Reglement for spillerkontrakter
Afsnit 1
Indledende bestemmelser
§ 1 stk. 1 DBBF’s Bestyrelse fastlægger reglerne for godkendelse og administration af
spillerkontrakter i form af nærværende Reglement for Spillerkontrakter i henhold til DBBF’s love §
33.
Stk. 2 DBBF’s administration kan træffe afgørelse og forestår administrationen af spillerkontrakter
i henhold til Reglement for Spillerkontrakter samt Bestyrelsens forskrifter.
Afsnit 2
Definitioner og administrative forhold
§ 2 stk. 1 DBBF’s administrations arbejdsopgaver og kompetencer er blandt andet:
a. at modtage og registrere spillerkontrakter, lejekontrakter, udlånsaftaler og erklæringer om
lønnede forhold, hvor disse er indgået, er forlænget eller er aftalt ophævet.
b. at påse og sikre, at DBBF’s standardoriginalkontrakter anvendes.
c. at løbende rådgive og afgive indstilling til Bestyrelsen vedrørende ændringer og
justeringer af standardkontrakter og bestemmelser, samt øvrige forhold af betydning for
kontraktforhold.
d. at afvise registrering af kontrakter, såfremt der konstateres objektive forhold, der strider imod
bestemmelser i nærværende Reglement m.v.
e. Administrationen er pligtig til at forelægge eventuelle tvivlsomme forhold i kontrakterne til
Turneringsudvalget til deres vurdering.
§ 3 Såfremt DBBF’s administration finder, at nogen har overtrådt dette reglements bestemmelser
eller har undladt at opfylde forpligtelser i henhold til dette reglement, er DBBF’s administration
pligtig til af egen drift at tage sagen op til behandling i overensstemmelse med Afsnit 1.
Afsnit 3
Procedure
§ 4 DBBF’s administration behandler sager i overensstemmelse med dette reglement som 1.
instans, med appeladgang til DBBF’s Disciplinærudvalg. Afgørelser skal indeholde begrundelse og
behørig klagevejledning.
§ 5 DBBF’s administrations afgørelse kan indbringes for Disciplinærudvalget som 2. instans inden
2 uger efter administrationens afgørelse. Disciplinærudvalgets afgørelse er endelig.
§ 6 Appel har ikke opsættende virkning.
§ 7 Afgørelser, som ikke indbringes for Disciplinærudvalget rettidigt, er endelige og bindende, og
kan ikke indbringes for højere instans eller domstolene.
§ 8 stk. 1 DBBF’s administration har i behandlingen af en sag pligt til at foretage høring af sagens
parter, inddrage og efterprøve de oplysninger, der er forelagt DBBF’s administration samt i øvrigt
inddrage oplysninger, der vurderes at være nødvendige for en forsvarlig afgørelse af sagen.
Stk. 2 DBBF’s administration kan, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, meddele en rimelig frist
til at berigtige et forhold eller fremkomme med yderligere oplysninger til sagen. Fristen skal
meddeles parten med oplysning om, at afgørelsen således kan træffes på det foreliggende
grundlag.

§ 9 stk. 1 Overholder sagens parter ikke fristen givet efter § 9, stk. 2, kan afgørelse træffes på
det foreliggende grundlag, såfremt DBBF’s administration finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst i
medfør af § 9, stk. 1, idet det forudsættes, at fristen er meddelt parten med oplysning om, at
afgørelsen kan træffes på det foreliggende grundlag.
§ 10 Ved bebyrdende afgørelser, særligt afgørelser der går ud på at nægte registrering af en
kontrakt har DBBF’s administration pligt til skriftligt at redegøre for de forhold, der er lagt til grund
for afgørelsen og redegøre for de forhold, der ikke er tillagt betydning og årsagen hertil, ligesom
administrationen i afgørelser nævnt under § 3 litra a, b, c og d skal give vejledning om tiltag, der
vil kunne føre til en ændring af afgørelsen.
§ 11 Ansatte i DBBF’s administration og medlemmer af Bestyrelsenet er pligtige til at
opretholde tavshed omkring personlige og økonomiske oplysninger, der måtte komme til deres
kendskab under arbejdet, og de må ikke gøre brug heraf i andre sammenhænge.
Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse af stillingen hos DBBF eller udtræden af
Bestyrelsen.
Afsnit 5
Spillerkontrakter
Afsnit 5.1
Generelt
§ 12 En spiller, der indgår en kontrakt med en klub, skal være medlem af foreningen eller den
forening, selskabet er oprettet i tilknytning til, og enten have eller vil kunne gives spilletilladelse
for den pågældende klub. Spilleren fraskriver sig retten til at ændre sin spilletilladelse for klubben i
kontraktens løbetid.
