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Summary 

The object of this thesis was to put focus on the self-regulation system, and how it works, in the 

field of sport, and specific in Danish ice hockey. 

There is a long tradition of self-regulation in this field of sport, and the ruling is considered to be in 

the hands of the national or the international associations. 

The advantages’ of self-regulation are aligned with the purposes of regulation, which are 

announced by the Danish government and the European Union. It shall save recourses and create 

value for the society. 

The Commission has stated the importance of a better EU-law, and especially that the users of it, 

should be represented, and should be given influence in the process of the production of the rules. 

That has not been the case in the field of sport, where the athletes have not got the influence, as 

pronounced. 

It is also the fact, that in Denmark, the arbitration courts in the self-regulating system are not 

qualified for their legal duties. Furthermore, in the whole legal system of sport – up to CAS – there 

is a risk, that the athletes will not be represented in a fair way. 

According to the limits of foreign players, that the Danish Ice Hockey Federation (DIU) has 

implemented, it is clear, that this is not compatible with EU-law, more precisely the principle of 

free movement of labor. 

It is also stated that the economic regulations, that the teams in the league are restrained by, are, 

partly, in conflict with the competition rules of the European Union. 

The analysis of the consequences of those rules showed, that the foreign players has a big impact 

on the league, because of their massive representation on the top-lists of top-scorers and for the 

goalies with the best savings percentage. 

The implementation of the rules of limiting the foreign players caused a decrease in that number, 

which also could have been affected by the financial crises. Furthermore there was found no 

directly connection between the number of foreign players in the league and the number of 

spectators. 

To establish the consequences of the regulations on the teams’ economic activity, a measure of 

the Competitive Balance (CB) was made. It showed a slight improvement in CB, but because of the 

short timeframe measured, the result should be taken with reservation. 

The expectations’ to the consequences’ was, that the number of spectators in the league would go 

down and that the Danish players would get more ice time, because of the new rules. 



After the first year, the number of spectators had gone down as expected, but the following year it 

went up to a level over what was realized before the new regulations. If the reason for this was 

because of some teams´ better results or an increase in CB, was not established.  

The prediction that the Danish ice hockey players would get more ice time was confirmed as their 

representation in the top-lists increased immediately after the rules was implemented. The goalies 

showed the same pattern, but not as clear as for the players      
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Indledning 

De regler som sporten, som branche, er underlagt, er ikke altid overensstemmende med de 

civilretlige love. Instanserne man skal gå igennem er anderledes, ligesom retssikkerheden er yderst 

uklar, både qua sportens særegne karakter, men også da sporten som professionel branche er 

forholdsvis ung, hvorfor retspraksis er relativt begrænset.  

I EU kommissionens Hvidbog om Idræt fra 20071 anerkendes ”sportens særlige kendetegn”, men 

hvor vidt disse særlige kendetegn strækker sig er stadig usikkert.  

I tråd hermed opfordres medlemsstaterne og sportsorganisationerne til, at oprette et 

selvregulerende system, for at tilgodese sportens specielle regler, således at de giver de optimale 

rammer for sportens udbredelse i Europa, samtidigt som den nationale og EU-lovgivningen bliver 

respekteret.2 

Selvregulering er således et centralt element i den juridiske regulering af sportsudøvelse. Formålet 

med afhandlingen er derfor, at belyse samspillet mellem disse forskellige retssystemer med dansk 

ishockey som case.  Konsekvenserne af reglerne for begrænsninger af udenlandske spillere og 

regulering af klubbernes økonomi, for de sportslige præstationer, vil således her blive diskuteret. 

I Danmark er det som regel de større kommercielle idrætsgrene, der løber med de store 

overskrifter, samt bliver genstand for dybdegående undersøgelser.  

Netop ishockeysporten er derfor interessant, da den er en mindre sådan, hvorfor den befinder sig i 

en økonomisk og juridisk gråzone. Spillere, klubber og forbund er, på den ene side underlagt de 

regler som gælder for top professionelle ligaer, og på den anden side underlagt de amatørregler, 

som er gældende på området. 

Motivationen bag valget af problemfelt er primært, at samspillet mellem selvreguleringen og de 

nationale og EU-retslige love har store konsekvenser for sportens interessenter. Herunder er 

specielt udøverne den svage part, da deres arbejdsvilkår er specielle af natur, samt at deres 

retssikkerhed er uklar. 

Det er ligeledes ambitionen, at ikke kun sportsinteresserede, skal have nytte af, at læse denne 

afhandling, men også personer med interesse i samspillet mellem forskellige retssystemer. 

I afhandlingen fokuseres på konsekvenserne ved, at sætte begrænsninger på antal udenlandske 

spillere og regulere klubbernes økonomiske handlefrihed: 

                                                           
1
 Hvidbog om idræt, KOM(2007) 391 af 31. juli 2007 

2
Hvidbog om Idræt, KOM (2007) 391 



Som anført har Danmarks Ishockey Unions (DIU) indført begrænsninger på spillere, uden dansk 

indfødsret, på hvert hold i ligaen.3 

Begrænsning af udenlandske spillere lyder umiddelbart som juridisk problematisk, hvis man har 

kendskab til Bosman-dommen4 fra 1996. Her blev det slået fast af EU-Domstolen, at 

idrætsudøvere skal betragtes som arbejdstagere og at en begrænsning af disses muligheder for at, 

få job i EU, var imod princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed5, på grundlag af nationalitet.  

I DIU´s love6 finder man desuden en række restriktioner på klubbernes økonomiske dispositioner. 

Herunder krav om størrelsen på egenkapitalen, i forhold til den samlede lønsum for spillere og 

trænere, et loft på maksimum 6 millioner kroner7 for disse udgifter, samt at klubberne skal 

dokumentere indtægter, inden aftaler vedrørende disse udgifter kan godkendes – af DIU.  

Klubbernes økonomiske problemer, har været begrundelsen for reguleringerne, som også har 

forårsaget en reel nedskæring i omkostningerne. Hvorvidt denne indskrænkning af klubbernes 

økonomiske dispositionsmuligheder, er forenelig med de EU-konkurrenceretlige regler, er et 

uafklaret spørgsmål.  

Sporten har historisk været underlagt mange specielle regler, hvor flere har sin begrundelse i 

ideologiske formål. Men professionaliseringen af enkelte idrætsgrene har medført, at dele af 

idrætsområdet bliver behandlet som det øvrige arbejdsmarked, hvorimod andre dele opnår 

særstatus, som følge af de ”særlige kendetegn”8. 

De ”særlige kendetegn” er et anvendt begreb og dækker over hvad der kan karakteriseres som 

”rent sportslige regler”. Det bliver gerne brugt, når en part ønsker, at visse regler indenfor 

sportens område skal undtages fra, at være underlagt de almindeligt gældende love.     

Dansk ishockey har de sidste 10 år opnået en fantastisk sportslig fremgang, hvor seniorlandsholdet 

har deltaget i 8 år i træk i A-VM – ishockeyens fineste selskab. På klubniveau er sporten dog i en 

økonomiske trængt situation - forstærket af finanskrisen. Fremtiden er styret af DIU´s agerende, 

hvor denne selvregulering er central.  

 

 

 

                                                           
3
DIU´s Turneringsbestemmelser (2010), kapitel 3, § 8. 

4
Bosman (C-415/93) 

5
Traktat om den Europæiske Unions Funktionsmåde(TEUF) artikel 45, stk. 2 

6
DIU´s Love, Kapitel 2, § 12 – DIU´s medlemmer. 

7
DIU´s Love, Kapitel 2, § 12, stk. 2. 

8
Hvidbog om idræt, KOM(2007) 391, 4.1, s. 13. 



Kapitel 1 

 

1.1 Problemformulering 

Målet med afhandlingen er, at undersøge det juridiske grundlag for dansk ishockey på to punkter, 

nemlig begrænsningen af udenlandske spillere, samt reguleringen af klubbernes økonomiske 

dispositioner. 

Dernæst er det målet, at analysere konsekvenserne af det ovennævnte juridiske grundlag, ved at 

se på de sportslige præstationer, som derigennem har økonomisk betydning for klubberne. 

Konkret analyseres de sportslige konsekvenser ved begrænsningen af udlændinge, ved at se på 

flest producerede point, for henholdsvis danskere og udlændinge, samt at analysere 

redningsprocenter for de danske og de udenlandske målmænd.  

Desuden vil det gennemsnitlige tilskuerantal i ligaen blive inddraget og sammenholdes med 

andelen af udlændinge i ligaen, for at undersøge om der er en sammenhæng mellem de 

udenlandske spillere og tilskuere. Alt andet lige, ville dette være et økonomisk argument for 

ansættelse af disse. 

De sportslige konsekvenser af reguleringen af klubbernes økonomiske dispositioner, analyseres 

ved at bruge teorien om Competitive Balance (CB), måle denne i dansk ishockey og sammenligne 

reguleringerne med andre ligaer og sportsgrene.  

Spørgsmålene som stilles, lyder således: 

 

 Hvordan fungerer selvregulering indenfor sportens verden, med særlig fokus på 

dansk ishockey? 

 

 

 Hvad er det juridiske grundlag, vedrørende begrænsningen af udenlandske spillere i 

dansk ishockey, samt i forhold til DIU´s forsøg på, at sikre klubbernes økonomiske 

stabilitet? 

 

 

 Hvilke konsekvenser har reguleringen på disse to områder, for de sportslige 

præstationer, og derigennem på den økonomiske situation, med fokus på 

pointproduktion, redningsprocenter, samt Competitive Balance (CB)? 



 

Strukturen i afhandlingen følger disse tre overordnede spørgsmål:  

 I kapitel 2 redegøres for formålet med regulering, samt den historiske udvikling af 

selvreguleringen indenfor sportens verden. Sidst beskrives sportens retssystem, med dansk 

ishockey som eksempel. 

 I kapitel 3 analyseres det juridiske grundlag, som er relevant for begrænsningen af 

udenlandske spillere og reguleringen af klubbernes økonomiske dispositioner. 

 I kapitel 4 undersøges de sportslige og økonomiske konsekvenser, af de nævnte 

vedtagelser i DIU´s Love og Turneringsbestemmelser. 

 I kapitel 5 sammenfattes og konkluderes på ovenstående resultater.     

De nævnte fokusområder, samt tilhørende lovgivning, er valgt fordi, det komplekse samspil 

mellem de juridiske og de økonomiske forhold, er yderst relevant for en kandidatafhandling på 

Cand.merc.(jur.). Det erhvervsjuridiske element har stor indflydelse på sportsudøvelsen, hvilket, i 

sin tur, har store konsekvenser for de økonomiske forhold i sporten. 

1.2 Metode 

Metode overvejelser vil forekomme løbende gennem afhandlingen, men de vigtigste er nævnt i 

kapitlernes rækkefølge nedenfor. 

I andet kapitel startes med at beskrive, hvad der er samfundets mål i forhold til regulering, ved 

hjælp af ”interessegruppeteorien” og ”effektivitets- og værdiskabelsesteorien”. For at opnå dette, 

vil der kort beskrives teorien om fuldkommen konkurrence, begreberne Pareto-forbedring, Klador-

Hicks-kriteriet, eksternaliteter og ikke mindst transaktionsomkostningsteorien. Sidstnævnte er 

vigtig i forhold til den fuldkomne konkurrence og er essentiel i produktion og evaluering af 

retsregler. 

Dernæst vil ovenstående blive overført til begrebet selvregulering, hvor der ligeledes vil gøres rede 

for argumenterne for denne form for regulering, herunder voldgift, som er yderst aktuelt indenfor 

sport. Selvregulering er, når private parter aftaler fælles regler indbyrdes, hvorefter disse får 

retslig virkning. 

Efter beskrivelse af den bagvedliggende teori vil selvregulering historisk blive belyst og til siden vil 

selvreguleringen indenfor sportens område blive undersøgt. Her analyseres dele af 

Kommissionens Hvidbog om idræt og TEUF artikel 165, hvor sport bliver nævnt. Der refereres 

desuden til dokumenter i tilknytning hertil, ligesom jeg vil belyse interessenternes synspunkter på 

denne selvregulering. 

Sidst vil sportens eget retssystem blive beskrevet, hvor dansk ishockey bruges som case, for at få 

et indgående kendskab til denne form for selvregulering og de tilhørende appelmuligheder.  



Her vil dele af Standardkontrakten9 blive anvendt, da denne er obligatorisk for alle spillere i ligaen 

og produceret uden forhandling med repræsentanter for spillerne, hvorfor det giver et godt 

billede af, hvordan selvreguleringen indenfor sport fungerer i praksis. 

Ovenstående giver et indgående kendskab til sportens eget retssystem, samt idrættens placering i 

det juridiske system, hvorfor det naturligt leder mig videre til det juridiske grundlag i det følgende. 

I kapitel tre vil jeg analysere det juridiske grundlag for de to fokusområder, ved hjælp af den 

retsdogmatiske metode. 

Retskilderne i EU-retten vil kort blive beskrevet, ligesom legalitets-, subsidiaritets- og 

proportionalitetsprincippet, som er essentielle i fortolkning af EU-lovgivningen og som er krav til 

alle beslutninger og til alt materiale, som udsendes fra EU eller instanser som repræsenterer EU. 

Ligeså vil EU-Domstolens placering i systemet blive belyst, da denne er central i det følgende. 

I forhold til begrænsningerne af udenlandske spillere, vil analysen primært rette sig mod TEUF 

artikel 45, Fri bevægelighed og ophold, men også artikel 56 om fri udveksling af tjenesteydelser er 

aktuel. I forhold til reguleringen af klubbernes økonomi, vil EU-konkurrencerettens (TEUF) artikel 

101 blive brugt, ligesom artikel 102 vil blive nævnt, men ikke behandlet dybere pga. afhandlingens 

omfang. 

Ovenstående traktatgrundlag, principper og artikler, vil sammen med relevante afgørelser fra EU-

Domstolen, danne grundlag for analysen af den juridiske gyldighed af DIU´s bestemmelser, 

vedrørende begrænsninger af udenlandske spillere og dernæst reguleringen af klubbernes 

økonomiske handlefrihed. 

Efter at have fastslået det juridiske grundlag for bestemmelserne, vil konsekvenserne af disse blive 

påvist, samt undersøges om de har haft nogen effekt. 

En konsekvensanalyse vil således blive præsenteret i kapitel 4. Her vil der startes med at beskrive 

produktet sport. Siden vil markedsforholdene for klubberne og ligaen vil blive undersøgt, hvorefter 

status for AL-Bank Ligaen10 vil blive præsenteret. Herfor benyttes statistisk materiale og teori fra 

udvalgte artikler og lærebøger på området. 

I analysen af konsekvenserne af de indførte restriktioner, vil først det gennemsnitlige antal 

udenlandske spillere blive undersøgt for, at konstatere en eventuel effekt af begrænsningen af 

udenlandske spillere. Herefter vil der ses på forholdet mellem udenlandske spillere og det 

gennemsnitlige tilskuerantal i ligaen. Dette for at se, om der umiddelbart findes en økonomisk 

begrundelse for udenlandske spillere. 

                                                           
9
 Se bilag 1 

10
Navnet på den professionelle ishockeyliga I Danmark.  



Dernæst vil det sportslige argument for de udenlandske spillere blive undersøgt. Her vil benyttes 

en statistik over top 10, blandt de spillere i ligaen, som har lavet flest point (mål + assister), for at 

undersøge deres sportslige betydning. En lignende undersøgelse laves med målmændene, hvor 

det her er top 5 og hvor det målbare er deres redningsprocent. 

Sidst beskrives de mulige konsekvenser ved reguleringen af klubbernes økonomi. Her vil først 

begrebet Competitive Balance (CB) blive beskrevet. Direkte oversat er det konkurrencemæssig 

balance i ligaer, således at spændingen bliver bevaret, da dette er nødvendigt for, at interessen og 

dermed det økonomiske grundlag, skal bestå for klubberne.  

Til dette vil der drages paralleller til de nordamerikanske ligaer og til UEFA´s Financial Fair Play 

(FFP), da økonomiske reguleringer ligeså er til stede her. 

Ud fra ovenstående vil konsekvenserne af DIU´s bestemmelser, vedrørende økonomiske krav til 

klubberne, blive analyseret ved at se på ligaens CB. I forhold til CB i AL-Bank-Ligaen vil en ”DCB 

Top-2-Index”, blive benyttet, som fortæller om (u)forudsigeligheden af de øverste og nederste 

placeringer i ligaen.  

