
REGLEMENT 

for 

TILDELING AF DBU’S HÆDERSBEVISNINGER 

 

I. ÆRE AF PERSONER FOR DERES ARBEJDE I DBU 

 

§ 1 

DBU’s Guldnål 

1. DBU’s guldnål kan tildeles personer, der har udført mindst 12 års fortjenstfuldt virke for 

fodbolden i DBU-regi; for eksempel – men ikke udtømmende - som bestyrelsesmedlem 

eller formand for en komite eller udvalg som anført i lovenes § 6.1 og 13.4. 

2. Kun medlemmer af DBU’s bestyrelse kan indstille en person til modtagelse af DBU’s 

guldnål. Tildeling kan kun ske, hvis 4/5 (6) af DBU’s bestyrelsesmedlemmer stemmer 

herfor. 

3. Indstilling af personer til DBU’s guldnål skal ske senest fem år efter personens udtrædelse 

af de i pkt. 1 nævnte organer. 

4. DBU’s guldnål kan tildeles repræsentanter for udenlandske forbund eller personer, som 

DBU måtte ønske at hædre for en indsats, der ligger uden for den normale ledergerning, og 

som har kommet dansk fodbold til gavn.  

5. For personer, der har været medlem af DBU’s bestyrelse indtil 3. marts 2019, er 

minimumsperioden for at kunne få tildelt DBU’s guldnål efter de i § 1 nævnte kriterier og 

forhold 15 år. For personer, der har været medlem af DBU’s bestyrelse efter den 3. marts 

2019, gælder minimumsperioden som fastsat i § 1, stk. 1. 

6. Der kan i særtilfælde dispenseres for kriterierne i § 1. 

 

§ 2 

Særlige rettigheder 

1. Udover selve guldnålen modtager indehavere af DBU’s guldnål et DBU-partoutkort (dobbelt), 

og har derudover særlige rettigheder i henhold til vilkår for indehavere af DBU’s guldnål. 

2. Rettighederne, som omtalt i §2.1., er fastlagt i regulativ for indehavere af DBU’s guldnål, der 

fastlægges af DBU’s bestyrelse. Dette regulativ skal fremgå som bilag 1 til nærværende 

reglement. 

 



II. ÆRE AF PERSONER FOR DERES INDSATS I FODBOLD  

UDEN AT BEKLÆDE EN POST I DBU 

§ 3 

DBU’s Sølvnål 

1. DBU’s sølvnål kan tildeles ledere og trænere, der har gjort sig særligt fortjent ved deres 

arbejde for fodbolden i en klub under DBU, DBU’s lokalunioner, Divisionsforeningen og 

Kvindedivisionsforeningen i samlet minimum 25 år; eksempelvis bestyrelsesmedlemmer, 

udvalgsmedlemmer i ungdoms-, senior og sportsudvalg, holdledere, ulønnede trænere, 

kampfordelere mv. 

2. Hvis der er tale om under 25 år - men over 20 års - arbejde i stk. 1. omtalte organisationer, kan 

disse suppleres med lederarbejde indenfor DBU’s organisation som medlem af en unions-

/regions-/divisionsforeningsbestyrelse. Der kan i særtilfælde dispenseres herfra. 

3. Indstilling af personer til DBU’s Sølvnål skal ske senest fem år efter personens udtrædelse af 

de i § 3, pkt. 1-2, nævnte organer og/eller hverv. 

4. Udover sølvnålen modtager indehavere af DBU’s sølvnål et diplom og et DBU-partoutkort 

(enkelt). 

 

§ 4 

DBU’s Fortjenstnål 

1. DBU’s fortjenstnål kan tildeles personer, der har viet deres livsarbejde til fodbolden og som 

gennem deres engagement og dedikation konsekvent har forsøgt at gøre fodbolden til det 

bedste, den kan være.  

2. Fortjenstnålen kan eksempelvis tildeles: 1) spillere som har baseret deres spil på fairplay og 

respekt, 2) personer, der arbejder i fodbolden, såvel på som udenfor banen, hvis visioner og 

energi har medvirket til at ændre fodbolden gennem årene, 3) personer som arbejder 

utrætteligt indenfor græsrodsfodbolden, ungdoms- og amatørfodbolden, teknisk udvikling, 

træner- og dommergerningen, 4) dynamiske personer der arbejder bag kulisserne med 

implementering af nye lokale/regionale/nationale fodbold strukturer, der stimulerer vækst, 5) 

personer som har valgt at bruge fodboldens medfødte sociale karakter til at opbygge bedre 

lokalsamfund og forbedre livskvaliteten, herunder fremme mangfoldighed, accept og respekt i 

fodbold gennem uddannelse og programmer, der fremmer en positiv forandring. 

3. DBU Bredde, Divisionsforeningen og Kvindedivisionsforeningen kan indsende forslag med 

berettigede skriftlige nomineringer til DBU’s Fortjenstnål til DBU’s bestyrelse, der officielt 

udpeger modtagere af DBU’s Fortjenstnål ved enstemmighed. 

