
 

 

DBU’S LOVE 

Almindelige bestemmelser 

 

§ 1 Unionen og dens formål 

1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union (DBU). 

1.2 DBUs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 

1.3 DBUs formål er som dansk fodbolds almennyttige enhedsorganisation at repræ-
sentere dansk fodbold officielt udadtil samt at fremme og udvikle dansk fodbold 
både nationalt og internationalt. 

1.4 Dette formål søges blandt andet nået ved 

 at udskrive nationale turneringer, 
 at arrangere landskampe, 
 at varetage uddannelsen af spillere, ledere, dommere og trænere, 
 at udgive love for fodbold og give bindende fortolkninger af disse. 

1.5 DBU skal i samarbejde og dialog med det omgivende samfund arbejde for 

 at styrke folkesundheden gennem fodbold, 
 at skabe positive forandringer i samfundet ved at fremme fællesskab og 

sociale relationer,  
 at skabe gode rammer for de foreningsfrivillige, 
 at udvikle fodboldens faciliteter, 
 at sikre et godt samspil mellem bredden og eliten, 
 at fremme fairplay, inklusion og gensidig respekt mellem mennesker, og 
 at holde fodbolden fri for doping, matchfixing og anden usportslig og 

uetisk adfærd. 

1.6 DBU udøver sit virke uden urimelig forskelsbehandling i relation til alder, køn, et-
nisk oprindelse, politik, religiøsitet og seksualitet. 

1.7 For DBUs forpligtelser hæfter alene DBU med sin formue. 

1.8 Uanset formuleringen af bestemmelserne i lovenes §§ 1.4, 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 13.3, 13.5, 
13.9, 22.3, 24.3, 25.3 og 29.1 kan kompetencer vedrørende Herre-DM- og Herre-LP-
turneringerne være overdraget fra DBU til Divisionsforeningen i overensstemmelse 
med aftale af 20. januar 2017 mellem DBU og Divisionsforeningen om overdra-
gelse af kompetence og retten til anvendelse af rettigheder vedrørende dan-
marksmesterskabet i fodbold for herrer og DBU’s landspokalturnering for herrer fra 
DBU til Divisionsforeningen. 

§ 2 Nationale og internationale medlemskaber 

2.1 Som  medlem  af  det  internationale  fodboldforbund  (FIFA),  det  europæi-
ske  fodboldforbund (UEFA), og Danmarks ldræts-Forbund (DIF) er DBU, og der-
med DBUs medlemmer, jf. § 5.1, og de øvrige under DBU hørende organisationer, 
klubber og tredjemænd, jf. § 5.2, samt disses spillere, ledere og trænere, underka-
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 stet de til enhver tid gældende love, bestemmelser og afgørelser udstedt af de på-
gældende overordnede organisationer samt CAS, jf. § 37, og forpligtiget til at ind-
rette sig i overensstemmelse hermed. 

§ 3 Unionens turneringer og kampe 

3.1 De af DBU udskrevne turneringer er følgende:  

1. Danmarksturneringen i fodbold (Herre-DM). 
2. Danmarksturneringen i kvindefodbold (Kvinde-DM). 
3. Danmarksserien for herrer (Herre-DS).  
4. DBUs Landspokalturnering for herrer (Herre-LP).    
5. DBUs Landspokalturnering for kvinder (Kvinde-LP).    
6. Danmarksturneringen i herreungdomsfodbold (Ungdoms-DM).   
7. Danmarksturneringen i pigeungdomsfodbold (Pige-DM).  
8. DBUs Landspokalturnering for M +32 (M +32-LP). 
9. DBUs Landspokalturnering for M +40 (M +40-LP). 
10. Danmarksmesterskabet i Futsal (DM i Futsal). 

3.2 De af DBU udskrevne turneringer planlægges, administreres og afvikles efter de til 
enhver tid gældende turneringsordninger og de af bestyrelsen vedtagne turne-
ringspropositioner samt supplerende bestemmelser. Bestyrelsen kan uddelegere 
en eller flere af turneringerne til en under DBU hørende organisation til gennemfø-
relse. 

3.3 Som spilleregler for fodbold i DBU og de under DBU hørende organisationers regi 
gælder de af The International Football Association Board til enhver tid vedtagne 
love for fodbold med tilhørende internationale afgørelser. 

3.4 DBU skal skriftligt meddele alle de under DBU hørende organisationer, klubber og 
tredjemænd enhver forandring i spillereglerne tillige med det tidspunkt, fra hvilket 
forandringen træder i kraft. 

3.5 De under DBU hørende klubber og tredjemænd (og disses spillere, ledere og træ-
nere) er berettigede til at deltage i de af DBU Breddes medlemmer, DBU, UEFA og 
FIFA udskrevne turneringer og kampe, i den udstrækning klubben eller den på-
gældende tredjemand (eller vedkommende enkeltperson) ikke er udelukket her-
fra ved en beslutning herom truffet i overensstemmelse med lovene for den på-
gældende organisation eller i henhold til propositionerne og øvrige bestemmelser 
for de pågældende turneringer og kampe. 

3.6 Deltagelse i Herre-DMs øverste række er betinget af, at klubben eller en med klub-
ben i overensstemmelse med DBUs love, § 17.4, stk. 2, forbundet tredjemand er i 
besiddelse af en af DBU udstedt klublicens. Proceduren for og kravene til opnåelse 
og bevarelse af en sådan licens er fastsat af DBUs bestyrelse i det af DBU udarbej-
dede regelsæt "Manual for Superligaen". 

3.7 Deltagelse i Herre-DMs næstøverste række er betinget af, at klubben eller en med 
klubben i overensstemmelse med DBUs love, § 17.4, stk. 2, forbundet tredjemand 
er i besiddelse af en af DBU udstedt klublicens. Proceduren for og kravene til op-
nåelse og bevarelse af en sådan licens er fastsat af DBUs bestyrelse i det af DBU 
udarbejdede regelsæt "Manual for 1. division". 

3.8 Deltagelse i Kvinde-DMs øverste række er betinget af, at klubben eller en med 
klubben i overensstemmelse med DBUs love, § 17.4, stk. 2, forbundet tredjemand 
er i besiddelse af en af DBU udstedt klublicens. Proceduren for og kravene til op-
nåelse og bevarelse af en sådan licens er fastsat af DBUs bestyrelse i det af DBU 
udarbejdede regelsæt "Manual for elitedivisionen i Kvinde-DM".  
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 § 3a E-sport 

3a.1 DBU kan udskrive turneringer indenfor e-sport (fodbold). 

§ 4 Øvrige turneringer og kampe 

4.1 DBUs medlemmer og de øvrige under DBU hørende organisationer, klubber og 
tredjemænd (og disse spillere, ledere og trænere) må ikke uden forudgående god-
kendelse fra DBU arrangere, deltage i eller yde bistand til andre turneringer og 
kampe end de officielle turneringer og kampe, der er nævnt i § 3.5. 

4.2 Alle henvendelser og ansøgninger fra de under DBU hørende klubber og tredje-
mænd til DBU samt alle henvendelser fra DBU til klubberne og de pågældende 
tredjemænd skal fremsendes i kopi til det pågældende medlem af DBU Bredde, 
som skal, om det selv ønsker det, eller det ønskes af blot den ene part i sagen, have 
lejlighed til at fremsætte udtalelse i alle sager med undtagelse af sager, der vedrø-
rer de i § 3.1 omtalte turneringer. 

4.3 Uanset reglen i § 4.1 skal der dog ikke ansøges om DBUs forudgående godkendelse 
af følgende: 

1. Turneringer mellem hold fra de under DBU hørende klubber eller tredje-
mænd i sommer- og vinterpauserne for de officielle turneringer, der er 
nævnt i § 3.5, når turneringen opfylder følgende kriterier: 

 Kampene i turneringen overholder den af DBU anbefalede spilleform og 
krav til banestørrelse for den pågældende aldersgruppe. 

 Et deltagende hold skal bestå af spillere fra den deltagende klub, even-
tuelt suppleret med gæstespillere 

 Turneringen må ikke kollidere med en turnering i regi af DBU eller DBU 
Breddes medlemmer. 

2.  Enkeltstående træningskampe mellem hold fra de under DBU hørende 
klubber eller tredjemænd. 

3.  Enkeltstående velgørenheds-, jubilæums- eller andre tilsvarende privat-
kampe mellem hold fra en under DBU hørende organisation, klub eller 
tredjemand og med deltagelse hovedsagelig af disses egne spillere, ledere 
og trænere, når fortjenesten fra arrangementet skal tilfalde en eller flere at 
de under DBU hørende organisationer, klubber eller tredjemænd eller en af 
DBU anerkendt organisation. 

4.  Enkeltpersoners deltagelse i turneringer eller kampe mellem rene skole-
hold, militærhold og firmahold. 

4.4 Hvis der i de af § 4.3, nr. 1-3, omfattede privatkampe eller i privatkampe godkendt 
efter § 4.1 ønskes benyttet spillere, som er spilleberettigede andetsteds end hos 
deltagerne selv, må skriftlig tilladelse først indhentes fra den eller de pågældende 
klubber eller tredjemænd. 

4.5 DBUs administrerende direktør fastsætter passende frister for indsendelse og nær-
mere retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse i henhold til § 
4.1. Bestyrelsen fastsætter hvilke gebyrer, der skal betales ved indsendelse af an-
søgninger. 

4.6 Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre udelukkelse, og det påhviler 
DBU Bredde og DBU Breddes medlemmer at indberette alle overtrædelser, som 
måtte komme til deres kendskab. 
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 DBUs medlemmer og organer 

§ 5 Unionens medlemmer og øvrige organisationer, klubber og tredjemænd og dis-
ses regelsæt 

5.1 Medlemmer af DBU er følgende organisationer: 

 DBU Bredde. 
 Foreningen af Divisionsklubber i Danmark (Divisionsforeningen). 

5.2 De øvrige under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd er: 

5.2.1 DBU Breddes medlemmer, dvs. 

 DBU Bredde Øst, 
 DBU Bredde Vest 

 
5.2.2 Alle klubber, som er medlem af en af DBU Breddes medlemmer og underlagt 

vedkommendes love og øvrige bestemmelser. 