Med hensyn til de ovenstående undersøgelser skal siges, at det statistiske materiale, som er 

venligt leveret af DIU, er begrænset i dansk ishockey. Det statistiske materiale som er valgt, i 

forhold til spillernes og målmændenes præstationer strækker sig over syv år og 14 år i 

sammenholdningen mellem udenlandske spillere og tilskuerantal.  

Frem for alt kan de syv år synes som et beskedent grundlag, men på den anden side, er 

ishockeysporten gennemgået en utrolig udvikling i disse år – både positiv og negativt. Netop 

derfor mener jeg ikke det giver mening, at udføre et statistisk grundlag over f.eks. 20 år, da 

ishockeysporten først for alvor påbegyndte professionaliseringen i dette årtusinde.  

Desuden er det svært at konkludere eventuelle effekter på holdenes placeringer, ud fra enkelte 

spilleres præstationer – som dokumenteres via statistik. Ishockey er en holdsport, hvor alle i 

princip skal regnes med, ligesom psykologiske og sociale faktorer har betydning. 

Specielt med sport er også, at det ikke kun er holdets præstationer, som har indflydelse på den 

kommercielle succes, men også den fulde tilskueroplevelse, klubbens forankring i lokalområdet og 

den tiltrækningskraft som visse spillere kan have, således at der knyttes et bånd mellem disse, 

klubben og de pågældende interessenter. 

Ovenstående vil være et oplagt emne for yderligere undersøgelse, da de fleste analyser indenfor 

sport, fokuserer på sammenhæng mellem sportslige præstationer og økonomisk resultat.    

1.3 Afgrænsning 

Den globale finanskrise har ramt ishockeysporten hårdt i Danmark. Jeg beskriver 

omstændighederne, men analyserer ikke yderligere. 



Medlemslandenes implementering og håndhævelse af de EU-retlige regler, vil ikke blive behandlet 

i afhandlingen.  

Den samtidige anvendelse af EU-konkurrencereglerne artikel 101 og 102 vil ikke blive undersøgt 

nærmere, på grund af emnets omfang.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 2 

Selvregulering – sportens eget retssystem 

 

2.1 Formål med kapitlet 

Jeg vil her i kapitlet beskrive den teoretiske baggrund for begrebet selvregulering. Derefter vil jeg 

undersøge, hvordan man ser på selvregulering i Danmark og i EU, samt specielt indenfor sportens 

verden.  

Sidst vil jeg se på sporten som branche og hvordan dette specielle retssystem fungerer. Her vil jeg 

tage udgangspunkt i ishockeysporten. Herunder hvordan selvreguleringen praktisk fungerer i 

forholdet mellem parter i Danmark og internationalt, samt hvorledes appelmulighederne ser ud.  

2.2 Formålet med regulering i økonomiske forhold 

Indenfor retsøkonomien findes der to forskellige teorier om, hvordan grundlaget for love er skabt 

og hvorledes dette sker fremadrettet, nemlig ”interessegruppeteorien” og ”effektivitets- eller 

værdiskabelsesteorien”.11  

”Interessegruppeteorien” bygger på den opfattelse, at forskellige interessegrupper forsøger at 

skabe, ændre eller bibeholde udvalgte love efter egne interesser. Disse grupper eller individer 

varetager således deres interesser rationelt og bruger ressourcer på at udnytte eksisterende love 

eller ændre disse, hvormed netop deres interesse bliver tilgodeset.  

Denne teori betoner således, hvordan udviklingen drives af aktører, der forfølger deres egen 

interesse og ikke har som overordnet mål at øge samfundets fælles interesse.12  

Den anden teori handler om, at retsregler er skabt, skal skabes eller bliver skabt ud fra kriterier, 

som gavner et effektivt ressourceforbrug eller værdiskabelses i samfundet13. Netop 

effektivitetsbegrebet er i denne sammenhæng et nøgleord, som vil være et omdrejningspunkt i 

det efterfølgende.  

                                                           
11

Rettsøkonomi, Erling Eide og Endre Stavang, 2003, s. 26. 
12

Se f.eks. om dette: ”Capture Theory”, General Theories of Regulation, Johan den Hertog, Economic Institute, CLAV, 

Utrecht University, 1999. 
13

Rettsøkonomi, Erling Eide og Endre Stavang, 2003, s. 26 ff. Se desuden ”Public Interest Theory”, General Theories of 
Regulation, Johan den Hertog, 1999. 



For at finde frem til disse effektive regelsæt og løsninger på konflikter, bruges den økonomiske 

teori som støtte. Ifølge denne sikrer fuldkommen konkurrence et effektivt marked og den mest 

effektive form for handel14, hvorfor det er dette teoretiske begreb, som er det overordnede mål. 

Forudsætningerne for dette er, at man forventer, at aktørerne er rationelle, at de søger at opfylde 

sine præferencer, at ingen aktør kan påvirke markedet, at der er fuld information og ingen 

transaktionsomkostninger.15  

Under ovenstående forudsætninger vil markedet automatisk sørge for, at ligevægtsløsningen er 

Pareto-optimal, hvilket ifølge definitionen indebærer at ingen aktør på markedet kan forbedre sin 

position, uden at en anden bliver stillet dårligere16.  

Denne tilstand er dog yderst teoretisk, da mange tilstande kan være Pareto-optimale, uden at 

samfundet opfatter dem som de bedste alternativer. Pareto forbedringer er således et mildere og 

mere virkelighedsnært begreb. Desuden vil man, i relation til lovgivning, ofte komme ud for den 

situation, at nogle bliver stillet dårligere, på trods af, at det overvejende anses for en nyttig og 

effektiv retsregel.  

Derfor arbejder man med Kaldor-Hicks-kriteriet, hvor man vil anse en bestemt løsning for 

attraktiv, hvis værdien ved den nye retsregel er større end tabet ved den. Med andre ord skal 

vinderne ved retsreglen kunne kompensere taberne, således at begge blev stillet bedre end inden 

vedtagelsen17. Det bemærkes her, at der ikke stilles krav om denne kompensation – blot 

muligheden eksisterer, er Kaldor-Hicks-kriteriet opfyldt. 

Da lovene i effektivitetsteorien skal ses ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er det således også 

det samlede samfundsøkonomiske resultat man må udgå fra, i stedet for enten at kigge på 

konsument- eller producentoverskud. Dødvægtstab eller velfærdstab er således uønsket, hvilket 

desuden forværres på monopollignende markeder.18  

Fra mikroøkonomisk teori vides desuden, at f.eks. situationer med eksterne virkninger 

(eksternaliteter) ikke opfylder forudsætningerne for fuldkommen konkurrence, da disse ikke 

medregnes i det fulde samfundsmæssige resultat. Netop i disse tilfælde, kan man bruge lovgivning 

som incitament til, at den eksterne virkning, bliver begrænset eller øget, alt efter hvad man 

ønsker.19  
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Eksternaliteter opstår, når andre end forbrugerne eller producenterne har nytte eller tab ved 

forbruget, henholdsvis produktionen. Mængden i ligevægt vil, i tilfælde af eksterne bidragende 

faktorer, ikke være samfundsmæssig optimal, når der ikke er taget højde for disse. De eksterne 

virkninger skal således forsøges internaliseret, for at produktionen eller forbruget bliver optimal.20 

Al nytte som opnås ved en retsregel, eller mangel på samme, skal således indregnes.   

Et andet element, der kan begrænse et velfungerende marked er transaktionsomkostninger. Disse 

omkostninger relaterer sig til søge-, forhandlings- og kontrolomkostninger21, som er til stede i 

større eller mindre omfang i alle interaktioner mellem aktører på et givent økonomisk marked. 

 Ønsker en part at handle et gode, vil denne søge, for at få den bedste aftalepartner, hvorefter 

disse vil forhandle om aftalen og sidst skal disse kontrollere, at aftalen lever op til forventningerne. 

Mange aftaler går til grunde på grund af for høje transaktionsomkostninger, hvilket er imod 

Ronald H. Coase´s normative teorem om, at goder i samfundet, uanset ejerskab, tilfalder dem, 

som værdsætter dem højest - hvilket i sin tur vil være garant for en effektiv ressourceudnyttelse.22  

En anseelig mængde foranstaltninger er i dagens samfund iværksat for netop, at begrænse 

transaktionsomkostningerne. Mellemled i distributionskæden er et åbenlyst eksempel på et 

transaktionsomkostningsbesparende element. Ligeså er rådgivende erhverv, såsom advokater, i 

flere situationer en metode for personer og virksomheder til, at begrænse de omtalte 

omkostninger, hvad enten det drejer sig om at søge, forhandle eller kontrollere, hvad der er den 

bedste løsning for den enkelte, i en given kontrahering med en modpart.23 

I forbindelse med transaktionsomkostninger er koordinering og motivering af personer, 

virksomheder, organisationer og myndigheder essentielt. I en specialiseret verden, hvor 

samarbejde er anset som ressourcebesparende, er koordineringen af dette samarbejde vitalt, 

ligesom motiveringen af borgerne for, at agere på netop denne samfundsmæssige gode måde skal 

opmuntres.24  

I denne forbindelse støder man ind i problemet med fuld (eller perfekt) information, som også er 

en forudsætning for fuldkommen konkurrence. Megen information er privat, således at f.eks. 

myndighederne ikke har mulighed for, at træffe beslutninger, uden at bruge uforholdsmæssigt 

mange ressourcer på at opsøge denne.  
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Desuden vil man aldrig kunne opnå den fulde information, da det, udover at være praktisk 

umuligt, i visse tilfælde vil være i personers, virksomheders, organisationers og i myndighedernes 

interesse, at holde på en privat information, således at egne interesser kan varetages på bedste 

måde25.  

Fra samfundets side må man her afveje, om omkostningerne ved, at indhente den nødvendige 

information, vil være lønsom i forhold til, hvis man decentraliserede magten og lod det være op til 

markedet selv, at løse opståede problemer26 (jf. selvregulering).  

Set ud fra et samfundsmæssigt effektivitetssynspunkt er det således den, som har de laveste 

søgeomkostninger, som burde levere den nødvendige eller manglende information, for at, i 

værste fald, undgå markedssvigt.      

Udover produktionsomkostninger og transaktionsomkostninger, som i grove træk er det, den 

effektive ressourceudnyttelse omhandler, er man nødsaget til, fra samfundets side, at også kigge 

på lovgivnings-, administrations- og domstolsomkostninger27.  

Ethvert lovforslag, som bliver fremstillet i Folketinget har været genstand for en anseelig 

arbejdsmængde, ligesom alle love, som bliver vedtaget indebærer administrationsomkostninger i 

form af f.eks. indrapportering og kontrol.  

Sidst men ikke mindst er konfliktløsning praktisk uundgåeligt, hvorfor omkostningerne ved at 

opretholde domstolssystemet også må med i den samlede økonomiske vurdering i forbindelse 

med regulering.  

Effektivitets- eller værdiskabelsesteorien peger således mod følgende samfundsmæssige mål: For 

at sikre den effektive ressourceudnyttelse skal lovgiver, på samfundets vegne, efterstræbe at 

skabe markedsvilkår som ligger så tæt på fuldkommen konkurrence som muligt, herunder specielt 

at reducere transaktionsomkostningerne, ligesom den retslige allokering af rettigheder bør tilfalde 

den, som, i tilfælde af ingen transaktionsomkostninger, værdsætter dem højest.28 

Ovenstående teori har, udover et normativt indhold, hvor den peger mod det ønskværdige ved 

regulering, også flere teoretiske begreb til sikring af dette. Dette skal ses i modsætning til 

interessegruppeteorien, som i højere grad handler om, hvordan regler skabes i politiske 
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beslutningsprocesser, hvor aktørerne søger at maksimere egen nytte. Dette er i modsætning til, at 

bidrage til samfundets samlede nytte, hvilket er tilfældet med værdiskabelsesteorien. 

Da ovenstående to teorier således ikke har samme mål, er det relevant at se på selvregulering, 

hvor teorierne ligeså har indflydelse og til tider kolliderer. Selvregulering er et centralt begreb, for 

at kunne beskrive og forklare, hvordan regulering faktisk udformes indenfor sportens verden. 

Teorien præsenteres derfor i det følgende. 

2.3 Selvregulering - teori 

Virksomheders historiske incitament til selvregulering har været, at beskytte eller forbedre 

virksomhedernes eller branchens gode omdømme og begrænse transaktionsomkostningerne i 

forbindelse med økonomisk aktivitet.29  

Desuden er risiko et vigtigt element, da virksomheder ved selv at regulere eller sætte 

standarderne, kan undgå overraskelser, hvis reguleringen er ude af deres hænder.30     

I aftale- og samarbejdsforhold mellem to eller flere parter vil lovgivningens deklaratoriske regler 

sjældent give det mest hensigtsmæssige eller effektive resultat31. Sidstnævnte relaterer sig til, at 

indgår en aftalepart i flere lignende forhold, kan der spares administrative ressourcer ved, at lave 

standardaftaler, således at disse fastlægger det indbyrdes forhold mellem parterne.  

Dog er det ofte således, at netop det hensigtsmæssige ved standardaftaler kun relaterer sig til den 

ene part. Standardkontrakten i dansk ishockey, tilgodeser DIU/klubberne som den ene part, og er 

ikke lavet for, at opfylde behovet for den enkelte spiller, men derimod for at kunne opfylde alle 

spilleres behov i denne ene standardkontrakt.  

Der kan ligeledes spares ressourcer ved indgåelse og overvågning af aftaler, hvis der er enighed 

mellem parterne, om fortolkning af aftalens indhold. Hvis retsstillingen på et område er fastslået, 

således at retstvister undgås, vil der være åbenlyse direkte (transaktionsomkostnings-) besparelser 

at hente. 

Retslig virkning ifølge ovenstående kan opnås via overenskomster mellem arbejdsmarkedets 

parter, men også mellem kommercielle parter som kontraherer regelmæssigt, hvorefter sædvaner 

indenfor et område opstår. Begrebet retssædvane defineres som en handlemåde, som har været 

fulgt almindeligt, stadigt og længe i den overbevisning, at man er retligt forpligtet hertil.32  
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De deklaratoriske regler i de aktuelle love, viger således for sådanne indarbejdede såkaldte 

kutymer mellem to eller flere parter.  Det er selvfølgelig essentielt, at de omtalte aftaler ikke er i 

strid med gældende lovgivning og at de reelt er vedtaget mellem parterne! 

Parterne kan således være så specialiserede i deres branche eller indbyrdes forhold, at 

lovgivningen på området ikke, med tilstrækkelig stor sikkerhed og præcision, regulerer deres 

indbyrdes forhold. Resultatet forbedres ved, at parterne herefter aftaler, hvad der passer bedst for 

netop deres interaktion. Dette er grundlaget for selvregulering.  

Ser man på tiden efter aftalens indgåelse, må man desuden formode, at parterne har et større 

incitament til, at følge hensigten med aftalen, hvis parterne selv har været med i udformningen af 

denne, udover, som oven anført, at den er mere anvendelig end den eller de aktuelle love på 

området.33 

Netop med incitamentet som argument for, at få brugerne til at følge hensigten med aftalen, vil 

ligeså reducere transaktionsomkostningerne betydeligt, hvis retsstillingen er klar og 

kontrolfunktionen desuden varetages af branchen selv.  

Videre kan selvregulering øge produktiviteten, da beslutningerne lægges ud til dem, der har mest 

indsigt i området, hvormed begrænsende reguleringer kan elimineres eller blot ændres til det 

bedre. Reduceres transaktionsomkostningerne, hvilket er effektivere ressourceudnyttelse, kan 

disse overskydende midler anvendes bedre,34 hvorfor målet med værdiskabelse ligeledes kan 

opfyldes.  

Intuitivt kan man se, at selvregulering indebærer frihed under ansvar. Lykkes det parterne i 

aftalen, at regulere så den gældende nationale lovgivning, EU-lovgivning, fundamentale 

rettigheder osv. bliver overholdt, samtidigt som samfundets interesser og værdier bliver varetaget 

på den mest hensigtsmæssige og effektive måde, vil selvregulering kunne forsvares politisk.  

Opfylder parterne ikke disse (uudtømte) kriterier, vil staten gribe ind og regulere på området. Hvor 

vidt denne indgriben vil strække sig, er således op til mediernes dækning, parternes 

argumentationer og den politiske prioritering. 

En studie i emnet fik en professor til, i 2001, at skrive: 
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”Governments increasingly view their own role as that of facilitators of market expansion and 

competitiveness. Politicians of both left and right advocate smaller government and more market-

friendly regulation, including delegation of tasks to the private sector.”35 

Ovenstående bekræftes ofte, da politikere i dag, på tværs af politiske grænser, ser de nationale 

virksomheders konkurrencekraft, som noget af det vigtigste for skabelse eller bevarelse af netop 

egen velfærd36.  

