
Aftale om ophør af spillerkontrakt
mellem

            _____________________________________________________ (fulde vedtægtsmæssige navn)
 
            _____________________________________________________ (CVR-nr.)

            _____________________________________________________ (adresse)

            _____________________________________________________ (postnr./by)

            _____________________________________________________ (e-mail)

(i det følgende kaldet ’klubben’)

og

            _____________________________________________________ (fulde navn)

            _____________________________________________________ (CPR-nr.)

            _____________________________________________________ (adresse)

            _____________________________________________________ (postnr./by)

            _____________________________________________________

(i det følgende kaldet ’spilleren’)

med virkning fra den

            _____________________________________________________  

(i det følgende kaldet ’ophørsdagen’)

          

Efter underskrivelsen:

En original til klubben og en til spilleren. 
Klubben scanner originalen til 
Divisionsforeningen til godkendelse 
via kontrakt@df.dbu.dk.

Efter godkendelsen hos Divisionsforeningen:

Ophørsaftalen sendes retur til de nedenfor angivne 
e-mailadresser til klubben og spilleren, og 
Divisionsforeningen opbevarer et eksemplar i sit arkiv.   

(e-mail, se s. 5, hvis 
spilleren er mindreårig)



§ 1  Ophør af spillerkontrakt 

1.1 Klubben og spilleren har aftalt, at den mellem parterne gældende spillerkontrakt (i det følgende kaldet 
’spillerkontrakten’) ophører på ophørsdagen. 

§ 2  Skyldig løn mv. og feriepenge 

2.1 Klubben aflønner spilleren og spilleren optjener ferie i overensstemmelse med spillerkontrakten til og med 
ophørsdagen. Skyldig løn, bonus og andet aftalt vederlag i henhold til spillerkontrakten afregner klubben 
på sædvanlig måde over for spilleren i overensstemmelse med klubbens normale lønkørsler og øvrige 
udbetalingsrutiner, medmindre andet er aftalt i denne ophørsaftales § 7. Endvidere foretager klubben ved ophøret 
en sædvanlig feriepengeopgørelse og indbetaler spillerens feriepengetilgodehavende til FerieKonto senest inden 
udløb af den i ferieloven til enhver tid gældende frist herfor – beregnet fra ophørsdagen. 

§ 3  Spillercertifikat 

3.1 Klubben udleverer spillerens spillercertifikat ved anmodning herom fra spillerens nye klub. 

3.2 Denne ophørsaftale kan ikke indeholde særlige aftaler der begrænser spillerens spilleberettigelse efter 
ophørsdagen. Der henvises i øvrigt til spillerkontraktens afsnit 4, § 2.1, om klubbens muligheder for at tilbageholde 
spillercertifikatet.

§ 4  Eventuel betaling af restkontraktsum 

4.1 Parterne markerer ved afkrydsning (og eventuel udfyldning), hvilket af nedenstående alternativer, der er 
gældende mellem dem: 

      Klubben betaler ikke spilleren nogen andel af restkontraktsummen. 

      Klubben betaler spilleren en andel af restkontraktsummen på DKK ______________ 

 Denne andel af restkontraktsummen afregnes således: 

 Klubben betaler feriepenge af den eventuelt aftalte andel af restkontraktsummen. Afregning til FerieKonto skal 
ske inden udløb af den i ferieloven til enhver tid gældende frist herfor – beregnet fra den dag, den aftalte andel af 
restkontraktsummen forfalder til udbetaling til spilleren. 



§ 5  Eventuel fratrædelsesgodtgørelse 

5.1 Fratrædelsesgodtgørelse kan kun være en betaling, som ligger ud over, hvad der skulle have været betalt i 
grundløn til spilleren frem til kontraktens udløbsdato, også benævnt restkontraktsummen, jf. § 4 ovenfor. 

5.2 Parterne markerer ved afkrydsning (og eventuel udfyldning), hvilket af nedenstående alternativer, der er 
gældende mellem dem: 

      Klubben betaler ikke spilleren nogen fratrædelsesgodtgørelse. 