5.2.3 Alle tredjemænd, som i medfør af § 17.4, nr. 2, har fået en klubs tilladelse til at drive 
kontraktfodbold stillet til rådighed 

5.3 DBU Breddes medlemmer udskriver, planlægger og gennemfører i deres respek-
tive områder de lokale og regionale turneringer og kampe, som de anser for hen-
sigtsmæssige. DBU Breddes medlemmer fastsætter, på områder, hvor der ikke er 
fælles regler, jf. § 13.7, supplerende lokale regler, propositioner og øvrige bestem-
melser, som kræves for turneringernes og kampenes behørige afvikling. 

5.4 DBU Breddes og DBU Breddes medlemmers bestyrelser kan, hvis de anser det for 
hensigtsmæssigt, fastsætte regler om gebyrer for sagers behandling. 

5.5 DBU Bredde vedtager et fælles regelsæt (fællesreglementet) for de turneringer, 
som DBU Breddes medlemmer udskriver. 

5.6 Medlemmernes og de øvrige under DBU hørende organisationers, klubbers og 
tredjemænds love og virksomhed må i intet tilfælde stride mod de love og be-
stemmelser, som er nævnt i §§ 2.1 og 3.3, eller mod DBUs love og øvrige gældende 
bestemmelser. 

5.7 Ethvert medlem og enhver af de øvrige under DBU hørende organisationer, klub-
ber og tredjemænd er efter påkrav fra DBU forpligtet til at bringe en eventuel 
modstrid af den i § 5.6 nævnte art til ophør ved først givne lejlighed efter påkravets 
modtagelse. Påkravet skal være skriftligt og indeholde en nærmere angivelse af 
det eller de forhold, som påtales. Påkravet er endeligt, medmindre det indbringes 
skriftligt for Fodboldens Appelinstans inden 2 uger efter dets modtagelse, hvilket 
skal fremgå af påkravet. Appelinstansens afgørelse af en anke over et påkrav er en-
delig, jf. § 32.2. 
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§ 6 DBUs organer 

6.1 DBUs organer er følgende: 

1. Repræsentantskabet jf. §§ 7-12. 
2. Bestyrelsen, jf. §§ 13-14.          
3. Økonomi- og aflønningsudvalget, jf. §§ 15-16.   
4. Administrerende direktør, jf. § 17.  
5. Revisionen, jf. § 18.                 
6. Fodboldens Appelinstans, jf. §§ 19-20 og §§ 31-32. 
7. Fodboldens disciplinærinstans jf. § 21. 
8. Prof-komiteen (komiteen for professionel fodbold), jf. § 22.  
9. Breddekomiteen (komiteen for breddefodbold), jf. § 23.  
10. Landsholdskomiteen, jf. § 23a 
11. Governance- og udviklingskomiteen, jf. § 23b. 
12. Licensudvalget, jf. § 24.  
13. Licensappeludvalget, jf. § 25. 

DBUs repræsentantskab 

§ 7 Repræsentantskabets kompetence 

7.1 Repræsentantskabet, der består af 145 repræsentanter, er DBUs højeste myndig-
hed, og dets afgørelser er endelige. 

7.2 Til brug ved anvendelsen af begrebet “amatør” i DBUs love og øvrige bestemmel-
ser vedtager repræsentantskabet et regelsæt (amatørbestemmelser for fodbold), 
der angiver, inden for hvilke nærmere økonomiske rammer spillere og trænere 
kan virke som amatører. 

7.3 Ændringer af disse loves §§ 7.3-7.7 og § 38 samt beslutning om optagelse af nye 
medlemmer og generelle strukturelle omlægninger af DBUs medlemskreds kan 
kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af repræ-
sentantskabets medlemmer er til stede og når mindst 3/4 af de repræsenterede 
stemmer for forslaget. 

7.4 Ændringer af disse love i øvrigt kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde, 
når mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede og ved simpelt 
stemmeflertal. 

7.5 Ændringer af turneringsordningerne i propositionernes kapitel 3 for Herre-DM, 
Kvinde-DM, Herre-DS, Herre-LP og Kvinde-LP kan kun vedtages efter reglerne i § 
7.3. I en periode, som udløber den 30. juni 2028, udøver bestyrelsen dog denne 
kompetence. Ved periodens udløb tilbageføres kompetencen til repræsentantska-
bet, medmindre repræsentantskabet inden periodens udløb har forlænget perio-
den eller gjort placeringen af kompetencen permanent under iagttagelse af § 7.3. 
Bestyrelsen kan overdrage denne kompetence til Divisionsforeningen. 

Denne bestemmelse i § 7.5 kan ændres af repræsentantskabet efter reglerne i § 7.3, 
dog tidligst med virkning fra 1. juli 2028. 

Repræsentantskabet kan efter reglerne i § 7.3 beslutte at pålægge DBU’s besty-
relse at opsige en overdragelsesaftale med Divisionsforeningen for så vidt angår 
den i 1. pkt. nævnte kompetence til at fastsætte ændringer af turneringsordnin-
gerne, dog med respekt af opsigelsesbestemmelserne i denne aftale. 

Tilbageføres kompetencen til repræsentantskabet, vil repræsentantskabet på sit 
første ordinære møde herefter ved simpelt flertal kunne træffe beslutninger om 
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ændringer af turneringsordningerne. Efterfølgende vil ændringer af turneringsord-
ningerne kun kunne vedtages, når mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer 
er til stede, og når mindst 3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget. Ændrin-
ger af turneringsordninger kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra 
førstkommende turneringsstart. 

7.6 Ændringer af amatørbestemmelserne kan kun vedtages på et ordinært repræsen-
tantskabsmøde, når mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede og 
når mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget.  

7.7 Er der på et repræsentantskabsmøde færre end 2/3 af repræsentantskabets med-
lemmer til stede sammenkaldes et nyt repræsentantskabsmøde, hvor en afgørelse 
kan træffes med den i §§ 7.3, 7.4 og 7.6 nævnte majoritet uden hensyn til de mø-
dendes antal. 

§ 8 Repræsentantskabets sammensætning 

8.1 DBUs ansatte kan ikke have sæde i repræsentantskabet. 

8.2 DBUs til enhver tid værende formand og de to næstformænd er fødte medlem-
mer af repræsentantskabet. 

8.3 DBU Bredde vælger tilsammen 78 repræsentanter. 

8.4 Valg af DBU Breddes repræsentanter sker i overensstemmelse med DBU Breddes 
henholdsvis DBU Breddes medlemmers egne love. 

8.5 Klubberne vælger tilsammen 64 repræsentanter, som følger: 

8.5.1 De klubber, der selv eller via en tredjemand som nævnt i § 17.4, nr. 2, deltager i 
Herre-DM turneringens divisioner eller i en højere række (herefter kaldet »divisions-
klubber»), vælger på følgende måde 48 repræsentanter fordelt med 16 repræsen-
tanter i hver af de 3 rækker: 

8.5.1.1 De divisionsklubber, der deltager i Herre-DM turneringens øverste række, vælger 
hver en repræsentant fra den pågældende klub, idet de klubber, der efter afslut-
ningen at efterårsturneringen er placeret øverst, hver vælger yderligere en repræ-
sentant, så det det samlede antal repræsentanter udgør 16. 

8.5.1.2 De divisionsklubber, der deltager i Herre-DM turneringens næstøverste række, væl-
ger hver en repræsentant fra den pågældende klub, idet de klubber, der efter af-
slutningen af efterårsturneringen er placeret øverst, hver vælger yderligere en re-
præsentant, så det samlede antal repræsentanter udgør 16. 

8.5.1.3 De divisionsklubber, der deltager i Herre-DM turneringens to laveste rækker, væl-
ger i fællesskab 16 repræsentanter fra klubberne. Der kan dog kun vælges 1 repræ-
sentant fra hver klub. 

8.5.2 De klubber, der deltager i Herre-DS, vælger i alt 6 repræsentanter. Klubberne i 
pulje 1 og 2 udgør valggruppe Øst, mens klubberne i pulje 3 og 4 udgør valg-
gruppe Vest. Klubberne i hver valggruppe vælger i fællesskab 3 repræsentanter. 
Der kan dog kun vælges 1 repræsentant fra hver klub. 

8.5.3 De klubber, der selv eller via tredjemand som nævnt i § 17.4, nr. 2, deltager i 
Kvinde-DM turneringerne, vælger i fællesskab 10 repræsentanter fra klubberne. 
Der kan dog kun vælges 1 repræsentant fra hver klub. 
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8.6 Klubbernes valg af repræsentanter sker i overensstemmelse med de pågældende 
klubbers egne vedtægter i de tilfælde, hvor de enkelte klubber hver for sig er be-
rettigede til at vælge en eller flere repræsentanter, mens valgene i de tilfælde, hvor 
en gruppe af klubber i fællesskab skal vælge en eller flere repræsentanter, sker i 
overensstemmelse med en procedure, som fastsættes af DBUs bestyrelse. 

8.7 Skriftlig meddelelse om valget af de i §§ 8.3 og 8.5, nævnte repræsentanter sendes 
til DBUs administrerende direktør senest den 31. december. 

§ 9 Repræsentantskabsmøder 

9.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 1 gang årligt i februar eller marts må-
ned. 

9.2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, så ofte formanden eller et fler-
tal af bestyrelsen eller mindst 35 repræsentanter begærer dette. 

9.3 Valg af de fødte medlemmer af repræsentantskabet er reguleret i § 14.2. 

9.4 Genvalg af de fødte medlemmer af repræsentantskabet er reguleret i § 14a. 

9.5 Repræsentantskabsmøder indkaldes med mindst 3 ugers varsel. 

9.6 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når det er indvarslet på lovlig måde, 
uden hensyn til de mødendes antal, undtagen i de i §§ 7.3-7.6 og § 39.1 nævnte til-
fælde. 

9.7 Skriftlig afstemning skal foretages, hvis mindst 30 medlemmer af repræsentant-
skabet forlanger det. 

9.8 Intet medlem af repræsentantskabet kan afgive mere end 1 stemme og kun ved 
sin personlige tilstedeværelse. Et medlem, der er forhindret i at deltage i et repræ-
sentantskabsmøde, kan dog lade sig repræsentere med stemmeret ved en sted-
fortræder. 