Omvendt beskriver forfatteren herefter, via eksempler fra USA, at kræfter i samfundet trækker 

mod mere statslig indgriben. Debatten omkring bankernes ageren i kølvandet på den globale 

finanskrise, er et aktuelt dansk eksempel på, at mange faktisk mener, at der skal reguleres mere på 

netop dette område37.    

Tendenser38 viser således, at det kraftige pres fra forskellige interesseorganisationer er på vej ind i 

bestyrelseslokalerne. Hvor de før forsøgte, at presse regeringer til at regulere, går de i dag direkte 

mod selskaberne eller organisationerne. Og med internettets og mediernes større udbredelse, er 

deres gennemslagskraft blevet mærkbar, for selv de største multinationale selskaber og 

forankrede organisationer.  

Indenfor sportens verden er dette yderst aktuelt, da klubberne er afhængige af deres supportere 

og, i øvrigt, et godt omdømme, set med interessenternes øjne. 

Dette pres, samt selskabers og visse organisationers generelle modstand mod statslig 

indblanding39, kan måske få disse til, at bevæge sig mod selvregulerende strategier40.  Øges denne 

tendens, vil selvregulering blive et vigtigt redskab for lovgiver i fremtiden! 

Efter den teoretiske gennemgang af begrebet selvregulering, beskrives det overordnede faktuelle i 

det følgende.     

2.4 Selvregulering i Danmark og i EU 

Danmark har en lang tradition for denne form for regulering, hvor specielt arbejdsmarkedet har 

udviklet sit selvregulerende system. Faktisk skal man helt tilbage til starten af det 20. århundrede, 
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hvor arbejdsgiverne og lønmodtagerne, via deres foreninger, begyndte at udøve størstedelen af 

den lovgivende, dømmende og udøvende magt på det arbejdsretlige område41.  

Denne måde at regulere arbejdsmarkedet på, er således fortsat, hvorfor det i dag er et veludviklet 

fagretligt system og de gældende overenskomster har generel stor retskildeværdi42. Visionen må 

være, at sportens selvregulering i Danmark opnår samme funktionalitet. 

Selvregulering i EU er blevet debatteret meget de sidste 15 år, da det var manges opfattelse, at 

den voksende modstand mod EU, til dels, skyldtes at beslutninger, som havde lokal effekt, blev 

taget af institutioner for langt fra borgerne.43  

I 2001 og 200344 kom EU således med handlingsplaner og synspunkter på, at forbedre 

styreformerne i EU, hvor netop selvregulering bliver fremhævet, som et middel til at gøre EU mere 

tilgængelig og populær. 

Desuden nævntes en hurtig og fleksibel regulering og den samfundsmæssige merværdi45, som 

selvregulering kunne bidrage med, hvor de således har haft fokus på effektivitetsteorien og 

transaktionsomkostningsbegrebet. 

Kompetencerne vedrørende selvregulering er i dag manifesteret i TEUF´s afsnit 10, Social- og 

Arbejdsmarkedspolitikken, hvor bl.a. repræsentation af arbejdsmarkedets parter og 

trepartsforhandlinger bliver omtalt.   

Efter redegørelsen for selvregulering generelt, er der nu grund til at fokusere dybere på, hvordan 

selvregulering anvendes indenfor sporten i Danmark og derefter i EU. 

2.5.1 Sportens selvregulering i Danmark 

På sportens område har selvregulering, qua amatørstatussen, været en selvfølge i Danmark, indtil 

de professionelle tilstande for alvor begyndte for 30-40 år siden - og denne selvregulering blev der 

i princip ikke stillet spørgsmålstegn ved.46  

Sidenhen er kommercialiseringen af sporten steget eksplosivt, hvorfor offentlighedens og den 

politiske interesse ligeså er vokset. Idrætsverdenen i Danmark har stadig en vidstrakt autonomi, på 

trods af de betydelige offentlige midler, der hvert år tilkommer idrætten, hvorfor man skulle tro, 

at det offentlige ville være med til, at regulere området.  
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Omvendt skal det samtidigt siges, at idrætsforeninger i Danmark skal forholde sig til mange love, 

præcis som det øvrige samfund, herunder evt. selskabslovgivningen, momsloven mfl.47 

Det er således specielle ”sportslige” sager, hvor selvreguleringen er aktuel. Hvor grænsen er, 

mellem rent sportslige anliggender og de regler som det øvrige samfund er reguleret efter, er 

således det, som er blevet udfordret efter kommercialiseringen af idrætten begyndte. 

Retssikkerheden i forbindelse med denne selvregulering vil blive undersøgt senere i kapitlet. Efter 

beskrivelse af selvreguleringen indenfor sporten i Danmark, vil jeg nu rette fokus mod EU. 

2.5.2 Sportens status i EU 

På det europæiske plan er sport blevet officielt anerkendt og medtaget ved Lissabontraktatens48 

vedtagelse i 2009. Afsnit 7 i TEUF omhandler ”Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og 

sport”. Et stort skridt for sportens fremme i Europa og på globalt plan.  

I Artikel 165, stk. 1 i TEUF forpligter EU sig til, at arbejde for sportens udvikling, hvor man samtidigt 

anerkender og vil tage hensyn til ”sportens specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på 

frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion”.  

I stk. 2 nævnes nøgleord som retfærdighed og åbenhed, samarbejde mellem organisationer og 

myndigheder, samt beskyttelse af sportsudøvernes ”fysiske og moralske integritet”. Sidst i artiklen 

(stk. 4) slås det fast, at der ikke er tale om harmonisering og midlet, hvorpå man vil opnå sine mål, 

er henstillinger, dvs. såkaldt soft-law, uden umiddelbar retslig virkning. 

Hvidbogen om idræt, hører under soft-law og beskrives i det følgende.   

2.5.3 Hvidbog om idræt 

I Hvidbogen om idræt fra 200749 omtales hermed relevante punkter.  

De meget omtalte ”særlige kendetegn”, som også omtales ”sportens specifikke forhold” 

(specificity of sport), opdeles i Hvidbogen50 i to grupper af undtagelser: 

 

 ”De særlige forhold, der kendetegner idrætsaktiviteter og regler, f.eks. særskilte 

konkurrencer for mænd og kvinder, begrænsninger i deltagerantallet ved konkurrencer 

eller behovet for at sikre, at resultatet ikke er givet på forhånd, og de klubber, der deltager 

i de samme konkurrencer, har lige store chancer.” 
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Herunder bestemmelser, som i normale arbejdsforhold vil være uforenelige med EU-retten, jf. 

f.eks. TEUF artikel 10, bekæmpelse af forskelsbehandling. (Bemærk desuden udtrykket: ”behovet 

for at sikre, at resultatet ikke er givet på forhånd,…”, som relaterer til Competitive Balance (se 

kapitel 3 og 4)). 

 ”De særlige forhold, der kendetegner idrættens struktur, bl.a. sportsorganisationernes 

uafhængighed og mangfoldighed, pyramidestrukturen ved konkurrencer fra bredde- til 

eliteplan og de organiserede solidaritetsordninger mellem de forskellige niveauer og 

aktører, idrættens organisering på landsplan og princippet om ét enkelt forbund pr. 

idrætsgren.” 

Herunder f.eks. flere klubbers samordnede praksis ved salg af transmissionsrettigheder, som 

normalt ville være problematisk i forhold til konkurrencelovgivningen.51 Nationale ligaer, som i 

princip udelukker andre, hvilket under normale omstændigheder vil blive betegnet som 

karteldannelse, og det nationale aspekt, som normalt vil være problematisk i forhold til TEUF 

artikel 18, forskelsbehandling pga. nationalitet. 

 Yderligere kommer der i Hvidbogen tilkendegivelser på flere områder, navnlig spørgsmål 

vedrørende ”Fri bevægelighed og nationalitet”, som historisk har fået megen fokus.  

Her nævner Kommissionen tre konkrete områder, hvor sportens specielle karakter bliver 

respekteret, nemlig retten til udvælgelse af landshold, behov for begrænsning af deltagere i 

konkurrencer og transferfrister for holdsport.  

Med hensyn til begrænsning, vil EU iværksætte undersøgelser, som kan belyse udenlandske 

idrætsudøveres ret til, at deltage i nationale turneringer for de individuelle sportsgrene. Som der 

står i Hvidbogen, anerkendes det, at emnet er et ”komplekst spørgsmål”52 – således endnu et 

juridisk skridt i den europæiske idræts udvikling. 

 Emnet ”transfer” har tidligere været kraftigt omdiskuteret, specielt i forbindelse med 

Bosman-dommen i 1995/96 og Lechtonen-dommen53 fra år 2000.  

Fodboldsportens øverste organ FIFA54 udarbejdede i den forbindelse et regelsæt for transfer 

indenfor fodboldverdenen55, som i Hvidbogen omtales som ”god praksis”, hvorfor man må 

formode, at andre hold-idrætsgrene burde kunne skele til disse regler, for at fastlægge, om deres 

bestemmelser er i overensstemmelse med EU-retten på dette område.  
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Dog er det således, at dette regelsæt vedrørende status og transfer for de professionelle 

fodboldspillere er produceret af FIFA, men repræsentanter fra spillerforeninger har ikke haft 

indflydelse på processen.56  

Unægteligt et dårligt signal at kalde FIFA´s regler for ”god praksis”57, når disse er ensidigt affattet 

og man, også fra Kommissionens side, fremhæver at parternes repræsentativitet58 er et kriterium 

for, at selvregulering skal kunne godtages.    

 ”Licensordninger for klubber” vil Kommissionen indføre, i dialog med aktører på 

idrætsområdet.  

Da fodbold er den største sportsgren i Europa, har UEFA59 ført an, i udviklingen af sådanne regler. 
Visionen er, at alle har muligheden for, at avancere og i sidste ende blive mester. Dette kun 
baseret på sportslige fremgange og ikke styret af økonomiske forudsætninger.  
 
Virkeligheden er dog en anden: Det er DIU´s bestyrelse som afgør, hvem der må deltage i AL-

BANK-Ligaen, i svensk ishockey er der et udvalg,60 som bedømmer holdenes arenaer og klubbernes 

økonomi og for fodboldsporten er UEFA´s FFP61 ligeså et udtryk for, at ideologien om ”det frie” 

avancement er droppet og et pragmatisk synspunkt er indtaget.   

Som afslutning må nævnes, at hvad som overordnet er interessant er, at EU vedholder sin 
ønskelige opbygning af sportssektoren – ”den europæiske sportsmodel”62, inkluderende 
pyramidestrukturen, med ét forbund pr. land og pr. sport. De nationale og internationale 
sportsorganisationer tildeles hermed kompetencen til at selvregulere – og det på alle områder 
som vedrører sporten!?  
 
European Team Sports er en organisation, bestående af forbundene for de seks største 
holdidrætsgrene i Europa, hvis formål netop er, at forsvare denne model.63  
 
Det er jo ingen garanti, at dette er til sportens bedste – eller i udøvernes interesse, hvorfor man 
må stille spørgsmålstegn ved deres reelle hensigter for deres lobbyarbejde! Dette leder fokus 
videre på parternes forskellige synspunkter på denne selvregulering. 
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2.6 Repræsentanter for den professionelle sports synspunkter 

Hermed er der redegjort for de organisatoriske rammer for selvregulering indenfor sportens 
verden, hvorefter interessegruppeteorien bliver eksemplificeret, via forskellige holdninger.   
 
2.6.1 Kommissionen, forbundene og klubberne 

Kommissionen har 2011 udtalt følgende: 

”Ved sin dialog med idrættens interessenter vil Kommissionen fortsætte sine bestræbelser på at 

forklare forholdet mellem EU-retten og idrættens regler inden for såvel professionel idræt som 

amatøridræt, alt efter hvilket tema det drejer sig om.”64 

Når man snakker om ”idrættens interessenter” er det selvfølgelig en lang liste, hvor meningerne 
omkring fokusområder er lige så mangfoldig, som listen er lang. Fælles er selvfølgelig deres 
interesse for sport, men udover at idrætsgrenene er meget forskellige, er deres interesse også på 
forskellige niveauer. 
  
UEFA har kommenteret sportens eksistens i Lissabon-traktaten, hvor følgende citeres: 
 
“As guardians of their respective disciplines, sports federations ensure that competitions are open 

and accessible. The longstanding principle of sporting merit, such as promotion and relegation and 

accessibility of competitions help to achieve this aim. Thanks to this system, any club can cultivate 

the hope of playing at the highest level on the basis of its sporting performances. This is contrary to 

the “closed league” system, where financial performance (rather than sporting performance) 

tends to be the factor determining participation. Key features of the European sports model, the 

principles of promotion and relegation and accessibility of competitions are also necessary for the 

fair and cohesive staging of exciting competitions.”65  

De øgede økonomiske problemer indenfor professionelle fodbold, fik i 2009 UEFA til, at komme 

med et forslag, som blev kaldt Finansiel Fair Play (FFP),66 indenfor fodbold.  

UEFA ville herved indføre regler for, hvor meget klubber måtte betale sine spillere, i forhold til 

deres regnskaber, så de store underskud i klubberne kunne reduceres, ligesom en bedre sportslig 

balance ville opnås. Et værktøj som er meget brugt i de såkaldte ”closed league” system, som 

oven nævnt! Desuden indeholder FFP krav til stadionfaciliteter, ungdomsvirksomhed og 

organisation, hvorfor ikke alle hold har den mulighed (accessibility) som beskrives.   

Som deklareret støtter UEFA den europæiske model, hvorunder også pyramidestrukturen er 

intakt, således at et forbund besidder rettighederne til, at regulere på vegne af dens medlemmer, 

jf. interessegruppeteorien.  
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UEFA er jo netop en sådan interesseorganisation for de nationale fodboldforbund, hvorfor man 

kan stille spørgsmålstegn ved deres interesse i, at kæmpe for netop denne model. Er det oprigtigt 

for at bevare den omtalte model, for sportens bedste, eller for at beskytte sin egen magtposition, 

jf. principal-agent teorien67?  

Et eksempel på at UEFA vil kæmpe for den magt, sås i slutningen af 1990´erne. I kulisserne kom et 

forslag om en lukket liga, hvor kun de største fodboldklubber i Europa måtte deltage. Et selskab 

skulle skabes, hvor alle rettigheder til turneringen skulle ligge. Helt i tråd med den amerikanske 

professionelle sportsmodel og en direkte konkurrent til UEFA´s Champions League.  

UEFA´s svar var i 1999 at udvide Champions League fra 24 til 32 hold, at give de store 

fodboldnationer flere pladser, samt, måske vigtigst, give klubberne større andel i de enorme 

summer, der ville komme fra TV transmissionsrettigheder, merchandise og sponsorindtægter68.  

UEFA´s Champions League eksisterer stadig, men om der vil komme flere forsøg af lignende slags, 

vil være naivt ikke at tro på. Specielt da de fleste større fodboldklubber i dag er optaget på diverse 

aktiemarkeder og man i stigende grad ser udenlandske investorer, opkøbe disse.69 

2.6.2 De aktive idrætsudøvere 

Sport som branche er et relativt nyt fænomen. Mængden af idrætsudøvere, som lever af sin idræt 

eller blot har det som bibeskæftigelse, bliver flere og flere. Da idræt på eliteplan udøves i en 

relativ ung alder er der tillige mange, som kombinerer eliteidræt med studier, hvilket også er et 

fokusområde i EU´s Hvidbog om idræt.70 

På trods af store forskelle i indkomstgrundlag imellem sportsudøverne, er de begyndt at 

organisere sig. De kommercielle idrætsgrenes og de store sportsstjerners solidaritet med de øvrige 

udøvere, udgør efterhånden en reel trussel for det enevælde, som har hersket siden 

organiseringen af idrætten blev en realitet.  

I Hvidbogen om idræt oplyses det, at opfølgningen herpå skal ske gennem struktureret og social 

dialog, samt samarbejde mellem medlemsstaternes.71 Der nævnes, at arbejdsmarkedets parter 
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skal være med i forhandlingerne og i handlingsplanen iværksættes EU´s Sportsforum72, som årligt 

skal samle op på handlingsplanen og sportssektoren generelt.  

Desuden nævnes ”temadrøftelser med et begrænset antal deltagere”, hvilket er forståeligt i 

forbindelse med effektive problemløsninger. Idrætsudøverne er absolut ikke tilfredse med deres 

repræsentation og specielt deres indflydelse, i forbindelse med disse sociale dialoger og 

”temadrøftelser”73. 

