke holdninger, som kan kompromittere dansk fodbold og 

bestemmelserne i DBU`s etiske kodeks. 

• Klubstyrede grupper/fællesskaber på sociale medier: 

c. Administreres af holdets trænerteam medmindre andet er aftalt 

med klubbens bestyrelse. 

d. Medlemmer af gruppen bør kun være klubbens medlemmer og  

repræsentanter og evt. forældre. 

 

DBU’s etiske kodeks finder du via nedenstående link:  

http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/Love_og_regler/Etisk%  
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 10.3 Aktivitetskalender for U18 holdet  

    
  

 
  
 

Periode Aktiviteter for U18 holdet 

Medio juni til 
og med juli 

2-4 ugers ferie med individuelle træningsprogrammer  
1-3 gange målrettet styrketræning pr. uge 
2-5 gange (hold/individuel-) træning pr. uge i opstart 
til ny turnering. 
Der bør ikke spilles fuld tid i kampe uden forudgående 
ferie og 2-3 ugers træning med stigende volumen/in-
tensitet 
 
Undgå at gå fra en (sommer-) turnering og direkte ind 
i klubturneringen uden fridage. 
 

August til og 
med november 

4-6 gange (hold/individuel-) træning pr. uge 
1-2 gange målrettet styrketræning pr. uge 
 
Der bør i perioden individuelt planlægges 1-2 uger / 
weekender med nedgang i træningsmængde. 

December til 
og med første 
uge af januar 

2-4 ugers ferie med individuelle træningsprogrammer 

• Løb og styrke og/eller alternative aktiviteter og 
fodboldformer 

• 2-3 gange målrettet styrketræning pr. uge 

Anden uge af 
januar til og 
med marts 

3-6 gange (hold/individuel-) træning pr. uge 
1-3 gange målrettet styrketræning pr. uge 
 
Der bør ikke spilles fuld tid i kampe uden forudgående 
ferie og 2-3 ugers træning med stigende mængde/in-
tensitet 
 
Alternative fodboldformer skal afvikles separat fra 
målrettet opstartstræning 
 

April til og med 
medio juni 
 
 
 
 

4-6 gange (hold/individuel-) træning pr. uge 
1-2 gange målrettet styrketræning pr. uge 
 
Der bør i perioden individuelt planlægges 1-2 uger / 
weekender med nedgang i træningsmængde  

 
Generelt bør der i både opstart, efter skader og ved ”nye” spillere  
planlægges en jævn stigning i trænings- og kampbelastningen, hvor  
der kun ændres på en parameter per 8.-14. dag i enten mængde eller  
intensitet. 
Træningsbelastning = mængde x intensitet 
I forbindelse med deltagelse i DBU talent- eller u-landsholdsaktiviteter  
skal spilleren have fri fra normal træning dagen før og dagen efter. 
Det betyder enten helt fri fra fodbold eller i en alternativ træningsform, 
som sikre optimal friskhed og restitution 
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 10.4 Aktivitetskalender for U16 holdet 
 
 

 

    
  

 
 
 
 
 
 
 

Periode Aktiviteter for U16 holdet 

Medio juni til 
og med juli 

2-4 ugers ferie med individuelle træningsprogrammer  
1-2 gange målrettet styrketræning pr. uge 
2-4 gange (hold/individuel-) træning pr. uge i opstart til 
ny turnering. 
 
Der bør ikke spilles fuld tid i kampe uden forudgående 
ferie og 2-3 ugers træning med stigende volumen/inten-
sitet 
 
Undgå at gå fra en (sommer-) turnering og direkte ind i 
klubturneringen uden fridage  

August til og 
med november 
 
 
 
 

3-6 gange (hold/individuel-) træning pr. uge 
1-2 gange målrettet styrketræning pr. uge 
 
Der bør i perioden individuelt planlægges 1-2 uger / 
weekender med nedgang i træningsmængde. 