9.9 På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages følgende: 

1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af beretninger. 
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 
4. Behandling af eventuelle forslag. 
5. Valg af formand, jf. § 14.2, og af et ordinært medlem af økonomi- og afløn-

ningsudvalget, jf. § 16.1 (dog kun i disses respektive valgår eller i tilfælde af 
forfald på en post). 

6. Meddelelse om valg af næstformand, jf. § 14.2. 
7. Valg af medlemmer til Fodboldens Disciplinærinstans. 
8. Valg af medlemmer og suppleanter til Fodboldens Appelinstans. 
9. Valg af medlemmer til Licensudvalget og Licensappeludvalget. 
10. Valg af 1-3 revisorer. 
11. Eventuelt. 

9.10 Eventuelle forslag kan alene fremsættes af bestyrelsen og repræsentanterne. Fri-
sten for bestyrelsens forslag er 3 uger før repræsentantskabsmødet. Repræsentan-
ternes forslag til dagsordenens punkt 4 og 5, jf. § 9.9, skal være DBU i hænde senest 
den 5. januar.  
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9.11 DBU’s bestyrelse kan i ekstraordinære tilfælde beslutte, at repræsentantskabsmø-
det afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Beslutning herom skal 
ske inden indkaldelsen og begrundes i denne. Bestyrelsen fastsætter nærmere 
regler om proceduren for stemmeafgivning m.v. på elektroniske repræsentant-
skabsmøder. 

§ 10 Valgperiode og forfald 

10.1 Valgperioden for de fødte medlemmer af repræsentantskabet er reguleret i §§ 14.7 
og 14a.1.  

10.2 Valgperioden for de valgte medlemmer af repræsentantskabet, jf. §§ 8.3 og 8.5, er 1 
år og følger kalenderåret. 

10.3 Forfald blandt de fødte medlemmer af repræsentantskabet, jf. § 8.2, er reguleret i § 
14.8.  

10.4 

 

I tilfælde af forfald eller konstituering i medfør af § 14.8 i løbet af valgperioden 
blandt de valgte medlemmer af repræsentantskabet, jf. §§ 8.3 og 8.5, udpeger det 
pågældende medlem af DBU Bredde, klub eller gruppe af klubber en ny repræ-
sentant for resten af valgperioden og giver DBU meddelelse herom. 

§ 11 Rejseudgifter til og deltagelse i repræsentantskabsmøder 

11.1 Til repræsentantskabsmøder godtgøres af DBU kun rejse- og opholdsudgifter for 
de repræsentanter, som tillige er medlemmer af bestyrelsen. Dog kan bestyrelsen 
beslutte at godtgøre rejse- og opholdsudgifter helt eller delvist for medlemmer af 
repræsentantskabet, som ikke er medlemmer af bestyrelsen. 

11.2 Medlemmer af DBUs komiteer og udvalg, som er nævnt i § 6.1, har ret til at over-

være repræsentantskabsmøderne, og deres formænd har taleret. 

11.3 Bestyrelsen kan invitere repræsentanter fra DBUs samarbejdspartnere, pressen 
samt andre gæster til at overvære de ordinære repræsentantskabsmøder. 

§ 12 Dirigenten 

12.1 Repræsentantskabsmøderne ledes af en af repræsentantskabet med almindelig 
stemmeflerhed valgt dirigent, der ikke selv må være medlem af repræsentantska-
bet.  

12.2 Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- 
og afstemningsmåder. Dirigenten kan nedsætte en valgkomite. Alle beslutninger 
tages og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet ud-
trykkeligt er fastsat i lovene. 

DBUs bestyrelse 

§ 13 Bestyrelsens kompetence 

13.1 Bestyrelsen forestår DBUs overordnede ledelse under ansvar over for repræsen-
tantskabet og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen har ansvaret for 
DBUs strategi og økonomi. 
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13.2 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør. Bestyrelsen kan fastsætte en 
forretningsorden for den administrerende direktørs virke. Den administrerende di-
rektør forestår den daglige ledelse af DBUs anliggender. 

13.3 Hvor intet andet følger af lovene, træffer bestyrelsen afgørelse med almindeligt 
flertal i alle foreliggende sager, herunder udstedelse af cirkulærer og vejledninger. 
Ved stemmelighed har formanden for bestyrelsen den afgørende stemme. Æn-
dringer i standardspillerkontrakten og tilhørende cirkulærer kan dog alene fast-
sættes af bestyrelsen med 3/4 flertal. 

13.4 Bestyrelsen vælger medlemmerne af de i § 6.1, nr. 8-11, nævnte komiteer, med min-
dre andet fremgår af bestemmelserne i §§ 22-23b. Valgene foretages normalt sna-
rest muligt efter det ordinære repræsentantskabsmødes afholdelse i takt med ud-
løbet af de i §§ 22-25 angivne valgperioder, men bestyrelsen kan dog ændre i ko-
miteernes og udvalgenes sammensætning i valgperiodens løb, hvor forholdene 
nødvendiggør dette. 

13.5 Turneringspropositionerne for de i § 3.1, nr. 1-5, nævnte turneringer, eksklusive dis-
ses turneringsordninger i propositionernes kapitel 3, jf. § 7.5, fastsættes af bestyrel-
sen med 2/3 flertal.  Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året, med virk-
ning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer skal være DBUs ad-
ministrerende direktør i hænde senest den 30. april. Desuden kan bestyrelsen be-
slutte, at konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering imellem to turnerings-
halvdele, hvis der på dette tidspunkt gennemføres ændringer i højere rangerende 
turneringer. 

13.6 Turneringspropositionerne for de i § 3.1, nr. 6-10, nævnte turneringer, inklusive dis-
ses turneringsordninger i propositionernes kapitel 3, fastsættes af bestyrelsen med 
3/4 flertal. Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra 
førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer skal være DBUs administre-
rende direktør i hænde senest den 30. april. Desuden kan bestyrelsen beslutte, at 
konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering imellem to turneringshalvdele, 
hvis der på dette tidspunkt gennemføres ændringer i højere rangerende turnerin-
ger.  

13.7 (Udgået) 

13.8 Bestyrelsen er i sit virke bemyndiget til at indgå sådanne samarbejdsaftaler med 
DBU Brede, Divisionsforeningen, DBU A/S, Spillerforeningen, Dansk Fodbolddom-
mer-Union og andre, som den skønner fornødne. 

13.9 Med respekt af gældende UEFA og FIFA bestemmelser fastlægger DBUs besty-
relse de overordnede retningslinjer for alle medieaftaler om fodbold, der knytter 
sig til de af DBU udskrevne turneringer. Provenuet fra sådanne medieaftaler skal 
indbetales til DBU og fordeles derfra efter aftale mellem rettighedshaverne. 

13.10 Bestyrelsen vælger repræsentanterne til de sammenslutninger, selskaber, fonde, 
foreninger og andre organisationer, hvori DBU er berettiget til repræsentation. 

13.11 Godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter til medlemmer af repræsentantskabet, 
bestyrelsen samt komiteerne og udvalgene fastsættes af bestyrelsen efter indstil-
ling fra økonomi- og aflønningsudvalget, jf. i øvrigt § 11.1. 

13.12 DBUs bestyrelse kan, hvis den anser det for hensigtsmæssigt, fastsætte gebyrer for 
sagers behandling. 

13.13 Bestyrelsen kan honorere spillere for kampe på landshold. 
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1  I tidligere sammenskrivninger var nr. 2, 2. pkt., ved en fejl gengivet som nr. 3, således at nr. 3 fejlagtigt var angivet som nr. 4. 

13.14 Bestyrelsen kan efter indstilling fra økonomi- og aflønningsudvalget, jf. § 15, ved-
tage at yde vederlag, tabt arbejdsfortjeneste, diæter, pension m.v. til sine medlem-
mer samt til medlemmer af unionens komiteer og udvalg. 

13.15 Foruden de i § 6.1 anførte komiteer og udvalg kan bestyrelsen beslutte at nedsætte 
udvalg under bestyrelsen, ligesom bestyrelsen efter behov kan henvise konkrete 
sager til behandling i et eller flere af komiteerne eller udvalgene. DBUs bestyrelse 
kan beslutte at uddelegere kompetence til komiteer og udvalg. De i § 6.1, pkt. 3 og 
8-11, nævnte komiteer og udvalg kan beslutte at nedsætte underudvalg. Det organ, 
der træffer beslutning om nedsættelse af et udvalg eller underudvalg, træffer be-
slutning om dets sammensætning. 

§ 14 Bestyrelsens sammensætning 

14.1 DBUs bestyrelse består af 7 medlemmer. 

14.2 Bestyrelsen har en formand og to næstformænd. DBU’s formand vælges af repræ-
sentantskabet blandt repræsentantskabets medlemmer med almindelig stem-
meflerhed. Den ene af de to næstformænd vælges i fællesskab af DBU Breddes og 
Herre-DS klubbernes medlemmer af DBU’s repræsentantskab, indvalgt i overens-
stemmelse med §§ 8.4 og 8.5.2. Den anden næstformand vælges i fællesskab af de 
medlemmer af DBU’s repræsentantskab, som klubberne i Kvinde-DM og Herre-
DM turneringerne har indvalgt i overensstemmelse med §§ 8.5.1, 8.5.3 og 8.5.4. Den 
nærmere procedure for valg af de to næstformænd fastsættes af DBU’s bestyrelse, 
og valgene foretages i overensstemmelse hermed.  

14.3 Herudover består bestyrelsen af 4 medlemmer, som vælges med tiltrædelse ved 
afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde: 

1. DBU Bredde vælger 2 medlemmer.   
2. Divisionsforeningen vælger 1 medlem. Hvis Divisionsforeningens formand 

ikke er valgt som den anden af DBUs næstformænd, jf. § 14.2, indtræder 
han eller hun i bestyrelsen i sin egenskab af formand for Divisionsforenin-
gen, hvorved Divisionsforeningen ikke skal vælge 1 medlem.1 

3. De klubber, der efter årsskiftet skal deltage i Kvinde-DM turneringen, væl-
ger i fællesskab 1 medlem fra de pågældende klubber. 
 