Ved EU Sport Forum 2011 i Budapest oplyste Kommissionen med tilfredshed, at næsten hele 

”Pierre de Coubertin”-handlingsplanen var gennemført succesfuldt74. European Elite Athletes 

Association, som er en europæisk paraplyorganisation af sportsudøverforeninger, spurgte til 

udvælgelsen af parterne i forbindelse med den strukturerede dialog, hvor svaret blot var, at det 

var op til arrangørerne, hvem som blev indbudt.75 

Unægtelig imod ovenstående statement, hvor arbejdsmarkedets parter skal repræsenteres, men 

bekvemt indenfor rammerne om ”temadrøftelserne med et begrænset antal deltagere”. 

Referat af talerne ved forum´et indeholdt megen fokus på de ”bløde” værdier, mens den 

professionelle del af sporten mest handlede om forsvar af den europæiske model, support til 

UEFA´s Finansiel Fair Play, ”Good Governance” og solidaritet76 - altså forbundenes interesser.  

Sidst i rækken som fik taletid, var EU Athletes, som tørt konstaterede at de repræsenterede de 

aktive udøvere og at forbund ikke gjorde!77 Videre udtalte de, at fundamentale rettigheder for 

udøverne skulle respekteres og at f.eks. dopingregler skulle aftales mellem arbejdsmarkedets 

parter, dvs. at udøverne skulle høres i sådanne sager. 

Presset på forbundene, de internationale sportsorganisationer og Kommissionen, fra udøvernes 

organisationer, bliver større og med tanke på EU´s egen propaganda om repræsentativitet og de 

grundlægende rettigheder for alle borgere, vil dette pres formentligt forstærkes i fremtiden. 

Det skal hertil bemærkes, at idrætsudøverne også varetager egne interesser, hvorfor det blot er 

deres manglende repræsentation og magt, som her belyses.  

Efter at have kridtet banen op vedrørende rammerne for selvregulering indenfor sporten, giver 
det mening, at se på sportens retssystems praktiske funktion, da der, ifølge ovenstående, er 
modsætninger, som kan videreføres i dette retssystem. 
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2.7 Sportens retssystem 
 
For at eksemplificere sportens retssystem, vil der tages udgangspunkt i dansk ishockeys 
professionelle del og beskrive reguleringen, samt instanserne i retssystemet. Først vil dog 
begrebet voldgift blive behandlet, da denne metode for retslig afgørelse, er hyppigt anvendt i 
forbindelse med tvister indenfor sportens selvreguleringssystem. 
 
2.7.1 Voldgift  
 
De voldgiftslignende institutioner som bruges indenfor sportens verden, har mange forskellige 

navne. Principperne er taget fra tanken bag voldgift, som er et alternativ til de civile domstole. 

Grundlæggende vælger hver af parterne i sagen en repræsentant, hvorefter disse i fællesskab 

vælger den udslagsgivende formand.78  

Vælger parterne, at frivilligt få sin tvist afgjort ved en voldgiftsret, er de afskåret fra at føre sagen 

ved de civile domstole og disse skal således afvise sagen, jf. Voldgiftsloven § 8.79  

Kan det påvises, at voldgiftsaftalen er ugyldig eller der er andre årsager, som domstolen erkender 

værende et problem, kan undtagelser gøres, f.eks. i tilfælde hvor voldgiftsklausulen er ”blevet 

påtvunget” den ene part.80  

På EU-retligt plan anses en privat voldgiftsret ikke som en ret og kan således ikke stille 

præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen, som øvrige berettigede nationale domstole, jf. TEUF 

artikel 267.81   

Vælger en part, at ikke ville deltage i de omtalte voldgiftsalternativer, er denne henvist til at føre 

sagen ved de civile domstole. Hverken Arbejdsretten eller Faglig Voldgift er aktuelle, hvis hverken 

udøver eller arbejdsgiver er organiserede i fagforening eller arbejdsgiverforening. Der er således 

heller ingen Hovedaftale eller overenskomst aftalt mellem parterne, hvor voldgiftsretten kan søge 

et grundlag, at dømme sagen ud fra.   

Der kan være et økonomisk incitament for at vælge voldgift, i forbindelse med sagsfremstillingen, 

men det afhænger af den konkrete sag, dens omfang, bevisførelsen, samt repræsentanternes 

(advokaternes) og voldgiftsdommernes honorar.  

Ved de civile domstole påtager staten sig en del af udgiften. I forbindelse med voldgift kan det 

aftales mellem parterne, hvem som dækker omkostningerne ved de mange forskellige 

voldgiftsinstanser der findes, inklusive ad hoc voldgiftsretter. 
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Ønsker begge parter, på trods af konflikten, at fortsætte samarbejdet, er den generelle opfattelse, 

at voldgift er en mere blød og venskabelig måde at løse et problem. Ligeså er voldgiftsretten ikke 

kun bundet af rent juridiske argumenter, men kan også løse sager ud fra billighedsbetragtninger82 

- dvs. ikke kun juridiske argumenter. 

Bagdelen ved de civile domstole er primært ventetiden på at få sin sag prøvet, ligesom 

offentliggørelsen ved en civil domstol kan være uønsket for parterne, hvilket man kan aftale sig ud 

af, ved at benytte voldgift.83  

Netop ventetiden er indenfor sporten et vigtigt parameter. Klub og spiller står måske midt i en 

sæson, hvorfor tvisten ønskes løst hurtigt og smidigt, da mediernes negative omtale og 

rygtespredning kan skade klubbens (og sportens) omdømme, så længe en disput er verserende.  

For et hold kan en spillers udelukkelse fra holdets aktiviteter være katastrofalt. Ikke bare den 

direkte sportslige betydning ved turnering og kamp, men også den uro der spreder sig i truppen. 

Specielt hvis medierne har interesse i sagen, kan det flytte fokus, hvilket er betydningsfuldt i en 

verden, hvor jagt på millimeter og tiendedele er udslagsgivende.   

En idrætsudøvers karriere er desuden et begrænset tidsrum, hvorfor afbrud i træning og 

konkurrence kan være betydningsfuldt, specielt hvis udøveren ikke er et etableret navn, men en 

såkaldt marginalvare. En hurtig afgørelse på en tvist er derfor vigtig.  

Et andet argument er selvfølgelig idrættens specielle karakter, hvor måske sportsregler og følelser 

indgår i bedømmelsen af forseelsen. Der kan i visse sportsgrene tillades gerninger, som ville være 

strafbart i en civil sammenhæng.   

Det overordnede specielle ved idrætten er unægtelig også, at visse sportsstjerner, klubber og 

sportsorganisationer har mediernes massive bevågenhed, hvilket adskiller sig markant fra 

”almindelige” erhverv. 

Konkluderende kan sammenfattes, at, ifølge transaktionsomkostnings- og effektivitetsteorien, er 

disse voldgiftsretter et samfundsmæssigt godt instrument.  

Først og fremmest sparer de staten for udgifter i forbindelse med domstolsprøvelser, da det er 

parterne selv, som bærer omkostningerne ved deres kontrahering.  

Dernæst er det personer med kendskab til branchen, der er dommere, hvorfor disse ikke skal 

bruge unødvendig tid på at søge information. Disse kan desuden tage hensyn til sportens specielle 

karakter, ligesom udøvernes, klubbernes og forbundenes aktuelle situationer kan tages med i 

betragtningen ved gennemførelsen af voldgiftsretten, samt i sagens bedømmelse.  
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I teorien er prioriteringerne, ressourceforbruget og retssikkerheden optimal, hvilket dog ikke er en 

garanti i den virkelige verden! Denne påstand bliver påvist i det følgende, via beskrivelsen af DIU´s, 

DIF´s, IIHF´s og CAS´ voldgiftsretter. 

2.7.2 DIU og DIF 

Tvister mellem klubber internt eller med DIU som part, løses ifølge aftalt procedure84 eller som 

almindelige kommercielle parter.  

Kontraktbundne idrætsudøveres forhold er som udgangspunkt ikke reguleret ved lovgivning, som 

for funktionærer og tjenestemænds vedkommende. Retsgrundlaget er for disse den individuelle 

ansættelseskontrakt, for ishockeyspillere således Standardkontrakten85, samt præceptiv 

lovgivning.   

Standardkontrakten er affattet af DIU, uden forhandlinger med kontrahenten – altså en 

repræsentant for spillerne. Såfremt idrætsudøverne var organiserede, som f.eks. fodboldspillerne, 

ville ansættelseskontrakten suppleres med en hovedaftale, samt en overenskomst indgået mellem 

de to repræsentative organisationer på netop dette arbejdsmarked86 – helt ifølge normen på det 

før omtalte, selvregulerede arbejdsmarked i Danmark. 

Som eksempel citeres følgende fra DIU´s Standardkontrakt, punkt 13.287:  

”Ansættelsesforholdet er hverken reguleret af funktionærloven eller kollektive overenskomster”. 

Ovenstående citat bekræfter eller nærmere afkræfter retsgrundlaget. Spilleren er i dette tilfælde 

nødsaget til at vende sig mod de almindelige kontraktretslige principper88.     

I punkt 13.5 står der til sidst:  

”Kontrakten er endvidere betinget af, at DIU´s Licensudvalg godkender dels kontraktens indhold, 

dels at kontrakten indgås”89. 

Dette citat, som desuden også er gengivet på forsiden af kontrakten, resulterer i, at en spiller, 

endog et helt hold, kan skrive kontrakt med en klub for den kommende sæson, hvorefter en eller 
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DIU´s Love, kapitel 2, § 6, stk. 1, samt DIU´s Love, kapitel 9, § 2, stk. 2 (voldgiftsret). 
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Se bilag. 
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Se fodboldspillernes Hovedaftale og Overenskomst mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen 
(www.spillerforeningen.dk/viewpage.jsp?id=235) 
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Se bilag 1 
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Læs f.eks. om opsigelsesvarsler på ”Det ulovbestemte område”, Dansk Arbejdsret, Ruth Nielsen og Lynn M. 
Roseberry, 2008, s. 476.   
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Sidstnævnte også formuleret på forsiden af kontrakten, DIU´s standard Spillerkontrakt, se bilag 1 



flere af aftalerne kan erklæres ugyldige – i henhold til Licensudvalgets bedømmelse af klubbens 

generelle økonomiske status90.  

Desuden er det så op til klubberne at bestemme, hvilke spillere de derefter ønsker at fritstille, 

således at budgetterne bliver godkendt af Licensudvalget og klubben dermed kan deltage i årets 

turnering. 

Her er det således op til en konkret vurdering, om en spiller, og evt. dennes repræsentant, mener, 

at de kontraktretlige principper er blevet brudt, hvorpå de i givet fald, kan rette et erstatningskrav 

mod den aktuelle forening (selskab) eller forsøge at få ansættelsen genoptaget. 

Ifølge DIU´s Love, Kapitel 9, vil sager som ovenstående blive behandlet i Amatør- og 

Ordensudvalget. Udvalget træffer beslutninger, vedrørende uenigheder mellem parter der har en 

retlig interesse i den pågældende sag91.  

Desuden benævnes dette udvalg som en voldgiftsret bestående af tre udvalgte medlemmer af 

Repræsentantskabet, altså klubbernes udvalgte, hvor det ønskes (ikke kræves!) at mindst en, har 

en juridisk embedseksamen.  

Sidst i kapitlet oplyses det, at kendelsen er bindende for parterne og kan ikke indbringes for 
domstolene. Denne bestemmelses gyldighed er der dog yderst tvivlsom, hvor man må se på den 
konkrete sag og dens omstændigheder, da domstolsbehandling er en grundlæggende rettighed.92 
Ligeså er der, i forbindelse med den oven omtalte forbedring af fællesskabsretten pointeret, at 
netop en anke til en civil domstol (eller voldgiftsret iflg. Voldgiftsloven) skal være mulig, i 
forbindelse med selvregulering93.  
 
At Standardkontrakten desuden er ensidigt produceret og spillerne desuden er tvungne, at 
underskrive den, for at blive spille-berettiget, taler yderligere imod, at afgørelser herfra er 
inappellable.  
 
Den eneste ankemulighed er således, iflg. DIU´s Love, via DIF´s Amatør- og ordensudvalg 
(Appeludvalget), hvis det er foreneligt med udvalgets praksis94.  
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Se DIU´s Love Kapitel 2, § 11, sidste afsnit: ”En spiller er først spilleberettiget, når hans kontrakt er godkendt af 

Licensudvalget. Godkendelsen kan bero på forhold, der ikke vedrører kontrakten, men som påvirker ligaforeningens 
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Bulls i august 2009 – se http://tv2sport.dk/node/38991.)  
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DIU´s Love, kapitel 9, § 2, stk. 1. 
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Jf. Den Europæiske Unions Charter Om Grundlæggende Rettigheder, (2010/C 83/02), Afsnit 6, Artikel 47.  
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407. PLENARFORSAMLING AF 31. MARTS OG 1. APRIL 2004. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 

udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om Ajourføring og forenkling af fællesskabsretten«. Den Europæiske Unions Tidende C 
112/4 30.4.2004. 5.4 ”Når delvis juridiske bestemmelser indskrives i private regelsæt, skal en appel af en afgørelse — 
som skal være begrundet — truffet af det private organ (disciplinærråd, optagelsesinstans inden for en faglig orden) 
altid kunne indbringes for en offentlig domstolsinstans eller eventuelt for en voldgiftsinstans, som parterne aftaler 
indbyrdes.”   
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Appeludvalget kan afvise at behandle en sag iflg. DIF´s Love § 24, stk. 3 og 4. 



 
I Voldgiftsloven95 defineres, at voldgiftsaftaler skal aftales mellem parterne, medmindre andet er 

bestemt. I Standardkontrakten fra DIU, findes der ingen voldgiftsklausul eller separat aftale, som 

bestemmer dette, hvorfor ingen af parterne er tvungne til at deltage i den foreslåede voldgiftsret 

mod sin vilje.  

Desuden er sammensætningen af voldgiftsretten ikke foreneligt med Voldgiftsloven, hvor der står, 

at parterne hver især, i mangel på voldgiftsklausul, skal udpege en (eller flere) til at repræsentere 

sig, hvorefter disse repræsentanter i forening, vælger den udslagsgivende formand, jf. § 11, stk. 2. 

Unægtelig en mere retfærdig løsning for spillerne, end det ensidige udvalg af voldgiftsdommere, 

som er resultatet af både DIU´s og DIF´s voldgiftsregler, hvor disse skal vælges blandt klubbernes, 

respektive forbundenes, indstillede ledere på det årlige repræsentantskabsmøde.96 

Ankes en sag til DIF´s Appeludvalg, er sammensætningen af voldgiftsretten mere retsfagligt 

kvalificeret, idet 8 ud of de 10 personer i udvalget skal have en juridisk embedseksamen.97 

Her er der desuden åbnet op for, at DIF i specielle tilfælde kan beskikke en advokat til den part, 

som ikke er en organisation under DIF98, hvilket indikerer at DIF anerkender mange 

sportsudøveres svage stilling overfor klub og forbund. I øvrigt gælder Retsplejelovens regler om 

fordeling af omkostningerne mellem parterne.99 

2.7.3 International Icehockey Federation (IIHF) 

IIHF er det øverste organ indenfor ishockeysporten, hvor alle nationale forbund er repræsenteret. 

I IIHF Statutes and Bylaws 2008-2012100 er beskrevet en klausul, som alle forbund skal have 

indført, hvor der henvises til CAS, hvis en sidste instans afgørelse skal findes indenfor 

ishockeysportens område. For god ordens skyld skal nævnes, at DIU ikke har denne klausul i sine 

vedtægter.  

Dog har IIHF også en dømmende kraft, hvor opbygningen derudover organisatorisk ligner DIU´s 

rolle i forhold til klubberne. De flerårlige kongresser er øverste organ, hvor de respektive lande har 

stemmerettigheder efter fastlagte kriterier. Øverste administrative organ er ”Council”. 

Disciplinary Committee er et udvalg på 5 personer, som sagsbehandler efter Disciplinary 

Regulation. Disse varetager alle tvister som måtte opstå, undtagen dopingtilfælde, og er ifølge § 
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Lov nr. 553 af 24.06 2005 om voldgift (VGL), kapitel 2, §§ 6 og 7 
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Se DIU´s Love kapitel 9 og DIF´s Lovregulativ 4.  
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DIF´s Love § 23. 
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DIF´s Lovregulativ 2 – Lovregulativ for Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg § 4, stk. 2. Er kun sket én gang (se 
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Se Retsplejelovens kapitel 30, §§ 311-336. 
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IIHF Statutes and Bylaws 2008-2012, § 21, Duties of All Members, § 21  



52 et uafhængigt udvalg - dog valgt af medlemmerne af Council – som i sin tur er valgt af 

forbundenes repræsentanter. 