Afsnit 5.2
Almindelige betingelser for spillerkontrakter
§ 13 stk. 1 For spillere, der indgår en skriftlig kontrakt med en klub indeholdende en
økonomisk ydelse efter definitionen i § 36, gælder, at der skal indgås en skriftlig kontrakt på en
DBBF-standardformular.
Afsnit 5.3
Særlige betingelser for spillerkontrakter
§ 14 stk. 1 Der kan i dansk basket ikke indgås nogen form for aftale, der forpligter en spiller
yngre end 15 år.
Stk. 2. Aftaler med spillere yngre end 15 år vil blive afvist fra registrering i DBBF.
Stk. 3. DBBF annullerer aftaler med personer yngre end 15 år. Imødekommes en beslutning om
annullering ikke, indbringes sagen for Disciplinærudvalget, der kan bringe bestemmelserne i
DBBF’s love § 27 i anvendelse.
§ 15 For spillere, der er fyldt 15 år på tidspunktet for aftaleindgåelsen, gælder, at der kan indgås
spillerkontrakt efter reglerne i nærværende reglement.
§ 16 stk. 1 Spillerkontrakten skal have en løbetid på mindst seks måneder. Spillerkontrakten kan
maksimalt have en løbetid på 36 måneder.
Stk. 2 For spillere, der på underskriftstidspunktet endnu ikke er fyldt 18 år, kan spillerkontrakten
dog højst have en løbetid på 24 måneder.

§ 17 stk. 1 En spillerkontrakt skal underskrives af begge parter.
Stk. 2 Hvis spilleren ikke er fyldt 18 år på underskrivelsestidspunktet, skal spillerens værge
være medunderskriver.
§ 18 stk. 1 Hvis spilleren på spillerkontraktens underskrivelsestidspunkt er yngre end 18 år, skal
spilleren og klubben i fællesskab udarbejde en handlingsplan for spillerens
uddannelses- og karriere forløb. Handlingsplanen skal underskrives af spillerens værge samt
kontraktparterne og indsendes i original til registrering i DBBF sammen med spillerkontrakten.
Stk. 2 En kontrakt kan først registreres, når DBBF modtager ovennævnte handlingsplan.
Stk. 3 Handlingsplanen skal revurderes en gang om året, indtil spilleren fylder 18 år. Den
reviderede handlingsplan skal leve op til samtlige krav stillet i nærværende bestemmelse,
ligesom revisionen skal være afsluttet senest 12 måneder efter, handlingsplanen sidst er
vedtaget eller revideret. Den reviderede handlingsplan skal underskrives af spillerens værge
samt kontraktparterne og indsendes i original til registrering i DBBF og være DBBF i hænde senest
14 dage efter revisionen.
Stk. 4 Klubben har ansvaret for, at handlingsplanen udarbejdes og indsendes til DBBF
senest 14 dage efter revisionen. Hvis handlingsplanen ikke er modtaget inden for fristen,
fastsættes en ny frist på 14 dage. Herefter oversender DBBF’s administration sagen til
Bestyrelsen med henblik på dennes bedømmelse af, om der skal idømmes en sanktion
, herunder idømmelse af eventuel bødestraf og/eller ophævelse af spillerkontrakten.
Stk. 5 Hvis kontrakten ophæves, ophører kravet om revidering af handlingsplanen.
§ 19 stk. 1 Spillerkontrakter er uopsigelige for begge parter i kontraktperioden, med mindre
andet er aftalt.
Stk. 2 Uanset stk. 1 skal spillerkontrakter for spillere, der på indgåelsestidspunktet er yngre end
18 år, i hele aftaleperioden indeholde følgende opsigelsesvarsel: 30 dage for spilleren til fratræden
på en hvilken som helst dag i måneden. Se også § 40 om
længden af kontraktperioden.
§ 20 Hvis en spiller indgår to eller flere kontrakter for den samme periode, vil den for
begge parter bindende underskrevne kontrakt, som DBBF først modtager, blive registreret, og
den anden afvist fra registrering.
§ 21
stk. 1 Når en spiller indgår kontrakt, fraskriver denne sig retten til at foretage klubskifte, i
medfør af forbundets almindelige bestemmelser om klubskifte, inden for kontraktperioden.
Stk. 2 En spillerkontrakt må ikke indeholde bestemmelser, der forpligter spilleren i forhold til
tiden efter kontraktens udløb.