14.4 Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælger DBU Bredde, Divisionsfor-
eningen og de klubber, der efter årsskiftet skal deltage i Kvinde-DM turneringen, 
suppleanter for disse. Den nærmere procedure for valg af de i § 14.3, nr. 1-3, nævnte 
bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter fastsættes af DBUs bestyrelse, og 
valgene foretages i overensstemmelse dermed. 

14.5 Som bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges personer, som på tidspunktet for de-
res tiltrædelse vil være medlemmer af repræsentantskabet. Det samme gælder 
ved valg at suppleanter til bestyrelsen. Dette gælder dog ikke Divisionsforeningens 
formand. 

14.6 (Udgået) 

14.7 Den nyvalgte bestyrelse påbegynder arbejdet hurtigst muligt efter afslutningen af 
det ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsesmedlemmerne fungerer i be-
styrelsen indtil afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor deres 
valgperiode udløber, jf. § 14a.1. 
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14.8 I tilfælde af formandens forfald i løbet af valgperioden konstituerer bestyrelsen en 
af næstformændene som stedfortræder, indtil en efterfølger er blevet valgt ved 
førstkommende repræsentantskabsmøde for den resterende del af valgperioden. I 
tilfælde af en af næstformændenes forfald eller konstituering i medfør af 1. pkt. i 
løbet af valgperioden konstituerer bestyrelsen en stedfortræder, indtil en efterføl-
ger er blevet valgt ved førstkommende repræsentantskabsmøde for den reste-
rende del af valgperioden; stedfortræderen skal være medlem af repræsentant-
skabet, medmindre vedkommende er formand for Divisionsforeningen. Bestem-
melsen i 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på det medlem af økonomi- og af-
lønningsudvalget, som repræsentantskabet har valgt.  

§ 14a Valgperioder 

14a.1 Valgperioden for formanden er 4 år. Valgperioden for næstformændene og øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Formanden vælges i lige år. Næstformændene 
vælges i ulige år. Overgangsbestemmelse: I 2019 vælges det ene af de to medlem-
mer, der vælges efter § 14.3, nr. 1, kun for 1 år, og de to medlemmer, der vælges ef-
ter § 14.3, nr. 2 og 3, vælges også kun for 1 år, således at der efterfølgende i lige år 
vælges tre ordinære bestyrelsesmedlemmer og i ulige år to næstformænd og et 
ordinært bestyrelsesmedlem.   

14a.2 Formanden kan genvælges to gange og sidde 12 år i træk. 

14a.3 Næstformændene og øvrige bestyrelsesmedlemmer kan genvælges fem gange og 
sidde 12 år i træk. 

14a.4 Ved beregning efter § 14a.2 medregnes ikke valgperioden før valget på repræsen-
tantskabsmødet i 2018. Ved beregning efter § 14a.3 medregnes ikke valgperioder 
før valget på repræsentantskabsmødet i 2019.     

DBUs økonomi og aflønningsudvalg 

§ 15 Økonomi- og aflønningsudvalgets kompetence 

15.1 Økonomi- og aflønningsudvalget forbereder og foreslår budget for det kommende 
regnskabsår, årsrapporter, økonomi-, vederlags-, gave-, og rejsepolitikker og lig-
nende til vedtagelse i bestyrelsen, jf. også § 28.5. Udvalget samarbejder med de(n) 
af repræsentantskabet valgte revisor(er) om planlægning og indhold af revisionsar-
bejdet, herunder gennemgang af revisionsprotokoller inden de fremlægges for be-
styrelsen. Udvalget følger endvidere op på bestyrelsens overholdelse af retningslin-
jer og principper for omkostningsgodtgørelse, gave- og rejsepolitikker og lignende 
gennem uddybende kontrol af blandt andet noter i årsrapporten. 

15.2 Bestyrelsen kan pålægge økonomi- og aflønningsudvalget opgaver inden for de i § 
15.1 nævnte områder, og udvalget kan løbende og af egen drift tage alle spørgsmål 
op relateret hertil, samt afgive indstilling til bestyrelsens beslutning. 

15.3 Økonomi- og aflønningsudvalget afgiver i forbindelse med udsendelse af dagsor-
den til det ordinære repræsentantskabsmøde skriftlig beretning om sit virke i det 
forgangne år til repræsentantskabets godkendelse på det ordinære repræsentant-
skabsmøde. I øvrigt henvises til §§ 18 og 28.   

§ 16 Økonomi- og aflønningsudvalgets sammensætning 

16.1 Økonomi- og aflønningsudvalget består af tre medlemmer som følger:                     
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1. En formand, der er udpeget af og blandt DBUs bestyrelsesmedlemmer 
(samt 1 suppleant for denne). 

2. Et ordinært medlem, der er udpeget af og blandt DBUs bestyrelsesmed-
lemmer (samt 1 suppleant).  

3. Et ordinært medlem, der er valgt af og blandt repræsentantskabets med-
lemmer, og som ikke samtidig må være medlem af DBUs bestyrelse.  

16.2 Valgene i henhold til § 16.1, nr. 1-3, sker for to år ad gangen. Den nærmere proce-
dure for valg efter § 16.1, nr. 1 og 2, af medlemmerne af økonomi- og aflønningsud-
valget og disses suppleanter fastsættes af DBUs bestyrelse, og valgene foretages i 
overensstemmelse dermed. 

DBUs administration 

§ 17 Den administrerende direktørs kompetence 

17.1 DBUs administrerende direktør varetager den daglige ledelse af DBU og skal der-
ved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. 

17.2 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter unionens forhold er af 
usædvanlig art eller stor økonomisk betydning. Sådanne dispositioner kan den ad-
ministrerende direktør kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, 
med mindre dennes beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for uni-
onens virksomhed. 

17.3 Alle ansatte refererer til DBUs administrerende direktør. DBUs administrerende di-
rektør ansætter og afskediger personalet 

17.4 I henhold til retningslinjer vedtaget af bestyrelsen er det bl.a. den administrerende 
direktørs opgave: 

1. at modtage ansøgning om og udstede behørig tilladelse til, at en klub 
(kontraktklub) opretter og driver en afdeling for henholdsvis mandlige el-
ler kvindelige kontraktspillere, hvorved det bl.a. er et vilkår, at klubben dri-
ver en passende ungdomsafdeling for det køn, hvortil kontrakttilladelse 
søges, 

2. at modtage ansøgning om og udstede behørig tilladelse til, at en kon-
traktklub stiller sin tilladelse til at drive kontraktfodbold til rådighed for 
tredjemand, hvorved det bl.a., er et vilkår, at vedkommende tredjemand 
(og dennes spillere, ledere og trænere) underkaster sig de samme love, be-
stemmelser og myndigheder, som gælder for de under DBU hørende or-
ganisationer og klubber (og disses spillere, ledere og trænere),      

3. at påse og sikre, at DBUs standardkontrakter anvendes, hvis kontraktfor-
hold etableres, samt modtage kopi af alle indgåede kontrakter og give el-
ler nægte tilladelse til, at disse træder i kraft,      

4. at varetage DBUs administrative opgaver i forbindelse med de til enhver 
tid gældende regler om fodboldagenter, 

5. at ekspedere og fordele alle sager, der indbringes for Fodboldens Appelin-
stans og fodboldens voldgiftsret. 

17.5 Den administrerende direktør kan uddelegere passende dele af sin kompetence 
til DBUs administration og Divisionsforeningen. 

17.6 Den administrerende direktørs og Divisionsforeningens afgørelser i sager omfattet 
af § 17.4, nr. 1-4, kan indbringes for Fodboldens Disciplinærinstans inden 2 uger ef-
ter modtagelsen af afgørelsen, hvilket skal fremgå af afgørelsen. Disciplinærinstan-
sens afgørelse er endelig. 
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17.7 Den administrerende direktør fastsætter i overensstemmelse med UEFAs og FIFAs 
matchkalender tid og sted for DBUs landskampe. Uden en enstemmig vedtagelse 
af bestyrelsen kan DBU ikke forpligte sig til at lade herrelandsholdet spille flere 
end 6 landskampe årligt (undtaget herfra er eventuel deltagelse i olympiske lege, 
europamesterskabs- og verdensmesterskabsturneringer, jubilæumskampe og lig-
nende). 

DBUs revision 

§ 18 Revision og regnskabsår 

18.1 Årsrapporten revideres af de af repræsentantskabet valgte revisorer, hvoraf mindst 
en skal være statsautoriseret revisor. De valgte revisorer behøver ikke at være med-
lemmer af en under DBU hørende organisation eller klub. Den reviderede og af 
bestyrelsen tiltrådte årsrapport udsendes til repræsentantskabet sammen med 
indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde. I øvrigt henvises til § 28. 

18.2 DBUs regnskabsår er kalenderåret. 

Fodboldens Appelinstans 

§ 19 Appelinstansens kompetence 

19.1 Appelinstansens opgave er som DBUs højeste dømmende instans at afgøre alle de 
sager, som i henhold til §§ 5.7 og 31.3 indbringes for appelinstansen 

§ 20 Appelinstansens sammensætning 

20.1 Appelinstansen vælges af repræsentantskabet og består af 2 afdelinger. Hver afde-
ling består af 1 formand og 2 medlemmer samt 2 suppleanter. Begge formænd og 
mindst 1 af medlemmerne i hver afdeling samt mindst 1 af suppleanterne i hver af-
deling skal have juridisk kandidateksamen. 

20.2 Kun den, der er amatør, kan vælges som medlem af eller som suppleant til appel-
instansen. Ingen med sæde i DBUs øvrige organer eller i et af organerne i de under 
DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd, bortset fra en klubs gene-
ralforsamling, kan vælges til eller fungere som medlem af appelinstansen eller 
som suppleant til samme. 

20.3 Medlemmerne af appelinstansen vælges for 3 år ad gangen, således at der hvert år 
efter tur afgår 2 medlemmer. Suppleanterne vælges hvert år. 

20.4 En påbegyndt sag færdiggøres af appelinstansen i dets oprindelige sammensæt-
ning, selv om et deltagende medlems eller en deltagende suppleants valgperiode 
udløber under sagens behandling. 