Afgørelser truffet af Disciplinary Committee kan således appelleres videre til Counzil, som i sin tur 

kan træffe en afgørelse eller sende sagen videre til den internationale sportsdomstol CAS til 

voldgiftsafgørelse eller mægling101, hvis parterne ønsker det.               

2.7.4 COURT OF ARBITRATION FOR SPORT (CAS) 

CAS var fra starten en skabelse af den Internationale Olympiske Komite (IOC), som etablerede CAS, 

med hovedsæde i Schweiz, i 1984102. Netop IOC´s indflydelse og finansiering af CAS blev et 

problem, idet der blev sat spørgsmålstegn ved uafhængigheden ved domstolen. 

Konsekvensen blev i 1994 en reform, hvor ICAS (International Council of Arbitrarion for Sports) 

blev etableret som et kontrollerende organ for CAS, foruden at stå for administrationen og 

finansieringen af domstolen. 

I 2003 afgjorde domstolen i Schweiz, at konstruktionen af ICAS og CAS var tilstrækkelig uafhængig, 

efter et sagsanlæg fra nogle idrætsudøvere, som satte spørgsmålstegn ved netop IOC´s indflydelse 

på de ikendte domme fra CAS103.   

Under normale forhold består CAS af 248 ”arbitrators” og 52 ”mediators”.104 Parterne vælger hver 

sin repræsentant, hvorefter de i samarbejde med den aktuelle præsident bestemmer antallet af 

voldgiftsdommere.     

Det grundlæggende princip i CAS er, at parterne har aftalt, at få sagen afgjort ved domstolen. Her 

fastslås også, at afgørelsen er juridisk bindende for parterne105, hvorfor en appel er umulig, 

medmindre det er sagsbehandlingen, altså de formelle regler, en part er utilfreds med. 

”The Code”106 er populærtitlen på det sæt regler, som fastlægger ICAS´ position overfor CAS og 

den øvrige verden.  Desuden er reglerne for de såkaldte ”panels” (voldgiftsretterne) underlagt 

Procedural Rules, som er sidste del af The Code.  

På trods af den schweiziske domstols blåstempling af konstellationen, er der stadig en vis 

uligevægt i valget og sammensætningen af ICAS og derigennem listen over CAS arbitrators, hvor 

specielt idrætsudøverne kan risikere at blive underrepræsenterede.  
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 Her henvises igen til EU´s Charter om grundlæggende rettigheder. 
106
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I The Code107 opfordres ICAS til at iværksætte foranstaltninger til at sikre parternes rettigheder, 

ligesom en fond kan etableres til støtte for personer med begrænsede økonomiske midler, hvis 

dette synes aktuelt. 

Sidstnævnte er et punkt, som nyligt er indført, hvorfor det vil være spændende at se, hvorvidt 

dette bliver en realitet. I regelsættets R64.5 gives panelet108 ret til at fordele omkostningerne for 

parterne således, at der tages højde for sagens udfald og parternes generelle økonomiske status.  

Mads Øland, direktør i Spillerforeningen (fodboldspillernes fagforening), udtaler i denne 

forbindelse, at det generelt er for dyrt at føre en sag ved CAS, hvorfor det primært er højt betalte 

udøvere der kan få sin sag prøvet.109 Med tanke på retssikkerheden for alle sportsfolk, vil 

ovennævnte fond være et gevaldigt skridt i den rigtige retning! 

2.8 Delkonklusion 

I problemformuleringen blev følgende spørgsmål stillet: Hvordan fungerer selvregulering indenfor 

sportens verden, med særlig fokus på dansk ishockey. 

I kapitlet blev redegjort for den teoretiske tilgang til selvregulering, hvor først 

interessegruppeteorien blev beskrevet, hvorefter de økonomiske argumenter for regulering blev 

gennemgået, ved hjælp af effektivitetsteorien (eller værdiskabelsesteorien). 

Dernæst blev den historiske udvikling af sportens status indenfor EU belyst. Her fandtes at være 

en del selvmodsigelser fra Kommissionens side, som proklamerede repræsentativitet i forbindelse 

med selvregulering, samtidigt som de blåstemplede reguleringer fra fodboldsammenslutningerne, 

som netop havde undladt, at opfylde dette kriterium. 

Sidst blev sportens eget retssystem præsenteret, med dansk ishockey som eksempel. Her 

observeredes flere uoverensstemmelser mellem den sportslige selvregulering og Voldgiftsloven. 

Ifølge denne, er det et krav, at hver part vælger, hver sin repræsentant, hvilket kun var tilfældet 

ved CAS, ligesom forbundenes retsinstanser var ensidigt udvalgt, hvorfor retssikkerheden for 

udøverne ikke var optimal. 

Der er ingen tvivl om, at der er samfundsmæssige besparelser i forbindelse med sådan 

selvregulering, men det er vigtigt, at visse betingelser opfyldes for, at ikke tilliden til retssystemet 

bliver lidende og at effektivitetsbesparelserne forsvinder i sidste ende.     

Da selvreguleringen og dens praktiske udformning her er blevet beskrevet, vil det juridiske 

grundlag, for den omtalte selvregulering blive undersøgt i næste kapitel. 
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Kapitel 3 

Juridisk analyse af de omtalte begrænsninger og reguleringer 

 

3.1 Formålet med kapitlet 

I dette kapitel vil gældende ret blive udledt, først i forhold til begrænsningerne af udenlandske 

spillere og siden i forhold til reguleringen af klubbernes økonomiske dispositioner. Til dette 

anvendes EU-lovgivning og Domstolens retspraksis, ligesom Kommissionens udtalelser inddrages. 

Først struktureres dog retskilderne og nogle grundlæggende principper i EU-retten, som 

Domstolen anvender i fortolkningen.  

3.2 Retskilder og principper i EU 

Retskilder indenfor EU er først og fremmest det man kalder primærretten, hvorunder EU´s 

traktatgrundlag, grundlæggende rettigheder og almindelige retsprincipper befinder sig.  

Ifølge teori og praksis kan traktatbestemmelser, som er klare og tydelige, have direkte virkning i 

den horisontale relation110.  Direkte horisontal virkning gør borgere og virksomheder både til 

rettigheds- og pligtsubjekter. 

Dernæst findes der bindende sekundærregulering, som kan være i form af forordninger, 

direktiver, beslutninger og afgørelser.  

Henstillinger og udtalelser ikke juridisk bindende,111 hvorfor populærnavnet soft law anvendes. 

Denne form for regulering benyttes af EU, og specielt Kommissionen, som rettesnor på udvalgte 

områder. En grønbog har til formål at skabe debat om et vist politikområde, hvorefter 

hvidbøgerne ofte efterfølger og bliver en form for handlingsplan på området112.    

Sidst, men ikke mindst, findes der retspraksis fra EU-domstolen, der bruges som hjælp ved 

fortolkningen af EU-retten113. 

Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder114, som blev medtaget i Lissabon-

traktaten 2007, har nu samme juridiske værdi som Traktaterne115, ligesom nedennævnte 

principper har det. 

Følgende principper er i denne forbindelse vigtige at kende til:  
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Dansk Arbejdsret, Ruth Nielsen og Lynn M. Roseberry, 2008, s. 298. 
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TEUF artikel 288, sidste punktum. 
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Se f.eks. Pierre De Coubertin-handlingsplan, som er resultatet af Kommissionens ”Hvidbog om Idræt”. 
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EU-ret, 5. udgave, 2009, Ulla Neergaard og Ruth Nielsen, s. 101 ff. 
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EUT (2010/C  83/02). 
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 TEU (Traktat om den Europæiske Union) artikel 6. 



Legalitetsprincippet116 skal sikre, at der er hjemmel i de udstedte retsakter, som kommer fra EU´s 

side.  

Subsidiaritetsprincippet117 (eller ”nærhedsprincippet”) skal sikre, at beslutningerne tages så tæt på 

borgerne som muligt, hvormed menes både geografisk og funktionelt. 

Proportionalitetsprincippet118 skal sikre, at handlingen, og dens effekt, fra EU´s side ikke går videre 

end nødvendigt, for at opnå målene. 

Samregulering119 og selvregulering er, også på europæisk plan, et middel til at opfylde EU´s 

målsætninger på et givent område, herunder arbejdsmarkedet.120  

Er alle parter repræsenteret ved forhandlingerne og reguleringen ikke strider mod EU-

lovgivningen, herunder de grundlæggende rettigheder, vil disse højst sandsynligt anses som 

bindende for parterne – og specielt, hvis de involverede selv står for håndhævelse af reglerne, jf. 

selvregulering.121  

I forlængelse af ovenstående, vil EU-Domstolens placering i systemet og dens kompetencer blive 

beskrevet.  

3.3 EU-Domstolen 

(EU)Domstolen er ikke lovgiver, men er øverste dømmende myndighed i Europa. Den skal tilse, at 

EU-retten overholdes, fortolkes og anvendes på samme måde i alle 27 medlemslande.122 

Der findes fem forskellige typer af sager123, som Domstolen påtager sig, hvorunder de 

præjudicielle forelæggelser er de relevante for denne afhandling.  

Med hensyn til disse er det de nationale domstole, som har pligt til (i tilfælde af sidste instans), at 

forelægge et eller flere spørgsmål til EU-Domstolen, hvis de er i tvivl om, hvordan en EU-regulering 

skal fortolkes eller om den overhovedet er gyldig.124  

Afgørelser truffet af Domstolen har stor betydning og loyalitetsprincippet125 pålægger, i princip, de 

nationale domstole, at følge de henvisninger, som kommer fra Domstolen.126  

                                                           
116

TEUF artikel 296. Se EU-ret, 5. udgave, 2009, Ulla Neergaard og Ruth Nielsen, s. 103 ff. 
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TEU artikel 5, stk. 3. Se EU-ret, 5. udgave, 2009, Ulla Neergaard og Ruth Nielsen, s. 105 ff. 
118

TEU artikel 5, stk. 4. Se EU-ret, 5. udgave, 2009, Ulla Neergaard og Ruth Nielsen, s. 179 ff.  
119
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Dog skal det også nævnes, at Domstolen anses for, at have en dynamisk fortolkningsstil, hvorfor 

den ikke er bundet af egne tidligere afgørelser, men frit kan indtage en anden stilling i forhold til 

tidligere praksis (hvilket pt. dog sjældent sker).127 

Spørgsmålet omkring, hvorvidt sportens specielle status generelt kan hjemle en undtagelse fra 

almindelig lovgivning, har i de senere år flere gange været forelagt EU-domstolen til præjudiciel 

afgørelse. Det sportslige hensyn har hér, ofte været anført som en begrundelse, der kunne 

legitimere en undtagelse til EU-retten, jf. Cassis de Dijon-doktrinen.128 

Ovennævnte er aktuelt for den følgende analyse. Relevante udtalelser fra Kommissionen og 

afgørelser fra EU-Domstolen vil nu blive gennemgået som forberedelse til, at skulle analysere 

paragrafferne i DIU´s Love og Turneringsbestemmelser. 

3.4.1 Spørgsmålet om arbejdskraftens fri bevægelighed 

Efter Bosman-dommen129, som revolutionerede den europæiske professionelle sportsverden, er 

det den udbredte mening, at spørgsmålet om arbejdskraftens fri bevægelighed, på grundlag af 

nationalitet er blevet besvaret. Der er dog fortsat usikkerhed, hvilket vises nedenfor.  

Kommissionen har udtalt, at, i forhold til artikel 45 TEUF (fri bevægelighed), er reglerne kun 

gældende i forbindelse med erhvervsvirksomhed130, men at også amatørsport er omfattet, via 

TEUF artikel 18, 21 og 165 tilsammen, som forbyder forskelsbehandling på grund af nationalitet, fri 

bevægelighed og opholdsret, i forbindelse med sportsudøvelse.131 

FIFA´s “Regulations on the Status and Transfer of Players (2001)”, som omtales af Kommissionen 

som “god praksis” i Hvidbogen, indeholder netop sådanne begrænsninger eller restriktioner, men 

som af Kommissionen godkendes på grund af sportens særlige karakter.  

Blandt eksemplerne i 2010-udgaven er artikel 5, som omhandler registrering, hvor en spiller kun 

må spille for to klubber og registreres for højst tre i løbet af en sæson. Artikel 6 begrænser 

bevægeligheden, via forudbestemte registreringsperioder, og artikel 20 bestemmer, at der skal 

betales (transfer) penge for unge spillere i form af træningskompensation.  
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Disse bestemmelser har restriktiv indvirkning på spillernes bevægelighed og/eller 

forhandlingsposition, hvilket ikke er i overensstemmelse med EU-retten.132 Spørgsmålet er 

således, om der kan argumenteres for fritagelse for reglerne.  

Hvorvidt denne ”særlige karakter” kan opretholdes som argument, er således op til EU-Domstolen, 

hvis et præjudicielt spørgsmål skulle komme. For at pointere: At Kommissionen blåstempler 

reglerne er ingen garanti for, at EU-retten bliver overholdt! 

3.4.2 Spørgsmålet om konkurrencereglerne    

Med hensyn til konkurrence reglerne, rystede en sag fra 2006 dele af sportsverdenen. Det var 

fejlagtigt den almene opfattelse, at alle ”sportslige” regler var undtaget fra EU-retten.    

Den omtalte sag Meca-Medina133, var to gange igennem sportens selvregulering, hvor først det 
internationale forbund (FINA134) og siden CAS behandlede sagen. Det handlede om to svømmere, 
der blev idømt først fire års karantæne for doping, men på grund af nye videnskabelige 
oplysninger, blev denne nedsat til to år.  
 
Herefter blev sagen forelagt Kommissionen og derefter Domstolen af 1. instans, som begge afviste 
sagen med henvisning til, at dopingreglementet ikke havde noget med økonomisk virksomhed at 
gøre og at sagen således ikke faldt ind under artikel 49 EF, Fri udveksling af tjenesteydelser og 
forbud mod restriktioner, samt konkurrencereglerne i artikel 81 og 82 EF.135  
  
Appellanterne mente derimod, at Kommissionen mistolkede kriterierne, der var nævnt i Wouters 
and Others-sagen136, således at reglerne ikke kun var uadskilleligt forbundne med målet med 
reglerne, men at dopingreglerne også var til for, at beskytte den Internationale Olympiske 
Komite´s økonomiske interesser.137  
 
Ligeledes var fastsættelsen af de kemiske værdier,138 som ikke var sikkert fastslået videnskabeligt, 
at bruge restriktioner, som rakte ud over, hvad der var nødvendigt, for at bekæmpe doping – altså 
proportionalitetsprincippet. 
 
Domstolen noterede, at undtagelsen som vedrørte udtagelserne til landshold139 ikke indebar, at 
alle ”sportslige regler” derfor var fritaget fra, at være underlagt EU-retten, som 1. Instans 
Domstolen havde udtalt.140  
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Bosman C-415/93, præmis 96. Ligeså præmis 83: Mening med artikel 45 og 56 i fare, hvis nationale forbund tillades 
at regulere autonomt – mod EU-reglerne.    
133

C 519/04 P (David Meca-Medina og Igor Majcen vs. Kommissionen). 
134

Federation Internationale De Natation, svømmesportens samlede internationale forbund. 
135

I dag TEUF artikel 56, 101 og 102 
136

C-309/99 Wouters and Others – advokatsammenslutning, som bestemte, at advokat og revisorvirksomhed skulle 
holdes adskilt. Godkendt af EU-Domstolen, da sammenslutningen, om nogen, måtte vide hvad der var bedst for 
forbrugerne.  
137

 C 519/04 P (David Meca-Medina og Igor Majcen vs. Kommissionen), præmis 40.  
138

Nandrolon, 2 ng/ml. 



 
Desuden konstaterede Domstolen det svære ved, at adskille det sportslige fra det økonomiske 
aspekt, ligesom at regler af rent sportslig karakter, ikke undtager personer eller dem som har 
udstukket de pågældende regler, fra at være underlagt de EU-retslige regler.141 
 
Med hensyn til, at rent sportslige regler ikke var underlagt artikel 39 og 49 EF,142 som tidligere 

fastslået143, var det ikke Domstolens opfattelse, at de omtalte dopingregler pr. automatik var 

undtaget en prøvning efter konkurrencereglerne i artikel 81 og 82 EF, hvilket 1. Instans Domstolen 

således havde misfortolket.144  

Ifølge disse regler skal det slås fast: 145 

1. Om der er tale om virksomheder146 – i bred forstand.  

2. Om den eller disse kan påvirke konkurrencen negativt eller udnytte en dominant position.  

3. Samt om der er et grænseoverskridende element.  

Domstolen konkluderede således, efter at have svaret ja til alle ovenstående, at dopingreglerne 
var underlagt EU-rettens konkurrenceregler, hvorfor 1. Instans Domstolens afgørelse blev 
annulleret.  
 
