Skriv vedr. medicinsk krav i pkt. 6.4.6 i Kvindeliga manualen
Dette dokument indeholder DBU’s (licensudsteders) fortolkning af kravet i UEFA’s licensmanual, Club
Licensing and Financial Fair Play Regulations, art. 19 og en vejledning til opfyldelsen af det medicinske krav
for ungdomsspillere i Kvindeligaen - licensmanualens pkt. 6.4.6.
UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations ed. 2018 article 19.2: Medical care of players
The licence applicant must establish and apply a policy to ensure that all players above the age of 12 undergo
a yearly medical examination in accordance with the relevant provisions defined by its licensor in line with its
domestic legislation.
Klublicensansøgeren skal sørge for, at alle spillere over 12 år inden for klubben juridiske enhed og
regnskabsaflæggende ramme (dvs. på det licensansøgende holds budget) gennemgår en årlig
lægeundersøgelse i overensstemmelse med national lovgivning.
Børn og unge i den undervisningspligtige alder modtager kommunale sundhedstjenester i forbindelse med
ind- og udskolingen og i løbet af skoletiden, typisk udført af en skolelæge eller sundhedsplejerske, jf. også
LBK nr. 1286 af 02/11/2018 (Sundhedsloven) §§ 120-126. Ved symptomer på sygdom eller ved mistanke om
sygdom henvises skolebarnet til en praktiserende læge, som undersøger og udreder barnet. Vedkommende
sundhedsplejerske eller læge har pligt til at følge op på henvisningen. Under særlige forhold gives tilbud om
sundhedstjenstlige ydelser ud over den undervisningspligtige alder, jf. lovens § 122, stk. 2, fx i forbindelse
med højskoleophold.
Det er DBU’s opfattelse, at kravet derfor allerede opfyldes i det kommunale skole- og sundhedssystem.
Det bemærkes, at autoriserede sundhedspersoner er underlagt en journalføringspligt, som omfatter både
journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse af journaler. Disse journaler skal ikke indsendes til
klubben og skal derfor ikke medsendes licensansøgningen.
Spillere, som er spilleberettiget for førsteholdet, er underlagt kravet om årlige lægeundersøgelser i pkt.
6.4.5, der skal efterleves som i manualen beskrevet. Det gælder førsteholdet i Kvindeligaen. Hertil hører
almindeligvis også klubbens U18 spillere, f.s.v.a. disse er på kontrakt i klubben eller deltager i UEFA’s
turneringer.
Eventuelle øvrige spillere på klubbens U18 hold er omfattet af kravet i pkt. 6.4.6, som nævnt ovenfor.
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