Cirkulære nr. 121 (2021)
fra
Dansk Boldspil-Unions
bestyrelse

Regler for overførsel af spillercertifikater
Indledningsvis bemærkes det, at de nærmere regler om overførsel af spillercertifikater
ved internationale klubskifter følger af FIFA’s Regulations on the Status and Transfer of
Players, herunder at det er obligatorisk for både danske og udenlandske klubber at benytte FIFA’s Transfer Matching System (TMS) ved alle internationale klubskifter for mandlige og kvindelige kontraktspillere. Desuden er det obligatorisk for DBU at repræsentere
danske klubber, som ikke har TMS-adgang, ved klubskifter af internationale amatør spillere.
I henhold til art. 19.1 i FIFA’s Regulations on the Status and Transfer of Players vedrørende
"Protection of minors" må der ikke ved internationale klubskifter overføres spillercertifikater for spillere over 10 år og under 18 år, før den pågældende spiller, efter nærmere ansøgning fra det modtagende forbund til FIFA, har modtaget FIFA’s godkendelse efter en
af undtagelsesbestemmelserne i art. 19.2. (se fodnote)*
DBU har tillige udstedt en vejledning til dette cirkulære.
På given foranledning meddeles herefter følgende:
§1

Klubskifte fra en dansk klub til en anden dansk klub

1.1

Nationalt klubskifte for en amatør – eller kontraktspiller uden transfersum:

1.1.1

Den modtagende klub skal sikre, at spillerens elektroniske spillercertifikat er registreret overført fra den afgivende klub til den modtagende klub i "KlubOffice", før
spilleren er spilleberettiget for den modtagende klub i turneringen.
En afgivende klub kan alene tilbageholde spillercertifikatet med henvisning til, at
spilleren er i kontingentrestance. Kravet mod spilleren må i så fald ikke overstige
et beløb svarende til seks måneders kontingent.

1.1.2

Den afgivende klub skal elektronisk godkende overførslen af spillercertifikatet i
"KlubOffice" til den modtagende klub. Den afgivende klub har pligt til at sørge
for, at der ved overførslen af spillercertifikatet oplyses om uafsonet karantæne og
optjente karantænepoint.

1.2

Nationalt klubskifte for en kontraktspiller med transfersum:

1.2.1

Ved et klubskifte, herunder også låneaftaler med en transfersum, skal købende
klub angive transfersummen i Kluboffice, herunder hvorvidt denne er et fast
overførselsgebyr, betinget overførselsgebyr eller aktivering af en frikøbsklausul. Til

denne transfersum skal der også indtastes en betalingsplan, som indeholder en
eller flere rater.
1.2.2

Efter overførslen af spillercertifikatet, skal den købende klub uploade dokumentation for betaling i forhold til den angivet betalingsplan.

1.2.3

Der skal udpeges en DTMS-manager for at kunne administrere nationale klubskifter for kontraktspillere med transfersum i Kluboffice, jf. § 4.2.

§2

Klubskifte fra en dansk til en udenlandsk klub

2.1

Klubskifte fra en dansk til en udenlandsk klub sker igennem FIFA’s Transfer
Matching System (TMS).

2.2

Ved anmodning om overførsel af et internationale spillercertifikat skal det
fremgå, hvilken dansk klub spilleren senest har været spilleberettiget for, samt
hvilken udenlandsk klub spilleren ønsker at spille for. Dette gælder uanset spillerens nationalitet, køn eller status.

2.3

Det internationale spillercertifikat overføres til det pågældende udenlandske forbund, medmindre den afgivende klub inden 7 dage skriftligt gør gældende, at
spilleren ikke er løst fra en igangværende spillerkontrakt, eller der i øvrigt består
en klubskifteblokerende tvist mellem klubben og spilleren.

2.4

I tilfælde, hvor den afgivende klub ikke kan godkende overførslen af spillercertifikatet, meddeler DBU inden for 7 dage via TMS det pågældende udenlandske
forbund årsagen hertil.