Dog udtaltes også, at dopingreglerne, som bekæmpede et legitimt mål, var uadskilleligt forbundne 
med målet, at bevare en fair konkurrence, samt gik ikke ud over, hvad der var nødvendigt for, at 
sportslig retfærdighed kunne bevares.147 Appellanternes krav om at Kommissionens afgørelse 
skulle annulleres, blev hermed tilsidesat.  
 
Kommissionen udtalte i den forbindelse efterfølgende:148 
 
”For så vidt angår idrættens reguleringsmæssige aspekter, er det imidlertid kun muligt at 
vurdere ud fra den konkrete sag, om en bestemt sportslig regel er forenelig med EU's 
konkurrenceret...” 
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Se C 13/76 Dona – fodboldspillere - forskelsbehandling pga. nationalitet ansås som uforeneligt med EU-retten, for 
så vidt angik hel- eller halvtidsprofessionelle. Dog undtagelser ved kampe som i princip ikke havde noget med 
erhvervsvirksomhed at gøre – som f.eks. landskampe. 
140

C 519/04 P (David Meca-Medina og Igor Majcen vs. Kommissionen), præmis 18. 
141

C 519/04 P (David Meca-Medina og Igor Majcen vs. Kommissionen), præmis 26 og 27. 
142

I dag TEUF artikel 45 og 56. 
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C 36-74 Walrave & koch. Sportsregler er kun underlagt EU-retten, hvis der konstateres økonomisk aktivitet. 
144

C 519/04 P (David Meca-Medina og Igor Majcen vs. Kommissionen), præmis 33.  
145

C 519/04 P (David Meca-Medina og Igor Majcen vs. Kommissionen), præmis 30. 
146

Se om begrebet ”undertaking”, som er præciseret i C-309/99 Wouters and Others, præmis 46-49. Desuden 
sammenslutninger af virksomheder i præmis 50-71. 
147

C 519/04 P (David Meca-Medina og Igor Majcen vs. Kommissionen), præmis 44 og 54.  
148

Hvidbog om idræt, KOM(2007) 391. 



Visse interessenter frygter herefter, at grænsen for hvilke sportslige regler, der falder ind under 
EU-retten bliver udvidet og ligeledes, at proportionalitets-princippet bliver et alt for subjektivt 
begreb, hvilket UEFA udtalte straks efter: 
 
“Now, with the greatest of respect to the judges in Luxembourg…. Should judges charged with the 
application of EU law be the ones to decide whether a ban imposed on a swimmer should be two 
years or 18 months.... And what on earth has this all got to do with European competition law?”149 
 
Ud fra UEFA´s synspunkt, er det naturligt, at de ønsker klarere retningslinjer for brugen af 
konkurrenceretten i forbindelse med ”sportslige regler”, når de nu, på dette punkt, er frataget 
retten til eksklusiv selvregulering. Ligeså kan man forstå, at de i forbindelse med ovenstående 
citat, advarede mod sportsmænd og deres advokaters opfindsomhed, når disse regler kan 
angribes. 
 
Ovenstående er blot et eksempel på den udvikling, som EU-retten befinder sig i, på dette område. 
Kommissionen fortolker de forskellige bestemmelser efter bedste evne og visse gange efter 
interesser. Her skal man ikke underkende det lobbyarbejde som sportens parter udfører, jf. 
interessegruppeteorien og principal-agent teorien.  
 
Efter gennemgangen af de relevante afgørelser, som der vil blive refereret til, kommer en konkret 
analyse af begrænsningen af udenlandske spillere.   
 
3.5 DIU´s begrænsninger af udenlandske spillere 
 
Det eventuelle problem er således: Fra DIU´s Turneringsbestemmelser kapitel 3 citeres: 
 
”Spilleberettiget spiller 
 
§ 7 
Ved en spilleberettiget spiller forstås en spiller, der opfylder DIUs bestemmelser for, at deltage i 
kamp.” 
 

 Ifølge DIU´s regler skal alle spillere i ligaen være spilleberettiget150, hvilket indebærer, at de 
skal opfylde visse krav, der er specificeret af DIU. Disse krav stammer delvis fra det 
internationale forbund (IIHF), mens visse henføres til DIU´s egne bestemmelser, herunder 
at have den rigtige nationalitet.151 

 
”§ 8 
En forening kan til enhver tid maksimalt have 8 kontraktspillere, som ikke har dansk indfødsret. 

                                                           
149

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/480401_DOWNLOAD.pdf 
150

Formelt krav for at være spilleberettiget på et førstehold, er at være registreret med en A-licens, se DIU´s 
Turneringsbestemmelser, kapitel 9, § 1. 
151

Vedrørende internationalt klubskifte, se f.eks. DIU´s Turneringsbestemmelser kapitel 10, § 2, hvor IIHF´s regler skal 
følges for at blive spilleberettiget. Desuden f.eks. krav om godkendelse af kontrakten fra Licensudvalgets side, for at 
blive erklæret spilleberettiget, jf. DIU´ Love, kapitel 2, § 11, sidste afsnit.  



Kontraktspillere omfatter i denne sammenhæng også spillere, der er på try‐out, samt spillere, der 
uden at have indgået en kontrakt med foreningen, spiller på foreningens førstehold.” 
 

 I § 8 nævnes dansk indfødsret, hvilket kan sidestilles med dansk statsborgerskab, jf. 
Grundlovens § 44, stk. 1. Desuden er DIU´s definition på kontraktspillere, i princip, alle 
tilknyttet førsteholdet – de almindelige kontraktspillere, dem som er på en try-out kontrakt 
og sidst alle dem som, af en eller anden grund, ikke har opnået en kontrakt, men alligevel 
spiller på førsteholdet, herunder således også amatører. 

 
I Bosman-dommen udtalte Domstolen i forbindelse med sportsorganisationernes anbringende, 
vedrørende artikel 48 EF,152 fri bevægelighed og ophold, at regler mellem virksomheder indenfor 
en branche, som påvirker de ansattes muligheder for at opnå ansættelse, er underlagt EU-retten. 

153  
 
Dernæst slog Domstolen fast, at TEUF artikel 45 indebærer et forbud mod restriktioner, som har 
den effekt, at professionelle fodboldspillere begrænses i sine muligheder for at opnå ansættelse i 
en anden medlemsstat154.  
 
Det havde ingen betydning, at spørgsmålet kun vedrørte antal udenlandske spillere på banen og 
ikke antal ansatte i klubberne, da dette havde effekten, at forskelsbehandling på grund af 
nationalitet fandt sted.155   
 
Det skal desuden noteres, at Kommissionen blev sat på plads i præmis 136, hvor Domstolen 
påpegede, at på trods af Kommissionens blåstempling af ”3 + 2” reglen156, var det ingen garanti for 
at denne var forenelig med EU-retten! 
 
Ifølge ovenstående er der ingen tvivl om, at ovennævnte § 8 er stridende mod EU-retten, 
nærmere bestemt TEUF artikel 45, stk. 2157. Med hensyn til amatører er det desuden tidligere 
slået fast, at det ikke har nogen betydning, under hvilken juridisk forbindelse et sådant arbejde 
bliver udført, da princippet mod diskrimination gælder for alt arbejde og service.158  
 
Repræsentantskabet er DIU´s øverste organ, hvor ovennævnte Turneringsbestemmelser er 
vedtaget. Her kræves simpelt flertal, hvor dog 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede skal 
sige ja, for at en lovændring skal være en realitet. Bestyrelsens medlemmer, dommerforeningen 
og klubberne har stemmeret med fastlagte vægte.159 
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Nu TEUF artikel 45. 
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C-415/93, præmis 75.  
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 C-415/93, præmis 96. 
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C-415/93, præmis 117-120.  
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UEFA, i samråd med en repræsentant fra Kommissionen, vedtog en regel, hvor 3 udenlandske spillere var 
maksimum på hvert 1. divisions hold, plus 2 udenlandske spillere, som i en sammenhængende periode på 5 år, havde 
spillet i det aktuelle land, inkl. 3 år som junior. C-415/93, Grounds, præmis 27.   
157 Stk. 2: ”Den forudsætter afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af medlemsstaternes 

arbejdstagere, for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige arbejdsvilkår.”   
158

C 36/74, Walrave & Koch, præmis 7. 
159

DIU´s Love, kapitel 5, §§ 2 og 5. 



 
Ifølge ovenstående kan der således potentielt findes klubber, som har været modstander af § 8 og 
i fremtiden har planer om, at omgå reglen. 
 
Bryder en klub således reglerne i Turneringsbestemmelserne og ansætter mere end 8 EU-borgere 
på sit hold, vil denne ikke kunne rammes af DIU´s opstillede sanktioner og i værste fald 
udelukkelse fra, at deltage i turneringen.   
 
At en enkeltstående spiller pt. skulle gøre indsigelser mod reglen, er dog teoretisk. Var der flere 
penge involveret i ishockeysporten i Danmark, kunne situationen være anderledes. Han vil 
selvfølgelig kunne anlægge en sag mod DIU, som vil resultere i, at de måtte fjerne paragraffen, 
men dette vil næppe ændre hans jobsituation.  
 
Spilleren ville desuden skulle acceptere, at en sag vil tage lang tid for at blive afgjort,160 og den 
eventuelle erstatning, ville være beskeden i forhold til de udgifter, både fysiske og psykiske, som 
en sag ville koste at føre.  
 
Det er dog muligt, at få reglen fjernet, ligesom en eventuel spillerforening kunne være interesseret 
i at føre en sådan sag af principiel karakter, ligesom det var tilfældet i Bosman-sagen.161 
 
Efter at have konstateret, at begrænsningen af udenlandske spillere er stridende mod EU-retten, 
vil jeg nu analysere reguleringen af klubbernes økonomiske handlefrihed.   
 
3.6 DIU´s regulering af klubbernes økonomiske forhold og dispositioner   
 
Det eventuelle problem er således: I DIU´s Love kapitel 2, § 12 står bland andet følgende: 
 
”§ 12 
 
12.1 En ligaforenings regnskabsmæssige egenkapital – opgjort med eventuelle reguleringer i 
overensstemmelse med 12.2 og 12.3 – skal i forhold til ligaforeningens samlede lønsum pr. 
samme opgørelsestidspunkt udgøre mindst 25%. 
Ved egenkapital forstås indskudskapital, eventuelle reserver samt ansvarlig lånekapital 
med en restløbetid på mindst 12 måneder regnet fra opgørelsesdatoen. 
Ved lønsum forstås enhver aflønning af spillere og trænere i ligaforeningen. Aflønningen 
omfatter såvel løn som lønaccessorier og sign‐on fee. 
Den samlede lønsum opgøres som aflønningen af ligaforeningens spillere og trænere 12 måneder 
frem. 
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F.eks. startede Jean-Marc Bosman´s kontraktproblemer med fodboldklubben Liege i 1990 og sagen afsluttedes først 
over 5 år senere, ved EU-Domstolen, i december 1995. 
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Se f.eks. ”Om Bosman-dommen” på Spillerforeningens hjemmeside, hvor de påpeger deres støtte til J-M. Bosman, 
http://www.spillerforeningen.dk/viewpage.jsp?id=287 



12.2 En ligaforening, der opnår ligalicens, kan tildeles et særligt såkaldt ’goodwill‐beløb’, som i 
en overgangsperiode kan indgå i beregningen af foreningens egenkapital efter dette 
regelsæt. 
Goodwill‐beløbet udgør 500.000 kr. for sæsonerne 2010‐13, dog kan ligaforeningens 
samlede egenkapital inkl. goodwill‐beløbet maksimalt udgøre 1.500.000 kr. i overgangsperioden, 
når lønsum/egenkapitalformlen skal beregnes for den enkelte ligaforening. 
Herefter må en ligaforening maksimalt have en lønsum på 6.000.000 kr. i sæsonerne 2010‐ 
13.” 
 
Desuden beskrives regler for længerevarende spillerkontrakter, indgået før januar 2009 og § 12.3 
omhandler eventuelle transferbeløbs lineære afskrivning. 
 
Med tanke på de mange konkurser, der har ødelagt så meget for dansk ishockey de seneste år, 
synes det fornuftigt med et regelsæt, og håndhævelse deraf, for at forsøge at undgå lignende 
situationer i fremtiden. Hvorvidt det er foreneligt med EU-retten, vil nu blive undersøgt. 
 
I kapitel 2 i DIU´s Love, § 11, oplyses om de krav for dokumentation, som klubberne er underlagt. 
Kravene er dog ikke udspecificeret, med beløbsgrænser etc. I § 13 er eventuelle sanktioner 
opremset i tilfælde af, at dokumentering ikke er tilfredsstillende eller øvrige mangler bliver 
konstateret. 
 
Sammenholdes ovenstående citater med reglerne om Licensudvalget162, slås det fast, at 
klubbernes formåen at leve op til disse regler, vurderes af Licensudvalget, som indstiller til DIU´s 
bestyrelse, om en forening kan opnå licens til, at spille i AL-Bank Ligaen.  
 
Det er således, i sidste ende, op til DIU´s bestyrelses om dette skal ske,163hvilket kan baseres på en 
mere eller mindre subjektiv begrundelse, da kravene ikke er gennemsigtige, og idet at budgetter 
og specielt fremtidige indtægter pr. definition er en usikker størrelse. 
 
3.6.1 Konkurrencebegrænsende aftaler 
 
Først starter man med at konstatere, at ishockeyklubberne i Danmark udøver økonomisk 
virksomhed, da dette er en forudsætning for at være underlagt af EU-konkurrencerettens artikel 
101 og 102. Dette da de fremstår som selvstændige enheder164, udbyder varer og tjenesteydelser, 
samt at de bærer den økonomiske risiko, der medfølger økonomisk virksomhed.165 
 
Dernæst vurderes det, at DIU er en sammenslutning af virksomheder, som det hedder i TEUF 
artikel 101, stk. 1, og kan dermed påvirke markedet. På baggrund af de regler, som oven er citeret, 
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 DIU´s Love, kapitel 11. 
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Jf. DIU´s Love, kapitel 2, § 8, som nævner at DIU´s bestyrelse kan tildele og fratage licensen.  
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Alle klubber i AL-BANK-Ligaen er enten APS, A/S eller underlagt sådanne. 
165

Se EU-Konkurrenceret, Almindelig del, Jens Fejø, 2009, s. 71ff. 



må det konstateres, at målet har været, at få medlemmerne til, at agere på en bestemt måde, 
inden for rammerne af den økonomiske virksomhed de udøver.166  
 
Hvorvidt der eksisterer et grænseoverskridende element er således næste spørgsmål. At DIU´s 
Love kun er gældende for danske ishockeyklubber eller selskaber, indebærer ikke fritagelse for 
anvendelsen af TEUF artikel 101, stk. 1, for de pågældende regler. At afgrænse det danske marked, 
er netop en hindring mod, at selskaber fra andre medlemslande kan etablere sig og bedrive 
virksomhed i landet.167   
 
Ses på ordlyden af TEUF § 101, stk. 1, står der ”handelen”, hvilket skal forstås bredt, ligesom ordet 
”kan” foran ”påvirke handelen”, gør det klart, at en mulig begrænsning af handelen er nok til, at 
reglerne falder ind under artikel 101, stk. 1. Muligheden må ikke være hypotetisk, men at den er 
teoretisk mulig, er tilstrækkelig.  
 
At konkurrencereglerne grundlæggende er til for, at lette handelen mellem medlemslandene, 
indebærer at man overordnet skal se reglerne i lyset af det indre markeds målsætninger, hvilket 
også er fastslået flere gange af EU-Domstolen.168  
 
Desuden har Kommissionen udtalt følgende, hvilket bekræfter det ret objektive syn på reglerne: 

”Formålet med TEUF artikel 101 er at beskytte den effektive konkurrence ved at sikre, at 

markederne forbliver åbne og konkurrenceprægede. Det er en lovgivningsopgave at beskytte den 

loyale konkurrence under overholdelse af de forpligtelser, der følger af fællesskabsretten – det er 

ikke noget virksomhederne selv skal regulere.”169  

Med hensyn til om de omtvistede regler, kan rimeligt enkelt konstateres, at de begrænser 
klubberne i deres handlefrihed.  
 