20.5 Appelinstansens kendelser skal være ledsaget af en begrundelse og skal afsiges 
hurtigst muligt. Kendelserne offentliggøres på DBUs hjemmeside. 
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DBUs øvrige komiteer og udvalg 

§ 21 Fodboldens disciplinærinstans 

21.1 Repræsentantskabet vælger jf. § 9.9 en disciplinærinstans for de i § 3 nævnte tur-
neringer. 

21.2. Disciplinærinstansen, der består af 7-9 medlemmer, vælges for et år ad gangen 

21.3 Disciplinærinstansens formand og næstformand skal have juridisk kandidateksa-
men. Formanden og næstformanden må ikke samtidig sidde i DBUs øvrige orga-
ner eller et af organerne i de under DBU hørende organisationer, klubber og tred-
jemænd, bortset fra en klubs generalforsamling. De øvrige medlemmer må ikke 
samtidig sidde i, de i § 6.1, nr. 2-11, nævnte DBU organer og de herunder hørende 
faggrupper. 

21.4 Disciplinærinstansen har til opgave 

1. at fastsætte disciplinære forholdsregler efter indberetninger og protester 
eller af egen drift i forbindelse med afviklingen af de i § 3.1 nævnte turne-
ringer (medmindre andet følger af propositionerne for de pågældende 
turneringer),     

2. at fastsætte disciplinære forholdsregler i overensstemmelse med § 30.1, nr. 
1 og 3, over for klubber i Herre-DMs øverste og næstøverste række og i 
Kvinde-DMs øverste række, hvis konkrete forhold eller krav i DBUs klubli-
censsystem ikke efterleves.  

3. at træffe afgørelser i sager indbragt i henhold til § 17.6. Udvalgets afgørel-
ser herom er endelige.     

4. at inddrage en tilladelse udstedt i henhold til § 17.4, nr. 1-2, jf. § 30.1, nr. 8.  
5. at fastsætte disciplinære forholdsregler efter indberetning eller af egen 

drift i forbindelse med de til enhver tid gældende regler om fodboldagen-
ter. 

21.5 Disciplinærinstansen kan uddelegere passende dele af sin kompetence til admini-
strationen (administrator) for de i § 3.1 nævnte turneringer. Disciplinærinstansens 
kompetence omfatter også disciplinære forholdsregler vedrørende regler fastsat af 
Divisionsforeningen. 

21.6 En påbegyndt sag færdiggøres af disciplinærinstansen i dens oprindelige sam-
mensætning, selv om et deltagende medlems valgperiode udløber under sagens 
behandling. 

§ 22 Prof-komiteen 

22.1 Bestyrelsen nedsætter en prof-komité bestående af 11 medlemmer: DBUs formand 
og 2 næstformænd, 5 repræsentanter fra Divisionsforeningen, 1 repræsentant fra 
Kvindedivisionsforeningen og 2 repræsentanter fra DBU Bredde. Bortset fra DBUs 
formand og næstformænd må komiteens medlemmer ikke samtidig være med-
lemmer af DBUs bestyrelse. Komiteen konstituerer sig straks efter nedsættelsen 
med formand og næstformand. Ved stemmelighed har komiteens formand den 
afgørende stemme. 

22.2 Komiteen udpeges for 1 år ad gangen. 

22.3 Komiteen har til opgave 
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 at fremme og beskytte dansk eliteklubfodbolds interesser, nationalt såvel 
som internationalt, 

 at fremme de professionelle fodboldklubbers interesser, herunder med-
virke til at skabe rammerne for en sund erhvervsmæssig drift i herreelite-
klubberne, 

 at rådgive og udtale sig til bestyrelsen om alle forhold, der vedrører drift og 
udvikling af herreelitefodbold, 

 at afgive indstilling til bestyrelsen i spørgsmål vedrørende herreelitefod-
bold eller talentudvikling, i det omfang opgaven ikke udtrykkeligt er hen-
lagt under et af de øvrige i disse love nævnte komiteers eller udvalgs kom-
petence, 

 at samarbejde med DBU’s øvrige komiteer og udvalg i spørgsmål vedrø-
rende professionel fodbold, 

 at behandle og/eller godkende cirkulærer og turneringsspørgsmål, der 
vedrører eliteklubberne for både herreungdom og herresenior, 

 i samarbejde med breddekomiteen og landsholdskomiteen at sikre en na-
tional talentudviklingsstrategi for herreeliteungdom og have ansvaret for, 
at strategien implementeres tilfredsstillende, 

 i samarbejde med breddekomiteen at sikre udvikling af DBUs ungdomsli-
censsystemer, herunder udarbejdelse og godkendelse af licensmanualer, 

 at varetage de rettigheder, der indehaves i fællesskab af klubberne i Herre-
DM og DBU, i det omfang klubberne og bestyrelsen afgiver bemyndigelse 
hertil, og at varetage klubbernes rettigheder, i det omfang klubberne afgi-
ver bemyndigelse hertil, og 

 at sikre indsamlingen og udvekslingen af informationer mellem de profes-
sionelle fodboldklubber og DBU. 

§ 23 Breddekomiteen 

23.1 Bestyrelsen nedsætter en breddekomité bestående af 11 medlemmer. 

23.2 DBUs formand og de to næstformænd er fødte medlemmer af udvalget. 1 med-
lem udpeges af og blandt DBUs bestyrelse og 7 medlemmer udpeges af DBU 
Bredde. 

23.3 Komiteen udpeges for 1 år ad gangen. 

23.4 Komiteen har til opgave  

 at fremme og beskytte dansk breddefodbolds interesser, nationalt såvel 
som internationalt. 

 at medvirke til at skabe de mest optimale rammer for klubberne i forhold 
til udvikling og medlemmer. 

 at behandle og/eller godkende cirkulærer og turneringsspørgsmål, der 
vedrører breddeklubberne for både ungdom og senior, herunder Landspo-
kalen for M +32 og M+40, samt DM i Futsal, 

 i samarbejde med prof-komiteen at sikre en samlet spillerudviklingsstra-
tegi for dansk børne- og ungdomsfodbold, 

 at samarbejde om snitfladespørgsmål og opgaver med DBUs øvrige komi-
teer og udvalg og 

 at rådgive og afgive indstilling til DBU’s bestyrelse om alle øvrige forhold af 
betydning for bredde-fodbold eller -spillerudvikling. 

§23a Landsholdskomiteen 

23a.1 Bestyrelsen nedsætter en landsholdskomité bestående af 8 medlemmer, herun-
der en formand, en næstformand og 6 øvrige medlemmer. Kun et af komiteens 
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medlemmer må samtidig være medlem af DBUs bestyrelse. Ved stemmelighed 
har komiteens formand den afgørende stemme. 

23a.2 Komiteen udpeges for 1 år ad gangen. 

23a.3 Komiteen skal sikre politisk forankring, fokus, samordning og koordinering af 
landsholdsarbejdet i DBU for både herrer og kvinder. Komiteens opgaver er 

 at sikre, at DBU - for både herrer og kvinder - er internationalt konkurren-
cedygtige på landsholdsniveau. målt på kompetencer, set-up og match-
ning, 

 at bidrage til arbejdet med kommercielle og kommunikative strategier 
vedrørende branding og eksponering af DBUs landshold, 

 at sikre den politiske forankring til Team Danmark i relation til styregrup-
pesamarbejdet om Masterplanen,  

 at sikre en talentudviklingsstrategi for dansk ungdomslandsholdsfodbold 
M/K, 

 at behandle sager og indstillinger i relation til Old Boys-landshold, 
 at samarbejde om snitfladespørgsmål og opgaver med DBUs øvrige komi-

teer og udvalg og 
 at rådgive og afgive indstilling til DBUs bestyrelse om alle øvrige forhold af 

betydning for landsholdsfodbolden 

§ 23b Governance- og udviklingskomiteen 

23b.1 Bestyrelsen nedsætter en governance- og udviklingskomité bestående af 8 med-
lemmer, herunder en formand, en næstformand og 6 øvrige medlemmer med 
kompetencer inden for etik, fairplay, HR, uddannelse og udvikling, fodboldmedicin 
og andre governance-områder. Kun et af komiteens medlemmer må samtidig 
være medlem af DBUs bestyrelse. Ved stemmelighed har komiteens formand den 
afgørende stemme 

23b.2 Komiteen udpeges for 1 år ad gangen. 

23b.3 Komiteen skal sikre samordning og koordinering for arbejdet i organisationen ret-
tet mod det strategiske indsatsområde Good Governance, herunder transparens 
og ordentlighed samt fremme af dansk fodbolds uddannelses- og udviklingsar-
bejde. Komiteens opgaver er 

 at overvåge DBUs arbejde med at udvise gennemsigtighed og ordentlig-
hed i arbejdet med DBUs holdninger, principper og regler, 

 at rådgive DBUs bestyrelse i arbejdet med at sikre, at DBU er en samfunds-
bærende rollemodel, der udviser mangfoldighed og opdrager til fælles-
skab og demokrati, 

 at bidrage til DBUs arbejde med at sikre dansk fodbolds etiske profil og 
grundprincipper samt spille en aktiv rolle for fairplay og bekæmpelse af 
matchfixing samt sikre indsamling og formidling af ekspertviden i relation 
til matchfixing, 

 at sætte målsætninger for, koordinere og udvikle DBUs overordnede HR-, 
uddannelses- og udviklingsarbejde, 

 at overvåge dansk fodbolds antidoping-arbejde samt DBUs generelle poli-
tik på det fodboldmedicinske område, 

 at samarbejde om snitfladespørgsmål og opgaver med DBU’s øvrige komi-
teer og udvalg og 

 at rådgive og afgive indstilling til DBUs bestyrelse om alle øvrige forhold af 
betydning for Good Governance, etiske dilemmaer, antidoping, fodbold-
medicin, matchfixing og fairplay 
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§ 24 Licensudvalget 

24.1 I henhold til § 6.1 nedsættes et licensudvalg for Kvinde-DM og Herre-DM på fem 
medlemmer bestående af en formand, næstformand samt tre øvrige medlemmer. 

24.2 Udvalget vælges af repræsentantskabet, jf. § 9.9, for ét år ad gangen. Mindst ét 
medlem skal være uddannet revisor og anerkendt af Erhvervsstyrelsen og mindst 
ét medlem skal være advokat. Et udvalgsmedlem kan ikke samtidig være medlem 
af et af de andre af DBUs organer, som er anført i lovenes § 6.1. Ansatte i Divisions-
foreningens og DBUs administration kan ikke vælges til udvalget. 