§ 22
stk. 1 En spillerkontrakt kan tidligst med bindende virkning for spilleren indgås 12 måneder
før ikrafttræden. Der må ikke indgås andre former for aftaler tidligere end 12 måneder før et
ansættelsesforholds begyndelse. En overtrædelse af bestemmelsen i denne § skal af DBBF’s
administration indbringes for Bestyrelsen.
Stk. 2 En løbende kontrakt kan tidligst forlænges 12 måneder før dens udløb. Se dog stk. 3.
Stk. 3 Uanset andre bestemmelser herom kan en aftale ophæves på et hvilket som helst tidspunkt,
såfremt begge parter skriftligt erklærer sig enige herom. Den skriftlige aftale om ophævelse af
kontrakten skal indsendes til registrering i DBBF. En spillerkontrakt kan tillige ophæves, når en af

parterne gør brug af en klausul om ophævelse af kontrakten som følge af en klubbens nedrykning
til en lavere række. Klubben har altid pligt til straks at orientere DBBF, såfremt en spillerkontrakt
ophæves.
Stk. 4 En ny kontrakt, der skal erstatte en ophævet kontrakt, skal opfylde kontraktreglementets
bestemmelser. Desuden skal det fremgå, hvilken kontrakt den erstatter.
Afsnit 5.4
Betingelser for indgåelsen af en spillerkontrakt og benyttelsen af en spiller
§ 23 En klubs indgåelse af en kontrakt med og benyttelse af en spiller forudsætter:
a. at spilleren fra kontraktens ikrafttræden er uden kontraktmæssige forpligtelser til anden side,
eller
b. at spilleren udlejes til klubben fra en anden klub, som spilleren har en løbende kontrakt med;
c. at spillerens Licens kan overføres fra en afgivende, dansk klub, eller der er modtaget letter of
clearance fra FIBA
§ 24 DBBF kan udstede licens for en spiller, såfremt,
a. forudsætningerne omkring klubskifte og licensansøgning er overholdt
b. spilleren ved overgang fra et forbund i FIBA er frigivet af dette med Letter of Clearance
c. hvis de relevante danske myndigheder kan bekræfte, at spilleren opholder sig i Danmark som
asylansøger eller er givet asyl i Danmark.
§ 25 Bestemmelserne for spilletilladelser og regler for klubskifte, både inden for
Danmarks grænser og fra og til udenlandske forbund, fremgår af Ligareglementets afsnit 4 og af
FIBAs bestemmelser herfor.
Afsnit 5.5
Lejeaftaler
§ 26 En spiller, der har en løbende kontrakt, kan med sædvanlig karantæne ved overgang,
, lejes af en anden klub, hvis der spilleren og klubberne imellem kan indgås en kontrakt, som alle
tre parter kan godkende og underskrive, men spillerens oprindelige kontrakt vil vedblivende være
gældende.
§ 27 Ved udløb af en lejekontrakt tilbageføres spilletilladelsen med karantæne til den
klub, med hvilken spilleren har en løbende kontrakt. Karantæne tildelt under udlejningen er stadig
gældende.
§ 28 Hvis en lejekontrakt afbrydes i utide, kan tilbageførsel til den udlejende klub
ske med normal karantæne under hensyntagen til Ligareglementets bestemmelser om
deltagelsesberettigelse i slutspil og op- og nedrykningskampe i Danmarksturneringen o.l.
Afsnit 5.6
Skifte i kontraktperioden
§ 29 En spiller kan skifte mellem to danske klubber i kontraktperioden, såfremt begge
klubber og spilleren er enige herom. Skiftet kan enten ske ved ophævelse af den
løbende kontrakt med indgåelse af en ny i medfør af § 48, stk. 3 eller ved en udlejning på
grundlag af den løbende kontrakt i medfør af § 53. I begge tilfælde sker et sådant skifte med
sædvanlig karantæne.
Afsnit 5.7
Registrering med videre
§ 30 stk. 1 Spillerkontrakten skal af klubben indsendes til DBBF til godkendelse og
registrering. Spillerkontrakten skal først underskrives af parterne og dernæst skannes ind og

sendes elektronisk til DBBF til info@basket.dk. DBBF afviser registrering af spillerkontrakten hvis
den ikke er behørigt underskrevet af parterne. DBBF kan afvise registrering af kontrakten hvis
den ikke sendes til korrekt e-mail-adresse. Spillerens e-mail-adresse skal påføres kontrakten.
DBBF’s standardformularer skal benyttes.
Stk. 2 Spillerkontrakten bliver ved indgåelsen civilretligt bindende mellem parterne.