Hvis en klub havde midlerne til at betale trænere og spillere sammenlagt over 6 millioner kroner 
over 12 måneder, ville denne ifølge reglerne ikke tillades det, ligesom egenkapitalkravet er en 
”begrænsning af eller kontrol med produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer”, 
som beskrevet i TEUF artikel 101, stk. 1, litra b.   
 
Netop ovenstående og DIU´s kompetence til at udelukke klubber, kan ligeledes forhindre andre 
klubber i, at deltage i ligaen.  
 
Ifølge DIU´s Love skal holdene ligeså være ”sportsligt kvalificeret”170, for at kunne søge om 
ligalicens. Hermed kan DIU´s bestyrelse også begrænse udbydere, som ikke bryder de nævnte 
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C-309/99 Wouters & Others, præmis 58: ”optræder som den institution, der skal regulere et erhverv, hvis udøvelse i 
øvrigt udgør en økonomisk virksomhed”. Desuden konkluderende præmis 64. 
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Se til sammenligning C-309/99 Wouters & Others, præmis 95.  
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C 23/67 Brasserie de Haecht (nr. 1) ”...tage hensyn til den økonomiske sammenhæng og til markedet i sin 
helhed….”. Desuden EU-Konkurrenceret, Almindelig del, Jens Fejø, 2009, s. 89-92 
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EUT C 101/97, 27.4.2004, Meddelelse fra kommissionen, Retningslinjer for anvendelse af artikel 81, stk. 3, punkt 47. 
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DIU´s Love, kapitel 2, § 9. 



grænser, hvormed der i realiteten også eksisterer en minimumsbegrænsning. Dette indebærer at 
koncentrationen af udbydere begrænses, hvilket er imod den generelle mening med 
konkurrencereglerne.171  
 
Sidst argumenteres som oven, vedrørende de udenlandske spillere, at visse medlemsklubber i DIU, 
potentielt, kan have været imod disse vedtagelser.  
 
Ifølge ovenstående er disse reguleringer således klart stridende mod EU-retten, som anført i 
TEUF artikel 101, stk. 1, litra b), hvorunder de omtalte begrænsninger hører til. 
 
I tillæg til ovenstående kan reglerne ligeså blive ramt af forbuddet mod misbrug af dominerende 
stilling i TEUF artikel 102, litra b). Formålet med artikel 102 er at sikre opretholdelsen af 
konkurrencesituationen på markedet.172   
  
DIU kan siges, at have et ”legalt” monopol på udøvelsen af og oplevelsen ved, at se på ishockey. 
DIU består af flere virksomheder, som udøver kollektiv dominans, via et snævert samarbejde på et 
relevant marked, hvilket dog ikke er ulovligt. Vurderingen er derimod, om der foreligger misbrug 
af den dominerende stilling, som er til skade for forbrugerne.173  
 
Denne samtidige anvendelse af TEUF artikel 101 og 102, vil ikke blive genstand for analyse, pga. 
emnets omfang. Fokus er således nu på eventuel fritagelse ifølge TEUF artikel 101, stk. 3.  
 
3.6.2 Fritagelse 
 
Sidste spørgsmål omhandler således, om der forefindes grunde, som skulle fritage de omtalte 
regler, iflg. TEUF artikel 101, stk. 3, fra at være underlagt forbuddet i TEUF artikel 101, stk. 1. 
    
Bevisbyrden for fritagelsen ligger hos virksomhederne eller sammenslutningen af disse. Dele af 
aftalen kan blive fritaget, hvis denne kan udskilles fra helheden.174 
 
Ifølge TEUF artikel 101, stk. 3, skal ovenstående ”vedtagelser inden for sammenslutninger af 
virksomheder” opfylde fire kumulative betingelser175 for at være fritaget fra artikel 101, stk. 3. 
Vedtagelserne skal: 
 

1. Bidrage til at forbedre produktion eller fordelingen af varerne eller til at fremme den 
tekniske eller økonomiske udvikling, 

2. samtidigt med at de sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelen herved, 
  

og uden at der: 
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3. Pålægges de pågældende virksomheder begrænsninger, som ikke er nødvendige for at nå 

disse mål 
4. Gives disse virksomheder mulighed for at udelukke konkurrencen på en væsentlig del af de 

pågældende varer. 
 
1: Det skal fremhæves, at det kun er objektive fordele der skal tages hensyn til, når f.eks. 

omkostningsbesparelser behandles i første ovenstående punkt176, hvilket gør det besværligt at 

bevise, at reglerne er til for at ”fremme den økonomiske udvikling”.  

Ligeledes er fritagelserne, som regel, relateret til en eller anden form for effektivitetsgevinster.177 

Indenfor professionel sport er det svært at påvise, at man ved at bruge færre penge på spillere og 

trænere, vil kunne opnå en vare af samme kvalitet, som det er tilfældet med et produkt, hvor ny 

teknologi kan effektiviserer produktionen og spare lønomkostninger. 

Da disse vedtagelser ikke er et spørgsmål om at effektivisere markedet, men først og fremmest 

handler om, at forbedre klubbernes indtjening, lever aftalen ikke op til dette punkt. 

2: I dette punkt, som omhandler forbrugernes andel af fortjenesten i forbindelse med 

begrænsningen af konkurrencen, skal alle fordelene ved aftalen kunne opveje de negative 

konsekvenser herved, hvilket også kan tillades, hvis det indebærer en vis tidsforskydning.178  

Her må konstateres, at forbrugerne absolut ikke får en andel af fordelen. Produktet, som sælges, 

må formodes at være blevet dårligere, mens prisen på entrebilletterne har ligget rimeligt konstant 

siden f.eks. sæsonen 2008/09, hvor kvaliteten på spillerne var væsentligt højere179. 

Man ville kunne argumentere for begrænsningerne, hvis der lå en plan for tiden efter 2013, hvor 

forbrugerne derefter kunne øjne en fordel i forhold til den nuværende situation. Formålet ville 

således være, i dette fiktive eksempel, at stabilisere markedet, hvorefter den naturlige 

konkurrence ville genoptages, hvilket ville gavne forbrugeren.  

3: Her skal tages stilling til om de økonomiske begrænsninger, som forbrugerne har fået en rimelig 

andel af, er nødvendige for at opnå målene, både overordnet, men også de enkelte dele. Man skal 

desuden kunne påvise, at bedre resultater vil blive opnået med aftalerne om begrænsninger end 

uden dem.180  

Med tanke på de mange konkurser, kan man sige, at økonomiske regler, var nødvendige for at 

kunne sikre turneringen hele sæsonen, samt ikke skade sportens image yderligere. Hvorvidt netop 
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disse regler ville være bedre end andre eller ingen regler, vil således være næste faktor, som skal 

bevises af DIU og klubberne. 

De regnskabsmæssige krav fra Licensudvalget ville kunne påvises, ligesom de ville være 

nødvendige for, at opnå målet om, at alle hold gennemførte sæsonen, samt at sportens image 

skulle forbedres.  

Sværere ville det være at påvise nødvendigheden af, at egenkapitalen skulle være netop 25 % af 

lønudgifterne. Ligeså at netop 6 mio. kr. skulle være det maksimale beløb, som en klub måtte 

bruge på disse, medmindre fordelene ved den konkurrencemæssige balance kunne bevises.    

4: Den sidste betingelse, omhandler udelukkelse af den faktiske og potentielle konkurrence på 

markedet.181 På dette område er sport specielt, da klubberne faktisk er afhængige af sine 

konkurrenter.  

De mange konkurser kan være et tegn på, at konkurrencen var benhård inden aftalen blev 

effektueret. Omvendt er det ikke et faktum, at konkurrencen dermed er forsvundet nu. Klubberne 

konkurrerer stadig, men indenfor fastlagte rammer. 

Man kan argumentere for, at visse af de mindre klubber, fra den lavere division, ikke har adgang til 

ligaen, men eksemplet med Herlev Eagles tilbagekomst i denne sæson, beviser nok det modsatte.  

Var lønudgifterne ikke blevet begrænset i de øvrige klubber, ville Herlev formentligt ikke have haft 

et hold i ligaen i denne sæson. Dog er det, som oven nævnt, også den potentielle konkurrence, 

som ikke må udelukkes, hvorfor reglerne faktisk sætter grænse for, hvem der kan deltage i ligaen.  

Da det som sagt er kumulative betingelser, der skal lægges til grund for, at bestemme om en 

aftale, eller dele deraf, er fritaget i henhold til ovenstående, kan det konstateres, at reglerne om 

økonomiske reguleringer i dansk ishockey strider mod TEUF artikel 101, stk. 1 samt, at disse 

regler ikke er fritaget ifølge TEUF artikel 101, stk. 3. 

Sidste håb for DIU (og i øvrigt andre forbund, som indsætter økonomiske krav til sine klubber i sine 

vedtægter) er, at reguleringerne kan falde ind under ”sportens særlige kendetegn”.  

I forhold til sportens særlige kendetegn, skal reglerne forfølge et legitimt mål, være en naturlig 

metode at anvende, i jagten på målet (uadskilleligt forbundne hermed), samtidigt som 

virkningerne af restriktionerne, skal være proportionelle, dvs. ikke række ud over hvad der er 

nødvendigt, for at opnå målene med reguleringen.182   
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Man kan konstatere, at de regnskabsmæssige krav, egenkapitalkravet og lønloftet i bund og 

grund forfølger et legitimt mål, nemlig at sikre stabilitet i konkurrencen, dvs. at alle ligaens hold 

kan gennemføre sæsonen, at sportens image forsvares og at den sportslige balance ikke bliver 

reduceret. 

Ligeså er de tre reguleringer uadskilleligt forbundne med måden, at organisere sporten på, hvis 

man ønsker de ovenstående mål. 

Det regnskabsmæssige krav er proportionelt, da det er relevant, at indtægter og udgifter følges 

ad, for at sikre ligaens stabilitet. Dog er det ikke officielt, hvad kriterierne er, for at få godkendt 

sine budgetter og dermed opnå ligalicens. Disse kriterier skal være proportionelle og dette skal 

desuden kunne bevises af DIU. 

Egenkapitalkravet er derimod ikke proportionelt. For at opnå målet om at sikre sig, at alle kan 

gennemføre sæsonen, hvilket også er det primære krav for at sportens image kan bevares, er 

det ikke nødvendigt med dette krav. Egenkapitalkravet i lovgivningen er dog selvfølgelig 

minimum.183 

Lønloftet skal sikre den konkurrencemæssige balance eller sikre stabilitet i konkurrencen, i tilfælde 

af, at en klub ville investere mere end 6 mio. kr. i sine spillere og trænere.  

Kommissionen har udtalt i Hvidbogen, i forbindelse med de særlige kendetegn, at der er et behov 

for at sikre, at resultatet ikke er givet på forhånd,184 hvor lønloftet er det mest åbenlyse værktøj til 

at sikre dette (CB).  

I Meca-Medina-sagen udtalte Domstolen, at det ikke var muligt at lave en generel regel, 

vedrørende konkurrencereglerne og sport, men at man måtte se på den fulde kontekst185 og 

behandle dem sag for sag.  

Lønloftet på 6 mio. kr. har været fast i flere år, hvorfor det ikke er baseret på omsætning, 

overskud eller andet målbart, som kunne bruges som argument for sikring af stabiliteten i 

konkurrencen. Dette argument er dermed ikke proportionelt.  

DIU eller klubberne kan næppe bevise, at netop dette beløb sikrer, at resultatet ikke er givet på 

forhånd, hvormed det konstateres, at reguleringen ikke er proportionel.    

Lønloftet har potentielt indvirkning på spillernes arbejdsvilkår, hvilket er imod EU´s principper. 

Havde spillerne været organiserede og vedtagelserne været et resultat af forhandlinger mellem 

arbejdsmarkedets parter for, at beskytte ishockeysportens overlevelse og forbedre 

beskæftigelses- og arbejdsvilkårene, ville reglerne kunne undtages, via en ”formålsbestemt og 
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sammenhængende fortolkning af EF (EU) Traktatens bestemmelser som helhed”, hvis disse 

objektivt ville forbedre arbejdstagernes situation. 186  

Hermed kan for god ordens skyld oplyses, at de konkurrencebegrænsende regler i aftalen, som 

anses for ugyldige, har således ingen retsvirkning, jf. TEUF artikel 101, stk. 2. Dette indebærer 

endvidere, at de nationale domstole skal tage stilling til evt. erstatning, hvis dette bliver aktuelt.    

3.7 Delkonklusion 
 
Spørgsmålet jeg stillede i problemformuleringen lød: Hvad er det juridiske grundlag, vedrørende 

begrænsningen af udenlandske spillere i dansk ishockey, samt i forhold til DIU´s forsøg på, at sikre 

klubbernes økonomiske stabilitet. 

Overordnet blev der i kapitlet påvist, at der er en modsætning mellem de regler, som er opstillet 
indenfor selvreguleringssystemet og de EU-retslige regler. 
 
Mere konkret er DIU´s begrænsninger af udenlandske spillere ikke foreneligt med EU-retten, 
nærmere bestemt TEUF artikel 45, Fri bevægelighed og ophold, samt imod EU´s overordnede 
målsætning om det åbne marked.    
 
Dernæst er det påvist, at DIU´s reguleringer af klubbernes økonomi ikke er foreneligt med 
konkurrencereglen i TEUF artikel 101, stk. 1, da der er tale om kontrol og begrænsning af 
produktion og/eller investeringer, som er nævnt i artiklen. Desuden er der ikke fundet grundlag for 
fritagelse, ifølge TEUF artikel 101, stk. 3, da de ikke opfylder de fire kumulative betingelser for 
fritagelse.  
 
Endvidere opfylder egenkapitalkravet og lønloftet ikke kriterierne for at være omfattet af sportens 
særlige kendetegn, som kan fritage visse regler, da det er en unødvendig begrænsning, for at opnå 
målet med reguleringen.   
 
Reglerne om den regnskabsmæssige dokumentation, vil derimod kunne forsvares, da dette 
forfølger et legitimt formål, sikrer konkurrencens stabilitet og strækker sig ikke udover, hvad der 
er nødvendigt for at sikre målenes opfyldelse.      
 
Efter konstatering af selvreguleringens begrænsningers og reguleringers uforenelighed med EU-
retten, er der således grund til, at undersøge konsekvenserne af dette i det følgende kapitel.   
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Kapitel 4 

De økonomiske og sportslige konsekvenser ved begrænsning og regulering 

 

4.1 Formål med kapitlet 

I dette kapitel vil produktet sport og de relevante forhold og betingelser, som klubberne arbejder 
under, blive analyseret, hvorefter konsekvenserne af de omtalte regler vil blive undersøgt. Først vil 
dog forventningerne til denne konsekvensanalyse blive præsenteret. 
 
4.2 Forventningerne til konsekvenserne 
 
Forventningen til begrænsningen af udenlandske spillere og regulering af klubbernes økonomi er, 
at argumenterne må være, at forbedre den økonomiske situation i de danske klubber, på kort og 
på lang sigt, samt at øge de unge danske spilleres mulighed for, at udvikle sig, hvilket er til gavn for 
klubberne og sporten. 
 
Desuden må man formode, at kvaliteten på sporten vil dale, hvis antallet af udlændinge falder og 
at lønomkostningerne reduceres. Dette, da man går ud fra, at udlændingene besidder evner, som 
ingen danske spillere, som er aktuelle for ligaen, har, ligesom en reduktion i lønomkostningerne 
generelt vil resultere i dårligere spillere eller mindre engagement.   
 
Eftersom der er formodning om dalende sportslig kvalitet, kan man forvente en nedgang i 
tilskuerantal.  
 
Dog kan man formode, at spændingen vil stige, hvis holdenes budgetter er mere ens og CB vil 
stige, hvilket således vil trække tilskuerantallet i modsat retning. 
 
Ses på tilskueroplevelsen som en helhed, er følgende en mulig udvikling: Jo større forskellen er 
mellem den bedste og den dårligste spiller på hvert sit hold (kvalitetsniveauet), desto flere 
målchancer vil der potentielt skabes i kampen, hvilket, for nogle, øger seværdigheden.  
 
Dette eksempel kan faktisk lede til, at tilskueroplevelsen øges, jo dårligere kvaliteten på den 
samlede mængde talent i ligaen er, hvis tilskuerne ikke er ”veluddannede” eller ”ishockeynørder”. 
 
Endvidere kan den lokale identitet blive forstærket, da der er flere danskere på holdene, hvilket 
ligeså kan trække i den modsatte retning. 
 