 

 

 

 



 

§ 5 

Fortabelse 

1. Personer, der har modtaget DBU’s Guldnål, Sølvnål eller DBU’s Fortjenstnål, kan fortabe 

hæder og rettigheder i forbindelse med lovovertrædelser eller for generelt at bringe fodbolden 

i skam og miskredit. 

2. Kun DBU’s bestyrelse kan træffe en sådan beslutning ved enstemmighed 

 

§ 6 

Uforudsete tilfælde 

1. DBU’s bestyrelse træffer endelig beslutning i ethvert tilfælde, der ikke er beskrevet i dette 

reglement. 

  



BILAG 1 

 

REGULATIV OM VILKÅR FOR INDEHAVERE AF DBU’S GULDNÅLE, 

SOM IKKE SAMTIDIG ER MEDLEM AF DBU’S BESTYRELSE, JF. ”REGLEMENT FOR 

TILDELING AF DBU’S HÆDERSBEVISNINGER”   

 

Herre- og Kvindelandskampe 

 

 

Generelt 

Indehavere af DBU’s guldnåle (herefter ”Guldmedlemmerne”) kan rekvirere to billetter til alle 

Herre- og Kvindelandskampe i Danmark. Der udsendes et link fra DBU/billetsalg til den opgivne 

e-mailadresse, hvorefter billetter kan bestilles online. Fristen for bestilling fremgår af mailen. 

 

Guldmedlemmet sørger for at informere DBU’s administrativt ansvarlige for guldmedlemmerne 

om, at der er bestilt billet til den pågældende kamp, hvorefter DBU til disse kampe drager omsorg 

for, at der er adgang til et lokale/sted, hvor guldmedlemmer og eventuelle ledsagere kan opholde 

sig før kampene med mulighed for at få lidt at spise og drikke (eks. sandwich, vand, kaffe), 

ligesom DBU i pausen byder på kaffe og kage. 

 

Efter ønske fra guldmedlemmerne tilstræbes det altid at placere guldmedlemmer og eventuelle 

ledsagere i samme område - henholdsvis ved samme bord. 

 

Rejse- og eventuelle opholdsudgifter er for egen regning. 

 

Supplerende 

I tilslutning til ovennævnte vil DBU tre gange om året afholde udgifterne for guldmedlemmer og 

ledsagere i henhold til følgende retningslinjer: 

- To årlige arrangementer med spisning på stadion 

Formanden for Guldnålene og DBU’s administrativt ansvarlige for guldmedlemmerne 

afklarer, hvilke to kampe der udvælges, så snart landskampprogrammet er fastlagt. Rejse- og 

eventuelle opholdsudgifter (hotelovernatning) betales af DBU, ligesom DBU organiserer 

transport til og fra hotel/stadion i forbindelse med kampene. 

 

- Fælles frokost/middag for guldmedlemmer med ledsager 

Én gang om året inviterer DBU guldmedlemmer med ledsager til frokost/middag i Tivoli om 

eftermiddagen før en Herrelandskamp. Rejse- og eventuelle opholdsudgifter 

(hotelovernatning) betales af DBU, ligesom DBU organiserer transport til og fra hotel/stadion i 

forbindelse med kampen. Ved år, hvor Herrelandsholdet ikke spiller i Parken i København, 

afholdes arrangementet i forbindelse med finalen i Landspokalturneringen. 

 

 

 



Repræsentantskabsmødet 

Guldmedlemmer inviteres uden ledsager til at overvære DBU’s årlige ordinære 

repræsentantskabsmøde og middagen aftenen før. Rejse- og opholdsudgifter betales af DBU på 

samme måde, som DBU afregner med repræsentantskabets medlemmer. Dog bemærkes, at DBU 

også betaler for overnatning for guldmedlemmerne. 

 

Dansk Fodbold Award 

Guldmedlemmer inviteres til arrangementet i forbindelse med Dansk Fodbold Award. Såfremt de 

øvrige deltagere inviteres med ledsager, gælder dette også for guldmedlemmerne. Rejse- og 

opholdsudgifter betales af DBU. 

 

Rejse- og opholdsudgifter 

I relation til betaling af rejse- og opholdsudgifter for guldmedlemmerne, jfr. ovenstående vilkår, er 

det aftalt, at DBU på sædvanlig vis betaler/refunderer transport med båd, fly, tog. Benyttes egen 

bil, er aftalt en kilometergodtgørelsestakst på 1,94 kr., jfr. statens lave takst. Beløbet reguleres i 

overensstemmelse med udviklingen i statens tilsvarende takst.  

 

Partoutkort 

Guldmedlemmer får udstedt et dobbelt partoutkort. 

 

 

 

Vedtaget af DBU’s bestyrelse på bestyrelsesmødet den 31. januar 2020 

 