      Klubben betaler spilleren en fratrædelsesgodtgørelse på DKK _______________ 

  Fratrædelsesgodtgørelsen afregnes således: 

5.3 Er der aftalt en fratrædelsesgodtgørelse, markerer parterne ved afkrydsning, hvilket af nedenstående alternativer, 
der er gældende mellem dem: 

       Klubben betaler ikke feriepenge af fratrædelsesgodtgørelsen. 

        Klubben betaler feriepenge af fratrædelsesgodtgørelsen. Afregning til FerieKonto skal ske inden udløb 
af den i ferieloven til enhver tid gældende frist for indbetaling af feriepenge – beregnet fra den dag, 
fratrædelsesgodtgørelsen forfalder til udbetaling til spilleren. 

§ 6  Kompensation for træning og udvikling og solidaritetsbidrag 

6.1 Parterne markerer ved afkrydsning, hvilket af nedenstående alternativer, der er gældende mellem dem: 

        Klubben fastholder sin ret til at modtage kompensation for træning og udvikling og/eller solidaritetsbidrag 
i henhold til FIFAs og DBUs til enhver tid gældende klubskifteregler i tilfælde af spillerens efterfølgende 
skifte(r) til andre klub(ber). 

        Klubben fraskriver sig sin ret til at modtage kompensation for træning og udvikling og/eller solidaritetsbidrag 
i henhold til FIFAs og DBUs til enhver tid gældende klubskifteregler i tilfælde af spillerens efterfølgende 
skifte(r) til andre klub(ber). 

§ 7  Særlige aftaler 

7.1 I forbindelse med ophøret har parterne truffet følgende særlige aftaler: 



§ 8  Fortrydelsesret 

8.1 Spilleren har fortrydelsesret, hvis klubben i denne ophørsaftales § 7 har forbeholdt sig ret til at kræve betaling 
i tilfælde af spillerens efterfølgende skifte til en anden klub i et omfang, der overstiger klubbens ret til 
kompensation for træning og udvikling og/eller solidaritetsbidrag i henhold til FIFAs og DBUs til enhver tid 
gældende klubskifteregler, eller på anden måde har forbeholdt sig rettigheder i forbindelse med spillerens 
fremtidige beskæftigelse. Fortrydelsesretten udløber 7 dage efter aftalens underskrivelse, dog tidligst 3 hverdage 
efter, at ophørsaftalen af en af parterne har været forelagt Spillerforeningen, en af spilleren valgt advokat eller 
spillerens autoriserede fodboldagent med henblik på rådgivning af spilleren. 

§ 9  Tvister 

9.1 Bestemmelserne i standardspillerkontraktens afsnit 4, § 4, gælder tilsvarende. 

§ 10  Godkendelse 

10.1 Aftalens gyldighed og ikrafttræden er betinget af Divisionsforeningens administrations godkendelse. 

10.2 Bestemmelserne i standardspillerkontraktens afsnit 4, §§ 5-6, gælder tilsvarende. 

§ 11  Fodboldagent (tidligere kaldet ’spilleragenter’) 

11.1 Nedenstående afkrydses og udfyldes af parterne og eventuelle medvirkende fodboldagenter, der samtidig hver 
for sig gennem deres underskrifter på kontrakten bekræfter, at de er bekendt med FIFAs og DBUs regler for 
fodboldagenter og at de nedenfor givne oplysninger er rigtige: 

    Der har ikke medvirket nogen registreret eller ikke-registreret fodboldagent under etableringen eller 
indgåelsen af denne kontrakt. 

    Der har under etableringen eller indgåelsen af denne kontrakt medvirket følgende registrerede 
fodboldagenter: 

 Som fodboldagent for klubben: 

 Navn  _______________________________________________
 

 Adresse  _____________________________________________

 Postnr./By  ___________________________________________

 Land  _______________________________________________

 Underskrift  __________________________________________

 

 Som fodboldagent for spilleren: 

 Navn  _______________________________________________
 

 Adresse  _____________________________________________

 Postnr./By  ___________________________________________

 Land  _______________________________________________

 Underskrift  __________________________________________



§ 12 Underskrifter

(Dato)

(klub)

(Dato)

(Spiller)

Forældremyndighedens indehaver (Hvis spilleren er under 18)  

E-mail til returnering af godkendt kontrakt

Godkendelsespåtegning 

Godkendt af Divisionsforeningens administration

(Dato)

(Divisionsforeningen (Stempel og underskrift))
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