24.3 Udvalget har på baggrund af de af bestyrelsen hvert år vedtagne licensmanualer 
for Kvinde-DM, jf. § 3.8, og Herre-DM, jf. §§ 3.6 og 3.7, til opgave at vurdere og afgøre 
hvorvidt klubberne kan få udstedt licens til deltagelse i disse to turneringer, og ef-
terfølgende påse om der opstår forhold, der gør, at udvalget skal tilbagekalde en 
udstedt licens. Udvalget kan nedsætte og uddelegere passende dele af sin kom-
petence til ad hoc grupper. 

24.4 Udvalgets afgørelser i sager omfattet af § 24.3 kan ankes til licensappeludvalget, jf. 
§ 25.3, senest to uger efter modtagelsen af licensudvalgets afgørelse, hvilket skal 
fremgå af afgørelsen. 

§ 25 Licensappeludvalget 

25.1 I henhold til § 6.1 nedsættes et licensappeludvalg for Kvinde-DM og Herre-DM 
samt for pige- og drengelicensordningerne. Udvalget består af en formand, næst-
formand samt tre øvrige medlemmer.  

25.2 Udvalget vælges af repræsentantskabet, jf. § 9.9, for ét år ad gangen. Mindst ét 
medlem skal være uddannet revisor og anerkendt af Erhvervsstyrelsen og mindst 
ét medlem skal være advokat. Et udvalgsmedlem kan ikke samtidig være medlem 
af et af de andre af DBUs organer, som er anført i lovenes § 6.1. Ansatte i Divisions-
foreningens og DBUs administration kan ikke vælges til udvalget. 

25.3 Udvalget har på baggrund af de af bestyrelsen hvert år vedtagne manualer for alle 
DBUs licensorganer (Kvinde-DM og Herre-DM samt pige- og drengelicensordnin-
gerne) til opgave at træffe endelig afgørelse om de skriftlige afgørelser, som er 
truffet af licensudvalget eller af en ad hoc gruppe under licensudvalget, jf. § 24.3, 
eller af en af licensorganerne under pige- og drengelicensordningerne og som er 
rettidigt indanket, jf. § 24.4 eller jf. de ankefrister, der er anført i manualerne for 
pige- og drengelicensordningerne. 

§ 26 Habilitet 

26.1 Et medlem af et af DBUs organer, herunder komiteer, udvalg og 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 pågældende 
sag. 

26.2 Det enkelte medlem har pligt til selv at oplyse, hvorvidt der foreligger omstændig-
heder, som kan påvirke medlemmets habilitet. 

26.3 Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem er inhabilt, afgøres af det enkelte udvalg ved 
simpelt stemmeflertal. Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behand-
lingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet. 
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§ 27 Tegningsregel 

27.1 DBU tegnes af (1) formanden og de to næstformænd eller (2) af formanden eller 
de to næstformænd sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller (3) af den ad-
ministrerende direktør sammen med formanden eller de to næstformænd eller (4) 
af den samlede bestyrelse. 

27.2 Prokura kan kun meddeles af DBU's bestyrelse. 

Økonomi 

§ 28 Regnskab 

28.1 Der føres et samlet regnskab i DBU. 

28.2 Et eventuelt overskud henlægges til DBUs ordinære kapitalkonto. Et eventuelt un-
derskud dækkes af samme kapitalkonto. 

28.3 DBU Bredde og DBU Breddes medlemmer (kollektivt og enkeltvis) modtager til-
skud fra DBU til de formål, på den måde, i den størrelse og på de vilkår, som er 
fastlagt i den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem DBU og DBU 
Bredde. 
 

28.4 Divisionsforeningen og divisionsklubberne (kollektivt og enkeltvis) modtager til-
skud fra DBU til de formål, på den måde, i den størrelse og på de vilkår, som er 
fastlagt i den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem DBU og Divisions-
foreningen. 

28.5 Økonomi- og aflønningsudvalget indstiller senest den 1. november forslag til bud-
get for det kommende regnskabsår til bestyrelsens vedtagelse. 

28.6 Når budgettet er vedtaget af bestyrelsen udsendes et eksemplar heraf til samt-
lige repræsentanter, og væsentlig overskridelse eller fravigelse fra de budgetterede 
udgifter vil herefter ikke kunne bevilges, medmindre 3/4 af bestyrelsens medlem-
mer stemmer herfor. 

§ 29 Partoutkort og emblemer 

29.1 DBU kan udstede et antal partoutkort, der giver gratis adgang til visse eller samt-
lige fodboldkampe, der arrangeres af DBU, klubber, de i § 17.4, nr. 2 nævnte tredje-
mænd, klubsammenslutninger, DBU Bredde og DBU Breddes medlemmer m.v. 

29.2 DBUs bestyrelse fastsætter nærmere regler for udstedelsen af de i § 29.1 nævnte 
partoutkort og om kriterierne for tildeling af sådanne partoutkort. 

29.3 DBUs bestyrelse kan udstede emblemer og fastsætter nærmere regler om kriteri-
erne for tildeling af emblemer. 

Sanktioner 

§ 30 Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv. 

30.1 Hvis en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand, eller en hertil 
knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har  
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a) overtrådt love, reglementer og bestemmelser samt adfærdskodeks, 
b) undladt at efterkomme en endelig afgørelse truffet af en kompetent myn-

dighed uden ugrundet ophold,      
c) udvist usportslig, illoyal eller usømmelig adfærd, eller i øvrigt        
d) bragt fodboldspillet i miskredit,  

kan Fodboldens Disciplinærinstans og Fodboldens Appelinstans træffe en eller 
flere af følgende disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende: 

1. Tildeling af misbilligelser og advarsler.  
2. Pålæg om at bringe lov- eller regelstridige forhold til ophør, jf. § 5.6.  
3. Idømmelse af bøder og fratagelse af fortjeneste på kampe.  
4. Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane med tilskuere i en eller 

flere kampe. 
5. Påbud om at spille en eller flere kampe på et andet stadion end det sta-

dion, der er holdets normale hjemmebane. 
6. Fratagelse af retten til at blive tildelt et sektioneret tilskuerafsnit i en eller 

flere udekampe. 
7. Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore. Døm-

mes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turne-
ringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære 
myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold.  

8. Inddragelse af en tilladelse til at drive kontraktfodbold og/eller tilladelse til 
at stille en sådan til rådighed for tredjemand, jf. § 17.4, nr. 1-2, f.eks. også 
hvis tilladelsens vilkår eller forudsætninger i øvrigt overtrædes eller brister. 

9. Fastsættelse af en ny kamp (omkamp), genoptagelse og færdiggørelse af 
en afbrudt kamp, eller fastsættelse af kampresultatet, hvis en kamp er ble-
vet afbrudt og det besluttes ikke at genoptage og færdiggøre kampen.  

10. Disciplinær nedrykning af hold.  
11. Udelukkelse fra deltagelse i kampe, turneringer, administration, ledervirk-

somhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed. 
12. Udelukkelse fra en klub, en af DBU Breddes medlemmer og/eller DBU. 
13. Frakendelse af amatørstatus. 
14. Frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn. 

30.2 Med undtagelse af: 

1. misbilligelser og advarsler, samt 
2. pålæg om at bringe lov- eller regelstridige forhold til ophør; 

kan alle disciplinære foranstaltninger i § 30.1 udsættes helt eller delvist og bort-
falde efter en nærmere fastsat prøvetid. Prøvetiden kan højst være tre år. Hvis der i 
prøvetiden sker overtrædelse omfattet af § 30.1 eller overtrædelse af vilkår fastsat i 
afgørelsen om udsættelse af den disciplinære foranstaltning, vil den instans, der 
har truffet afgørelse om udsættelse af den disciplinære foranstaltning, kunne be-
slutte, at der straks skal ske håndhævelse heraf. 

30.3 Alle disciplinærsager skal først behandles af DBU Bredde eller det pågældende 
medlem af DBU Bredde. Dette gælder dog ikke sager om disciplinære foranstalt-
ninger i forbindelse med de i § 3.1 nævnte turneringer (medmindre andet følger af 
propositionerne), sager om overtrædelse af amatørbestemmelserne, sager om 
udelukkelse fra DBUs turneringer eller hold eller fra DBU samt sager om fraken-
delse af DBUs æresbevisninger og hæderstegn. 

30.4 DBUs bestyrelse kan pålægge DBU Bredde og DBU Breddes medlemmer at tage 
enhver sag omfattet af § 30.1 op til afgørelse. 
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30.5 Når disciplinærinstansen behandler en sag mod en under DBU hørende organisa-
tion, klub eller tredjemand eller mod en enkeltperson er enhver pligtig at med-
dele alle de oplysninger - også økonomiske - som disciplinærinstansen måtte anse 
det for nødvendigt at indhente med henblik på sagens oplysning og afgørelse. 

30.6 Vægring ved at meddele de ønskede oplysninger samt meddelelse af urigtige el-
ler ufuldstændige oplysninger kan i sig selv medføre de i § 30.1, nr. 1-14, nævnte di-
sciplinære foranstaltninger, herunder udelukkelse for tid eller bestandigt. 

30.7 Disciplinære afgørelser truffet af DBU Bredde og DBU Breddes medlemmer eller 
af Fodboldens Disciplinærinstans for de i § 3.1 nævnte turneringer er endelige og 
kan ikke appelleres, medmindre andet følger af § 31.3. 

30.8 Den enkelte disciplinærsag skal behandles og afgøres inden for de tidsfrister, som 
disciplinærinstansen finder nødvendige for at sikre en sportslig korrekt afvikling af 
den eller de berørte turneringer. Disciplinærinstansen fastsætter formen og fri-
sterne for parternes afgivelse af indlæg og for sagens afgørelse under hensyntagen 
hertil.  

Disciplinærinstansen kan under tilsvarende hensyn fastsætte en ankefrist, der er 
kortere end den i § 31.3 angivne normale ankefrist på 2 uger, dog aldrig kortere end 
24 timer. Dette skal i givet fald fremgå af afgørelsen.  