§3

Klubskifte fra en udenlandsk til en dansk klub

3.1

Klubskifter af en amatørspiller fra en udenlandsk til en dansk klub:

3.1.1

Den modtagende klub skal uanset spillerens nationalitet og køn anmode DBU
om spillercertifikatet for spilleren.

3.1.2

Spilleren er spilleberettiget for den modtagende klub, forudsat at spilleren opfylder de til enhver tid gældende øvrige regler for spilleberettigelse

3.2

Klubskifte af en kontraktspiller fra en udenlandsk klub til en dansk klub:

3.2.1

Den modtagende klub skal foretage anmodningen i FIFA’s Transfer Matching System, samt sørge for, at de har alle dokumenter påkrævet, for at fuldføre instruksen, jf. annexe. 3, art. 1,6 i FIFA’s Regulations on the Status and Transfer of Players.

§4

FIFA’s Transfer Matching Systems (TMS/DTMS) – TMS Manager/DTMS Manager

4.1

Anvendelsen af FIFA’s Transfer Matching System er obligatorisk for alle internationale transfer af professionelle- og amatørspillere. En registrering af en spiller
uden anvendelse af TMS, vil pr. definition være ugyldig jf. annexe 3, art. 1,5 i FIFA’s
Regulations on the Status and Transfer of Players

4.2

Klubbernes manager (minimum 1 person), der skal håndtere klubskifter i DTMS
og TMS, skal logge ind i systemet dagligt, og i den forbindelse være særlig opmærksom på anmodninger og eventuelle claim-sager.
I den forbindelse skal TMS-manageren sørge for at have den fornødne viden og
træning til at kunne fuldføre instrukser korrekt. Dette omhandler både indhentning af spillercertifikater og håndtering af eventuelle claim-sager jf. annnexe 3,
art. 3,2. i FIFA’s Regulations on the Status and Transfer of Players

§5

Særlige tilfælde

5.1

Hvis en dansk klub med urette undlader eller nægter at overføre et spillercertifikat, kan vedkommende lokalunion eller DBU intervenere og om nødvendigt udstede spillercertifikatet.

5.2

Det følger af art. 3a, art. 3.4 og art. 4.3 i FIFA’s Regulations on the Status and Transfer of Players, at det afgivende forbund skal overføre det internationale spillercertifikat senest 7 dage efter at have modtaget anmodning herom fra det modtagende forbund.
Hvis DBU ikke senest 30 dage efter datoen for anmodningen har modtaget svar
eller anden tilbagemelding fra det pågældende udenlandske forbund, kan DBU
udstede et midlertidigt spillercertifikat til den modtagende klub. Det midlertidige spillercertifikat bliver et år efter anmodningen permanent.

§6

Ikrafttrædelse

6.1

Dette cirkulære er vedtaget af DBU’s bestyrelse den 20. juni 2021 i henhold til
DBU’s loves § 13.3.

6.2

Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 103 (2016).

Brøndby, den 20. juni 2021
På bestyrelsens vegne
Jakob Jensen
Cirkulæret er sendt til:
- Alle klubber i Herre-DM og Kvinde-DM
- Divisionsforeningen
- Kvindedivisionsforeningen
- Spillerforeningen
- DBU Bredde
- De enkelte Lokalunioner
- DBU’s bestyrelse
- Fodboldagenter registreret hos DBU

---*Fodnote
Undtagelsesbestemmelserne i art. 19.2 omfatter ikke studerende, udvekslingsstuderende,
krigsflygtninge og lignende personer under 18 år. Når en studerende, udvekslingsstuderende, krigsflygtning eller lignende person under 18 år ønsker at foretage et internationalt klubskifte, skal der fremsendes en særlig, individuel ansøgning til FIFA gennem det
modtagende forbund. Spillercertifikatet for en sådan spiller må ikke overføres, før den
pågældende spiller har modtaget FIFA’s godkendelse. Det bemærkes, at en sådan særlig, individuel ansøgning ikke kan oprettes i TMS, men skal fremsendes som en papiransøgning.