Spillerkontrakten skal godkendes af DBBF før spilleren får tildelt licens.
Stk. 3 DBBF er forpligtet til at underrette FIBA om den registrerede spillerkontrakt såfremt der er
tale om et skifte mellem Danmark og et andet land
Stk. 4 Registreringen er alene et udtryk for, at spillerkontrakten er indgået i overensstemmelse
med nærværende reglement.
Stk. 5 stk. 1-4 gælder tilsvarende for aftaler om udlejning af en spiller fra én klub til
en anden klub (lejeaftaler), og for erklæring om lønnede forhold.
Stk. 6 Parterne kan aftale individuelle betingelser for at spillerkontrakten bliver bindende mellem
parterne. Disse angives som ekstra betingelser i bilaget til kontrakten.
§ 31 stk. 1 Kopi af original kontrakt skal være modtaget hos
DBBF senest 7 dage efter indgåelse af kontrakten.
Stk. 2 Kontrakten afvises fra registrering, hvis kontrakten er modtaget i DBBF senere end 7 dage
fra indgåelsen af kontrakten.
Afsnit 5.8
Overgang til udenlandske foreninger
§ 32 En kontraktfri spillers overgang til en udenlandsk klub foretages uden andre
bestemmelser end de af de internationale forbund givne.
§ 33 For registrering af internationale spillere opkræver DBBF i henhold til FIBA’s bestemmelser
herfor, et gebyr.
Afsnit 6
Sanktioner
Afsnit 6.1
Misligholdelse
§ 34 En erkendt væsentlig misligholdelse eller en ved voldgiftskendelse fastslået
væsentlig misligholdelse af en spillerkontrakt fra en klubs side betyder, at spilleren kan anse
spillerkontrakten for ophævet.
Spilleren skal indsende dokumentation for klubbens erkendelse af den væsentlige misligholdelse
eller for voldgiftskendelsen til DBBF, før ophævelse af kontrakten opnår gyldighed overfor DBBF.
§ 35 stk. 1
En erkendt væsentlig misligholdelse eller en ved voldgiftskendelse fastslået væsentlig
misligholdelse af en spillerkontrakt fra en spillers side indebærer, at klubben kan anse kontrakten
for ophævet.
Klubben skal indsende dokumentation for spillerens erkendelse af misligholdelsen eller for
voldgiftskendelsen til DBBF, før ophævelse af kontrakten opnår gyldighed overfor DBBF.
Spilleren kan i resten af kontraktens løbetid kun indgå kontrakt med en anden klub med
godkendelse af den klub, med hvilken spilleren havde indgået den ophævede kontrakt.
Stk. 2 Spilleren kan i resten af den misligholdte kontrakts løbetid opnå spilletilladelse for en
anden dansk forening, hvis denne klub højest rangerende hold deltager i en turneringsrække, der
er to niveauer lavere, eller ikke deltager i Danmarksturneringen, og hvis spilleren ikke modtager
vederlag for at spille basketball.

§ 36 stk. 1 Med væsentlig misligholdelse af spillerkontrakten fra klubbens side forstås især, men
ikke udelukkende, manglende eller for sen udbetaling af løn, bonus, feriepenge, m.v.
Stk. 2 Med væsentlig misligholdelse fra spillerens side forstås især, men ikke udelukkende,
gentagen udeblivelse fra træning eller kamp, groft illoyale udtalelser til offentligheden om
arbejdsgiveren, brug af præstationsfremmende midler, jf. § 66, mv.
Stk. 3 Ved manglende eller for sen udbetaling af løn, bonus, feriepenge, mv. skal spilleren
afgive skriftligt påkrav herom til klubben med et betalingsvarsel på mindst 5 hverdage til indbetaling
af det forfaldne beløb.
§ 37 Stk. 1 Ved væsentlig misligholdelse af kontrakten pga. manglende lønudbetaling eller
gentagen forsinkelse med udbetaling af løn, bonus eller feriepenge i henhold til § 65, stk. 3 er
spilleren umiddelbart berettiget til at begære kontrakten ophævet
Samme ret har klubben ved en spillers gentagen udeblivelse fra kampe eller træning uden gyldig
grund.
Afsnit 7
Sanktioner
Konkurs
§ 38 Ved konkursdekretets afsigelse bortfalder enhver mulighed for at få registreret nye
spillerkontrakter. Jf. konkursreglement
Afsnit 8
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
§ 39 Bestemmelserne i dette reglement træder i kraft den 1. august 2012.
Seneste ændring den 1.august 2012.