December til 
og med første 
uge af januar 

2-4 ugers ferie med individuelle træningsprogrammer 

• Løb og styrke og/eller alternative aktiviteter og 
fodboldformer 

• 1-2 gange målrettet styrketræning pr. uge 
 

Anden uge af 
januar til og 
med marts 

3-5 gange (hold/individuel-) træning pr. uge 
1-2 gange målrettet styrketræning pr. uge 
 
Der bør ikke spilles fuld tid i kampe uden forudgående 
ferie og 2-3 ugers træning med stigende mængde/inten-
sitet 
 
Alternative fodboldformer skal afvikles separat fra mål-
rettet opstartstræning 
 

April til og med 
medio juni 
 

3-5 gange (hold/individuel-) træning pr. uge 
1-2 gange målrettet styrketræning pr. uge 
 
Der bør i perioden individuelt planlægges 1-2 uger / 
weekender med nedgang i træningsmængde  
 

 
Generelt bør der i både opstart, efter skader og ved ”nye” spillere  
planlægges en jævn stigning i trænings- og kampbelastningen, hvor  
der kun ændres på en parameter per 8.-14. dag i enten mængde eller  
intensitet. 
Træningsbelastning = mængde x intensitet 
I forbindelse med deltagelse i DBU talent- eller u-landsholdsaktiviteter  
skal spilleren have fri fra normal træning dagen før og dagen efter. 
Det betyder enten helt fri fra fodbold eller i en alternativ træningsform,  
som sikre optimal friskhed og restitution. 
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Beskyttelse af spillere under 15 år 

Cirkulære nr. 67 (2010) 
fra 

Dansk Boldspil-Unions 
bestyrelse 

 

Beskyttelse af spillere under 15 år  
På given foranledning meddeles følgende 

§ 1. Forbud mod indgåelse af spillerkontrakter med spillere under  
15  år samt forbud mod henvendelser til andre klubbers spillere under  
14½ år om en eventuel senere indgåelse af en spillerkontrakt.  

   

1.1 Det er forbudt at indgå spillerkontrakter med spillere under 15 år. 

    

1.2 Desuden er det forbudt at rette henvendelse til andre klubbers  
spillere under 14½ år, eller til sådanne spilleres forældre eller  
værger, med henblik på indgåelse af en spillerkontrakt på et  
senere tidspunkt. 

    

1.3 Årsagen til forbuddene i §§ 1.1-1.2 er, at DBU ønsker at sikre, at  
unge spillere ikke presses til en professionel tilværelse for tidligt. 

    

1.4 Spillerkontrakter indgået i strid med forbuddet i § 1.1 afvises af  
DBU, og overtrædelser af §§ 1.1-1.2 straffes i henhold til lovenes  
 § 30.      

§ 2.  

  

§ 2. Orienterings- og oplysningspligter i forbindelse med hen- 
vendelser til andre klubbers spillere under 15 år om en eventuel  
senere indgåelse af en spillerkontrakt.  

   

2.1 Forud for enhver henvendelse til en anden klubs spiller, der er  
mellem 14½år og 15 år, eller til en sådan spillers forældre eller  
værge, om en eventuel indgåelse af en spillerkontrakt på et  
senere tidspunkt er kontraktklubben forpligtet til skriftligt at 
orientere ledelsen i den klub, som besidder spillerens spiller- 
certifikat på det pågældende tidspunkt, om den planlagte  
henvendelse. 

    

2.2 Ved enhver henvendelse til en anden klubs spiller under 15 år, eller  
til en sådan spillers forældre eller værge, om en eventuel indgåelse  
af en spillerkontrakt på et senere tidspunkt er kontraktklubben  
skriftligt forpligtet til udtrykkeligt, loyalt og klart at oplyse den  
pågældende spiller og hans eller hendes forældre om, 
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-at aldersgrænsen for indgåelse af en spillerkontrakt er 15 år og 

-at så længe spilleren og hans eller hendes forældre ikke har  
 underskrevet nogen spillerkontrakt, er spilleren ikke forpligtet på  
 nogen måde og kan frit bestemme og ombestemme sig med  
 hensyn til sine fremtidige forhold. 
 

 

2.3 Overtrædelser af §§ 2.1 – 2.2 straffes i henhold til lovenes § 30 

    

§ 3. Spilleragenter  

    

3.1 Medvirker en spilleragent med licens fra DBU til en overtrædelse  
af bestemmelserne i dette cirkulære, straffes spilleragenten  
selvstændigt i henhold til DBUs til enhver tid gældende  
spilleragentreglement for overtrædelse af sine pligter som  
autoriseret spilleragent med licens fra DBU, uden hensyn til om  
spilleragenten i den konkrete sag måtte repræsentere  
kontraktklubben eller spilleren. 

    

§ 4. Ikrafttrædelse  

    

4.1 Dette cirkulære er vedtaget af DBUs bestyrelse den 29. maj 2010. 

    

4.2 Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære  
nr. 51 (2009) 

   
Brøndby, den 29. maj 2010 

 
På bestyrelsens vegne 

Jim Stjerne Hansen 
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