30.9 Part i en disciplinærsag er enhver fysisk eller juridisk person, som disciplinærmyn-
digheden tillægger partsstatus. 

Disciplinærmyndighedens afgørelse i så henseende træffes på baggrund af den 
enkelte fysiske eller juridiske persons retlige interesse i sagen, herunder navnlig 
hvorvidt 

a) interessen angår risikoen for disciplinære sanktioner over for den pågæl-
dende selv, eller 

b) interessen i øvrigt er direkte, konkret og væsentlig. 

Andre fysiske eller juridiske personer med interesse i sagen kan af disciplinærmyn-
digheden inviteres til at deltage i sagen som biintervenient. 

§ 31 Appel 

31.1 En appel anses for rettidigt iværksat, når den er Fodboldens Appelinstans i hænde 
inden for de angivne frister. 

31.2 Appelinstansen påser straks ved appellens modtagelse, hvis appellanten har an-
modet herom, om appellen skal tillægges opsættende virkning. 

31.3 Uanset reglen i § 30.7 kan nedenstående disciplinære afgørelser skriftligt indbrin-
ges af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden 2 uger efter afsendelsen af 
afgørelsen til de af parterne oplyste e-mail adresser: 

1. Bøder over kr. 5.000.  
2. Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane i de i § 3.1 nævnte tur-

neringer i mere end en kamp.  
3. Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore i de i § 

3.1 nævnte turneringer.  
4. Disciplinære foranstaltninger som nævnt i § 30.1, nr. 9, i de i § 3.1 nævnte 

turneringer.  
5. Disciplinær nedrykning af hold i de i § 3.1 nævnte turneringer.  
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6. Udelukkelse på mere end 8 spillerunder idømt i de i § 3.1 nævnte turnerin-
ger eller udelukkelse på mere end 11 spillerunder idømt i de af DBU Bred-
des medlemmer udskrevne turneringer.  

7. Andre udelukkelser af mere end 6 måneders varighed.    
8. Frakendelse af amatørstatus.  
9. Frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn.      
10. Disciplinære foranstaltninger som nævnt i § 21.4, nr. 2.                   
11. Disciplinære foranstaltninger som nævnt i § 21.4, nr. 4 og 5. 
12. Andre afgørelser, når Fodboldens Disciplinærinstans under hensyn til sa-

gens beskaffenhed giver tilladelse dertil. 

31.4 Hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, kan Fodboldens Appelinstans 
behandle en sag, selv om der ikke forinden er truffet afgørelse af Fodboldens Disci-
plinærinstans eller af DBU Bredde og DBU Breddes medlemmer. Også i sådanne 
tilfælde skal indbringelse ske skriftligt inden to uger efter modtagelsen af afgørel-
sen. 

31.5 Appelinstansens afgørelser kan udover de i § 30.1 fastsatte sanktioner gå ud på af-
visning, hjemvisning eller frifindelse. 

31.6 Appelleres en disciplinærafgørelse, som disciplinærinstansen har taget op af egen 
drift repræsenterer den administrerende direktør DBU ved appelinstansens be-
handling af sagen. 

31.7 Når appelinstansen behandler en sag mod en under DBU hørende organisation, 
klub eller tredjemand eller mod en enkeltperson, er enhver pligtig at meddele alle 
de oplysninger - også økonomiske - som appelinstansen måtte anse det for nød-
vendigt at indhente med henblik på sagens oplysning og afgørelse. 

31.8 Vægring ved at meddele de ønskede oplysninger samt meddelelse af urigtige el-
ler ufuldstændige oplysninger kan i sig selv medføre de i § 30.1, nr. 1-14, nævnte di-
sciplinære foranstaltninger, herunder udelukkelse for tid eller bestandig. 

31.9 Den enkelte disciplinærsag skal behandles og afgøres inden for de tidsfrister, som 
Fodboldens Appelinstans finder nødvendige for at sikre en sportslig korrekt afvik-
ling af den eller de berørte turneringer. Fodboldens Appelinstans fastsætter for-
men og fristerne for parternes afgivelse af indlæg og for sagens afgørelse under 
hensyntagen hertil.  

Fodboldens Appelinstans kan under tilsvarende hensyn fastsætte en ankefrist, der 
er kortere end den i § 32.1 angivne normale ankefrist på 4 uger, dog aldrig kortere 
end 24 timer. Dette skal i givet fald fremgå af afgørelsen. 

31.10 En beslutning om udelukkelse af et medlem, jf. § 5.1, eller en af de øvrige under 
DBU hørende organisationer eller klubber, jf. §§ 5.2.1 og 5.2.2, fra DBU eller fra aktivi-
tet under DBU i mere end 1 år kan først endeligt træde i kraft, hvis den stadfæstes 
af repræsentantskabet på et repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet kan 
kun tage stilling til en sådan udelukkelsesbeslutning, hvis den pågældendes anke-
mulighed er udtømt på tidspunktet for repræsentantskabets stillingtagen. Den 
pågældendes ankemulighed anses for udtømt, når ankefristen i henhold til § 31.3, 
er udløbet, uden at den pågældende har indanket beslutningen for Fodboldens 
Appelinstans, eller når appelinstansen, efter endt behandling af en rettidig anke, 
har afsagt en kendelse i sagen, der opretholder beslutningen. Fra tidspunktet, hvor 
ankemulighederne er udtømt, og indtil repræsentantskabet behandler sagen, er 
det pågældende medlem eller den pågældende organisation eller klub suspende-
ret fra aktivitet under DBU. Vedkommende suspenderede medlem, organisation 
eller klub har ret til at være til stede og tale sin sag, når repræsentantskabet afgør, 
hvorvidt udelukkelsesbeslutningen skal stadfæstes eller ophæves. 
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31.11 En person, hvis amatørstatus er frakendt for bestandig, eller som er udelukket for 
stedse fra deltagelse i kampe og turneringer, kan kun generhverve sin amatørsta-
tus eller ret til kampdeltagelse ved kendelse af den myndighed, som har afsagt 
den endelige kendelse, eller af en højere myndighed. Sagen kan kun fremmes, 
hvis den anbefales af DBUs bestyrelse. 

§ 32 Appel til DIF-idrættens Højeste Appelinstans 

32.1 Disciplinære afgørelser truffet af Fodboldens Appelinstans kan inden 4 uger efter 
afsendelsen af afgørelsen til de af parterne oplyste e-mail adresser appelleres til 
DIF-idrættens Højeste Appelinstans, hvis dette ikke udelukkes efter § 32.2. 

32.2 Kendelser afsagt af appelinstansen i sager af den i §§ 5.7, 30.1, nr. 4-9, og § 30.1, nr. 
11-14, nævnte art kan ikke appelleres. 

32.3 Kendelser afsagt af appelinstansen i sager vedrørende enkeltpersoner kan ikke ap-
pelleres, medmindre de indebærer fratagelse af ret til deltagelse i kampe og/eller 
turneringer, frakendelse at amatørstatus, fratagelse af hverv eller udelukkelse - alt 
for et tidsrum af mere end 1 år. 

32.4 Appel iværksættes i alle tilfælde ved skriftlig henvendelse til DIF-idrættens Højeste 
Appelinstans. 

§ 33 Bestemmelser vedrørende rekonstruktion og konkurs m.v. 

33.1 Indgiver en under DBU hørende klub begæring om rekonstruktionsbehandling el-
ler konkurs til skifteretten i henhold til konkursloven, fratrækkes klubbens 1. senior-
hold 6 point med virkning fra 1. spillerunde i den nærmest efter indgivelsen føl-
gende turneringsstart i en turneringshalvdel. Pointfratagelsen sker dog med øje-
blikkelig virkning, hvis indgivelsen sker mellem første og sidste spillerunde i en tur-
neringshalvdel. 

33.2 Stadfæster skifteretten et rekonstruktionsforslag, fratages klubbens 1. seniorhold 3 
point med virkning fra 1. spillerunde i den nærmest efter skifterettens afgørelse føl-
gende turneringsstart i en turneringshalvdel. Pointfratagelsen sker dog med øje-
blikkelig virkning, hvis skifterettens afgørelse træffes mellem første og sidste spille-
runde i en turneringshalvdel. 

33.3 I relation til op- og nedrykningsbestemmelserne i propositionerne for Herre-DM, 
Kvinde-DM og Herre-DS og i de øvrige turneringsreglementer m.v. anses pointfra-
tagelse efter §§ 33.1 og 33.2 som et ordinært led i den almindelige, sportslige afvik-
ling af turneringerne, og en eventuel nedrykning ved afslutningen af den turnering 
eller turneringshalvdel, hvori pointfratagelsen skete, skal behandles som en ordi-
nær, sportslig nedrykning. 

33.4 Hvis skifteretten afsiger konkursdekret over en under DBU hørende klub, rykkes 
den af konkursdekretet omfattede klubs 1. seniorhold 2 rækker ned i forhold til 
den placering, som ville have været resultatet, hvis man så bort fra virkningen af 
denne § 33.4 og andre ekstraordinære rokeringer.  

1. For klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold suspenderes klub-
bens 1. hold med omgående virkning fra videre deltagelse i turneringen. 
De opnåede resultater til og med dagen før konkursdekretets afsigelse 
fastholdes, mens de resterende kampe fastsættes, således at modstander-
holdet tildeles 3 point og målscoren ansættes til 3-0. 

2. Hvis klubben ved konkursdekretets afsigelse fortsat er med i pokalturne-
ringen, udtræder klubben øjeblikkeligt af denne.  
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3. Afsiges konkursdekretet i perioden fra afslutningen af en turnering og in-
den næstfølgende turneringsstart sker nedrykning fra den række, som 
klubben har kvalificeret sig til efter den afsluttede turnering.  

4. Skal nedrykningen ske til en række, hvori turneringen gennemføres som 
en helårsturnering, der strækker sig over to turneringshalvdele, foretages 
nedrykningen med virkning fra den nærmest efter konkursdekretets afsi-
gelse følgende turneringsstart i den række, hvortil nedrykning skal ske.  

5. Nedrykning og eventuel udtræden af pokalturneringen sker både, hvor 
den konkursramte klubs virksomhed midlertidigt søges videreført af kon-
kursboet, og hvor den konkursramte klubs hidtidige virksomhed og fod-
boldmæssige placering, men ikke dens gæld, søges overført til og videre-
ført i en anden juridisk enhed end den konkursramte. 

33.5 Ved konkursdekretets afsigelse bortfalder den kontraktfodboldtilladelse, som har 
dannet grundlag for den konkursramte fodboldvirksomhed. Den af konkursdekre-
tet omfattede klub (herunder en eventuel efterfølger som nævnt i § 33.4, nr. 5, der 
alene overtager og viderefører den konkursramte klubs hidtidige fodboldvirksom-
hed mv., men ikke dens gæld) kan tidligst opnå fornyet tilladelse til at drive kon-
traktfodbold, når der er forløbet et tidsrum af 1 år fra udgangen af det kalenderår, 
hvori konkursdekretet blev afsagt. 

33.6 DBUs bestyrelse kan beslutte, at der helt eller delvist skal ses bort fra konkursens 
virkninger efter §§ 33.4 og 33.5, hvis konkursdekretet ophæves inden 30. november i 
det kalenderår, hvori konkursdekretet blev afsagt. Hvis konkursen vedrører en klub 
i Herre-DM, udøves denne kompetence af Divisionsforeningens bestyrelse. 

33.7 Når de i denne § 33 indeholdte bestemmelser indebærer pointfratagelse eller ned-
rykning (samt eventuel udtræden af pokalturneringen) i forhold til en klub, som 
både har et 1. seniorhold for herrer og et 1. seniorhold for kvinder, afgør DBUs be-
styrelse efter et konkret skøn, om pointfratagelsen eller nedrykningen (samt en 
eventuel udtræden af pokalturneringen) skal gælde herreholdet eller kvindehol-
det eller begge hold. Afgørelsen træffes dog af bestyrelsen i det pågældende 
medlem af DBU Bredde, hvis ingen af holdene skal deltage i Herre-DM, Kvinde-
DM, Herre-DS eller de afsluttende runder af Herre-LP eller Kvinde-LP på det tids-
punkt, hvor afgørelsen får virkning. 

33.8 Hvis en under DBU hørende klub indgiver begæring om rekonstruktionsbehand-
ling eller konkurs som anført i § 33.1 skal disse retsskridt samtidig med begæringen 
meddeles DBU. Stadfæstes et rekonstruktionsforslag af skifteretten som anført un-
der § 33.2, eller afsiger skifteretten konkursdekret efter § 33.4, skal der samtidig gi-
ves meddelelse til DBU. Vedrører retsskridtene en klub i Herre-DM, skal der tillige 
gives meddelelse til Divisionsforeningen. 

33.9 Det i §§ 33.1 - 33.8 anførte gælder tillige, hvor en kontraktklub i medfør af § 17.4, nr. 
2, har stillet sin tilladelse til at drive kontraktfodbold til rådighed for tredjemand, 
eller en overbygning har overtaget en moderklubs sportslige placering, og den på-
gældende kontraktklub eller moderklub indgiver begæring om rekonstruktions-
behandling eller konkurs eller får stadfæstet et rekonstruktionsforslag af skifteret-
ten eller går konkurs. 

Fodboldens voldgiftsret 

§ 34 Voldgiftsrettens pligtsubjekter, afgørelser, oplysningsadgang og sekretariat 

34.1 DBU og de under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd samt dis-
ses spillere, ledere og trænere er forpligtede til at underkaste sig voldgift i overens-
stemmelse med nedenstående bestemmelser. 
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34.2 Voldgiftsrettens afgørelser er endelige og bindende. 

34.3 Der gælder i en sag for fodboldens voldgiftsret samme oplysningspligt, som gæl-
der over for fodboldens øvrige kompetente myndigheder, jf. §§ 30.4 og 31.7. 

34.4 DBU stiller lokaler og sekretariatsbistand til rådighed for fodboldens voldgiftsret og 
ekspederer alle voldgiftsrettens sager, jf. § 17.4, nr. 5. 

§ 35 Voldgiftsrettens kompetence 

35.1 Fodboldens voldgiftsret virker som voldgiftsret i alle tilfælde af civilretlige stridig-
heder mellem en af de under DBU hørende organisationer, klubber og tredje-
mænd på den ene side og en spiller, leder eller træner hos den pågældende orga-
nisation, klub eller tredjemand på den anden side, eller mellem sådanne enkelt-
personer indbyrdes, når der er tale om stridigheder, som har forbindelse med eller 
udspringer af forhold med tilknytning til fodbold. 

35.2 Fodboldens voldgiftsret virker endvidere som voldgiftsret i alle tilfælde af civilret-
lige stridigheder mellem de under DBU hørende organisationer, klubber og tredje-
mænd indbyrdes, når der er tale om stridigheder, som har forbindelse med eller 
udspringer af forhold med tilknytning til fodbold. 

35.3 Civilretlige stridigheder, som har forbindelse med eller udspringer af forhold med 
tilknytning til fodbold, mellem en under DBU hørende organisation, klub eller 
tredjemand (og/eller hertil knyttede spillere, ledere eller trænere) på den ene side 
og DBU på den anden side, kan ikke indbringes for voldgiftsretten i henhold til §§ 
34.1, 35.1 og 35.2, men skal indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans i den-
nes egenskab af voldgiftsret, jf. § 26 i DIFs love, hvis DIF-idrættens Højeste Appelin-
stans finder at burde påtage sig opgaven. Er denne forudsætning ikke til stede, er 
parterne, hvis de ikke træffer anden aftale om bindende og endelig voldgift, for-
pligtet til at underkaste sig bindende og endelig voldgift i Det Danske Voldgiftsin-
stituts regi i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved Den Al-
mindelige Voldgiftsret i Danmark. Voldgiftsretten skal tage hensyn til, om sagen er 
anlagt med rimelighed, når den afgør, hvem der skal betale omkostningerne ved 
voldgiften, herunder til parternes eventuelle advokater. 

35.4 Civilretlige stridigheder, som har forbindelse med eller udspringer af forhold med 
tilknytning til fodbold, mellem DBU og/eller en under DBU hørende organisation, 
klub eller tredjemand (og/eller hertil knyttede spillere, ledere eller trænere) på den 
ene side og tilsvarende udenlandske parter på den anden side, kan ikke indbrin-
ges for voldgiftsretten i henhold til §§ 34.1, 35.1 og 35.2, men skal indbringes for UE-
FAs eller FIFAs voldgiftsorganer efter de herom gældende bestemmelser. DBU 
yder administrativ bistand hertil efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i hvert 
enkelt tilfælde. 

§ 36 Voldgiftsrettens sammensætning og funktion 

36.1 Fodboldens voldgiftsret, der består af 3 voldgiftsmænd, sættes og fungerer på føl-
gende måde: 

1. Klageren skal samtidig med indgivelsen af sit klageskrift skriftligt meddele 
navn og adresse på en af klageren udpeget voldgiftsmand, der er villig til 
at påtage sig hvervet. Ingen sag anses for indbragt, før DBU har modtaget 
både klageskrift og skriftlig meddelelse om navn og adresse på den af kla-
geren udpegede voldgiftsmand. 

2. Efter modtagelsen af klageskrift og meddelelse om den af klageren udpe-
gede voldgiftsmand udpeger DBU en voldgiftsmand blandt de medlem-
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mer og suppleanter af Fodboldens Appelinstans, som har juridisk kandi-
dateksamen. Den af DBU udpegede voldgiftsmand er formand for vold-
giftsretten. 

3. Klageskriftet sendes til indklagede med anmodning om afgivelse af svar-
skrift inden en frist fastsat af voldgiftsrettens formand. 

4. Indklagede skal senest samtidig med indgivelsen af sit svarskrift meddele 
navn og adresse på en af indklagede udpeget voldgiftsmand, der er villig 
til at påtage sig hvervet. Undlader indklagede dette, udpeger voldgiftsret-
tens formand en voldgiftsmand for indklagede blandt medlemmer og 
suppleanter af Fodboldens Appelinstans. Det er en betingelse for at kunne 
tage sæde som voldgiftsmand i fodboldens voldgiftsret, at voldgiftsman-
den opfylder samme habilitetskrav, som gælder for dommere ved de ordi-
nære domstole, jf. retsplejelovens §§ 60-61. Ved afgørelse af eventuelle ha-
bilitetsspørgsmål finder retsplejelovens § 62 tilsvarende anvendelse. 

36.2 Fodboldens voldgiftsret skal tage hensyn til, om sagen er anlagt med rimelighed, 
når den afgør, hvem af parterne der skal betale sagens omkostninger, herunder 
dække eventuelle advokatomkostninger. 

§ 37 Den internationale sportsdomstol (CAS) 

37.1 DBU anerkender Den Internationale Sportsdomstols (CAS) kompetence til, som 
appelinstans, at afgøre stridigheder efter forudgående behandling ved FIFAs og 
UEFAs kompetente tvistløsningsorganer i henhold til FIFAs, UEFAs og CASs til en-
hver tid gældende regler og love. DBU og de øvrige under DBU hørende organisa-
tioner, klubber og tredjemænd, samt disses spillere, ledere, trænere og officials er 
forpligtet til at følge afgørelser truffet af CAS. Det samme gælder for fodboldagen-
ter registreret hos DBU. 

§ 38 Lovændringer 

38.1 Ændringer af disse love, i turneringsordningerne for Herre-DM, Kvinde-DM, Herre-
DS, Herre-LP og Kvinde-LP og af amatørbestemmelserne foretages i overensstem-
melse med §§ 7.3-7.6. 

§ 39 Opløsning 

39.1 Opløsning af DBU kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt repræ-
sentantskabsmøde. Mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer skal være til 
stede, og mindst 5/6 af de repræsenterede skal stemme for forslagets vedtagelse. 

39.2 Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, sammenkaldes et nyt re-
præsentantskabsmøde, hvor en afgørelse om opløsning kan træffes med den i § 
39.1 nævnte majoritet uden hensyn til de mødendes antal. 

39.3 I tilfælde af DBUs opløsning tilfalder DBUs midler DIF. 

  ---ooo0ooo--- 

 

Senest ændret på DBUs repræsentantskabsmøde den 12. juni 2021. 