 

 

 



4.3 Produktet sport 

Det essentielle for professionel sport er konkurrencemomentet, hvor uvished om resultatet er 

salgsvaren187, hvis produktet overordnet skal defineres. Selvfølgelig har forbrugerne præferencer 

for en vis sport, men uden en modstander – og gerne en værdig en – findes der intet produkt.188  

Det specielle ved sport i økonomiske betragtninger er, at i forhold til andre brancher, producerer 
man et uadskilleligt produkt, som produceres af separate enheder. Men produktet kommer til, og 
sælges, adskilt til forbrugeren, samtidigt som det, samlet set, er uadskilleligt. Klubberne er således 
afhængige af konkurrenterne og op til et vist punkt, vil de tjene på, jo stærkere de er.189  
 
Den nytte som sælges, er først og fremmest entrebillettens adgang til oplevelsen. Dernæst er der 
TV transmissioner, som forbrugeren får betalt af andre, via reklamer eller TV licens.  
 
Ligeså er der det, som kaldes ”League Standing Effect”. Kampene i ligaen bliver omtalt i aviser og 
TV, hvilket vil generere spænding om kampenes og ligaens udfald. Jo mere spænding om udfaldet, 
desto mere interesse, som derigennem vil øge efterspørgslen på produktet.  
 
Den omtale som ligaens resultater får, kan ses som en gratis reklame for produktet, men er 
samtidigt en eksternalitet for sporten, da medierne ligeså øger deres salg på, at omtale kampe 
eller stillingen i ligaen.190 Der eksisterer et indbyrdes afhængighedsforhold mellem de to. 
 
Op og nedrykning, samt slutspil er elementer i ligadesignet, som fremmer uforudsigeligheden. 
I Europa er op og nedrykning til og fra ligaerne et velkendt spændingsmoment. Der tilkommer 
ligaerne en ekstra dimension.  
 
Det er således ikke kun den enkelte kamp eller kampen om mesterskabet, som er spændingen ved 
sporten, da et nedrykningsdrama kan være lige så hårrejsende som kampene i toppen af ligaen. 
Flere kampe bliver interessante og flere hold undgår teoretisk betydningsløse kampe, hvis de midt 
i sæsonen er uden mulighed for en topplacering.191  
 
Et slutspil, hvor holdene afslutter sæsonen med ”vind-eller-forsvind-kampe” om medaljerne har 
samme effekt, da intet er afgjort før den sidste kamp192. Alle deltagende hold får nu en ny chance, 
for at vinde mesterskabet.193  
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Det psykologiske aspekt, hvor presset ved favoritværdighed og energien ved, at have ”alt at vinde” 
spiller ind, er blot et ekstra krydderi for spændingen ved sporten. At opnå en slutspilsplads, kan 
(specielt i dansk ishockey, uden nedrykning) således sidestilles med spændingen ved op og 
nedrykning, hvor sæsonens sportslige og økonomiske succes udstilles.  
 
Sidstnævnte, da der kan ligge en ekstra økonomisk gevinst ved fuldsatte arenaer i sæsonens sidste 
hjemmekampe, ligesom bonuspenge kan være indskrevet i sponsorkontrakter.  
 
Dog kan grundspillet blive mindre interessant, da alle er bevidste om forudsætningerne ved et 
slutspil, hvorfor medier og tilskuere kan vælge, at bortse fra en del af disse uinteressante 
grundspilskampe. 
 
I forlængelse af ovennævnte, vil markederne i den professionelle sport blive beskrevet. 
 
4.4 Markedet 
 
Markedet for ishockeysporten kan anskues ud fra ligaens og fra klubbernes synsvinkel. Fælles for 
de tos synsvinkler er dog, at landsholdet er til gavn for eksponeringen af sporten, hvilket VM 
kampen mod Hviderusland i 2010 beviste, da der blev sat ny seerrekord på TV2-Sport, da den blev 
sendt.194  
 
Analytikere indikerer også, at landsholdets succes er den største faktor for, at ishockeysporten vil 

udvikles, både med hensyn til den kommercielle del og antallet af aktive.195  

Ud fra dette perspektiv vil alle tjene på, at de danske spillere udvikles på bedste måde – og i 
teorien på bekostning af udenlandske spillere. Desuden er de danske spillere i NHL, ishockeyens 
bedste liga, en fantastisk reklame for sporten.  
 
Fælles for ligaens og klubbernes synsvinkel er desuden visse af deres interessenter: 
 
Fans: Disses engagement kan bestå på flere niveauer.196 Først og fremmest er der trofaste fans, 

som kommer på stadion og køber produktet. Siden er der dem som vælger, at følge holdet eller 

sporten via medier. Disse er ikke ubetydelige, da også de udbreder kendskabet til sporten.  

Sponsorerne:197 Disse har i dag stor betydning for klubbernes økonomi. Interessen for sponsering 

kan bestå i synlighed, netværksmulighed, branding eller blot støtte af sociale art eller med hjertet. 
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Medier: Som oven beskrevet er der et afhængighedsforhold mellem de to. Omtale af ligaen, 

landsholdet, spillerne og klubberne gavner interessen for sporten, ligesom denne omtale øger 

mediernes omsætning. 

Ejerne: Disse er utroligt vigtige i dansk ishockey. De sidder på den endegyldige magt over 

beslutningerne og er sammen med DIU bestemmende over, hvilke prioriteringer som skal gøres. 

Om de handler som ”winning maximizers” eller ”profit maximizers” er således essentielt. Disse 

begreber behandles i det følgende.   

4.4.1 Markedet for ligaen 

Ligaen som helhed ses som havende naturligt monopol198på markedet for netop ishockey, da den 
er ene udbyder. Betegnelsen kartel199 eller joint venture er nok mere rammende, da klubberne 
dog stadig er uafhængige enheder. Den professionelle ishockeysport er en del af den voksende 
underholdningsindustri. 
 
Den ovenfor anførte monopoliststatus opnås, når målgruppen har præferencer for ishockey og 
dermed ikke vil overveje, om fritid og økonomi kan bruges bedre på anden interesse. 
  
Konkurrenterne er andre sportsgrene og kulturtilbud. Den konkurrerende naboklub, bliver således, 

på ledelsesplan, en allieret samarbejdspartner.  

Set fra ligaens synspunkt, vil det fra klubbernes side, kræve en mere altruistisk og langsigtet 

tankegang, end hvis klubberne konkurrerede mod hinanden.  

I den europæiske tradition for sportsligaer, ligger begrebet ”winning maximization”, hvilket 

beskriver klubbernes prioriteringer. Denne indstilling er taget med, fra amatør tiden, og over i 

professionaliseringen af sporten og står i stærk kontrast til den nordamerikanske 

profitmaksimerende indstilling, hvor de største sportsgrene bliver administreret via et veludviklet 

franchise-system – og således er monopolist på markedet.  

4.4.2 Markedet for Klubberne 

Set ud fra klubbernes synsvinkel er disse, i økonomiske termer, blot en produktionsenhed, som 
tilbyder et produkt- en tjenesteydelse - som mange andre.  
 
De sportslige resultater200, klubbens tidligere bedrifter, 201 stadionfaciliteter, den geografiske 
beliggenhed, befolkningstætheden og demografi i området202 er faktorer, som skal tages i 
betragtning, når produktet skal evalueres.  
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I forhold til den geografiske beliggenhed og befolkningstætheden, samt konkurrencen om 
sponsorkroner og tilskuere, har de danske ishockeyklubber meget forskellige vilkår, at arbejde 
under. Dette har betydning for selskabernes udviklingsmuligheder, når der indføres reguleringer af 
deres økonomi. 
 
Tabellen nedenfor fortæller om klubbernes kommuners indbyggertal og deres lokale 
konkurrenter, i form af elitefodbold og/eller elitehåndbold.203 
 

By med ishockey Indbyggere Konkurrerende idrætsgrene og andre klubber 

Frederikshavn 62.391 
 Aalborg 199.235 Håndbold (H+D), Fodbold – alle i højeste liga 

Herning 85.852 Håndbold (D højeste liga)(H 1. division), Fodbold i højeste liga 

Esbjerg 115.184 Håndbold (D højeste liga)(H 1. division), Fodbold 1. division 

Vojens/Haderslev 56.117 Håndbold (D 1. division)(H højeste liga), Fodbold i højeste liga 

Odense 190.245 Håndbold (D højeste liga + 1. division), Fodbold i højeste liga 

Rødovre/Kbh. 36.524 Håndbold (D 1. division). Kbh.:  4 hold i højeste liga i fodbold (+ Køge).  

Hvidovre/Kbh. 50.081 3 i 1. division i fodbold. 1 herre og 1 damehold i højeste liga i håndbold. 

Herlev/Kbh. 26.597 3 herre og 4 damehold i 1. division i håndbold (inkl. Rødovre)(17 hold) 

 

Den geografiske afgrænsning er en svær øvelse, idet afstanden mellem konkurrenter varierer, 

ligesom størrelsen på de lokale markeder er svære at definere. Fodboldholdene i den højeste liga 

tiltrækker desuden flere sponsorer og tilskuere end de andre hold. 

Når man snakker om store markeder i teorien, refererer man gerne til klubber i storbyer, da 

potentialet for omsætning er størst der. I dansk ishockey er det pt. klubberne i de mindre 

markeder, som klarer sig bedst204, dvs. der hvor befolkningstætheden og antal virksomheder er 

beskeden. Omsætningspotentiale for den specifikke sport, må dermed være målestokken for 

størrelsen på markedet. 

Som det ses har Frederikshavn gode forudsætninger pt., da der ikke er lokale konkurrenter.    

Storkøbenhavn er et kæmpe marked, hvad angår indbyggere og virksomheder, hvilket har stor 

betydning for klubbernes muligheder for omsætning.  

”Nærkampen” i Københavnsområdet, hvor tre ishockeyklubber ligger indenfor 15-20 km. er hård, 

idet disse henvender sig til (de samme!?) lokale virksomheder og selvfølgelig til de aktuelle 

kommuners indbyggere.  
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Historisk er det disse (sjællandske) klubber, som har klaret sig dårligst økonomisk. Umiddelbart 

kunne det være konkurrencen i storbyen, som var årsagen, men netop de mange konkurser har 

med sikkerhed, også undermineret opbakningen til de københavnske ishockeyklubber. 

Efter at have defineret produktet sport og fakta om forudsætningerne, analyseres hermed den 

danske liga. 

4.4.3 AL-Bank Ligaen 

AL-Bank Ligaen er navnet på den bedste herre-turnering under DIU, som er sponseret af 

Arbejdernes Landsbank.  

Sæsonen 2011/12 har deltagelse af 9 hold, hvor Herlev Eagles gør comeback, efter at være blevet 

udelukket straks inden sæsonen 2009/10, da de ikke kunne levere, hvad Licensudvalget krævede. 

Den foregående udgave af AL-BANKLIGAEN, havde således kun deltagelse af 8 hold, hvoraf kun 6 

gik til slutspil.  

Ligaen er i princip en tilmeldingsturnering, hvor alle danske klubber er velkomne, men der stilles 

både økonomiske og sportslige krav for, at blive blåstemplet af DIU´s bestyrelse.205  

1. division består af de resterende klubber i Danmark, som vælger, at have et senior 1. hold, samt 

reservehold fra den professionelle liga. Der er således ikke tale om op eller nedrykning. 

Antallet af udlændinge og kvaliteten på disse steg støt frem til, at finanskrisen påvirkede 

klubbernes økonomi. Sæsonen 2008/09 var højdepunktet, hvor klubbernes budgetter var 

rekordstore og antallet af udlændinge ligeså206.  

Den gennemsnitlige lønudgift pr. klub, for trænere og spillere, var i 2008/09 5.819.100 kr., hvor 

den i 2010/11 var på 3.367.500 kr. Altså en nedgang i lønomkostninger på 42 %!207   

4 klubber208 endte med at gå konkurs efter 2008/09, enten i eller efter denne sæson. Ifølge 

reglerne i DIF, kan klubber ikke fortsætte i ligaen efter konkurs.  

DIU stod overfor dilemmaet, at enten skulle have en turnering med ganske få hold eller at bevare 

antallet med en geografisk større spredning, samt undgå en dalende tilskuerinteresse, på grund af 

for mange kampe mod de samme modstandere. Klubberne fik lov til at fortsætte i ligaen, på trods 

af DIF´s indsigelser. 
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Totempo HvIK, Rungsted Cobras, Odense Bulldogs og Rødovre Mighty Bulls. Se f.eks. http://avisen.dk/roedovre-
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Den økonomiske misere, som ishockeysporten efterhånden blev forbundet med, tilførte stor skade 

på sporten, da medierne selvfølgelig fokuserede på den uansvarlige ledelse, som herskede 

indenfor branchen.  

Siden da har der ikke været konkurser og man må formode, at denne tendens er kickstartet af den 

hårde kontrol fra DIU´s side.  

I dag er der procentvis stor spredning på lønomkostningerne, hvor den laveste ligger på straks 

under 1, 5 mio. kr. og den højeste lige under lønloftet på 6 mio. kr.209  

Den sportslige kvalitet må man formode er dalet, men sporten har formået at vedholde sit niveau, 

med hensyn til tilskuere210, således at ishockey stadig er et af de mest besøgte 

vintersportsarrangementer i Danmark211.  

Rent sportsligt har de færre udenlandske spillere betydet, at flere unge talenter har fået mulighed 

for, at træne og spille på højeste niveau. Dette vil formentligt være godt for dansk ishockey på den 

lange bane, idet bredden af danske spillere er øget.  

Faren er selvfølgelig, at kvaliteten på ishockeyen vil fortsætte nedad, hvormed de sportslige 

forhold, som de unge træner og spiller under, vil blive en opbremsning i udviklingen.   

En positiv teoretisk synsvinkel på dette er dog, at holdene har fået mere lokal forankring, hvor de 

hjemlige spillere appellerer til identiteten på holdene.  

Fans leder efter ”helte”212, som de kan identificere sig med, hvilket er lettere med danske spillere, 

som de kan se udvikles fra år til år, i modsætning til udenlandske spillere, som i mange tilfælde er 

væk igen sæsonen efter.  

Som indikeret er udskiftningen af udenlandske spillere i ligaen ganske omfangsrig. Af de 46 

udlændinge i ligaen sidste år er det kun 14213, som har fået kontrakt i denne sæson, hvilket 

grundes, at flere fortsætter til bedre ligaer, ligesom andre ikke findes, at være ”bedst til prisen” af 

klubberne.  
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En af grundene til dette kan mistænkes, at være den relativt lave løn visse af disse får214, hvorfor 

det har betydning, at de kan udnytte det personlige fradrag på begge sider af nytår i en 

ishockeysæson, hvilket ikke er tilfældet, når spillerne påbegynder deres anden sæson i landet. 

Efter at have skitseret relevant teori og de faktiske forhold i AL-Bank Ligaen, vil de udenlandske 

spilleres betydning for ishockeysporten blive undersøgt.   

4.5 Udlændinge i dansk ishockey 

Først vil de udenlandske spilleres gennemsnitlige antal blive kommenteret. Herefter vil deres 

betydning for tilskuerantallet blive undersøgt og siden vil den sportslige konsekvens af 

reguleringerne blive forsøgt analyseret. 

4.5.1 Det gennemsnitlige antal udlændinge pr. hold 

Først vises det gennemsnitlige antal udenlandske spillere pr. hold i ligaen: 

Sæson 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 

Udlændinge 62/10=6,2 65/10=6,5 58/9=6,4 78/10=7,8 73/8=9,1 62/9=6,9 65/9=7,2 

        Sæson 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Udlændinge 84/9=9,3 108/9=12 110/10=11 105/10=10,5 54/9=6 46/8=5,8 59/9=6,6 

 

Inden sæson 2009/10, var det maksimalt tilladt med 10 udenlandske spillere, på kamprapporten, 

på hvert hold. Af tallene kan det ses, at i visse sæsoner havde flere klubber udlændinge på 

tilskuerpladserne, når der blev spillet kamp. 

Siden er reglerne, som nævnt, blevet ændret således, at hver klub maksimalt må have 8 

udlændinge på kontrakt.  

Denne regelændring har, sammen med finanskrisen, haft den konsekvens, at siden starten af 

sæsonen 2009/10, har antallet af udlændinge pr. hold, holdt sig på afstand fra det magiske tal 8.   

4.5.2 Udenlandske spillere og målmænd vs. tilskuere 

Nedenstående tabel viser det gennemsnitlige tilskuerantal for hele ligaen215, samt nedenunder 

andelen af udenlandske spillere og målmænd i den danske liga.216  
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Sæson 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 

Tilskuere 1365 ↑  1386 ↑1512 ↓1331 ↑1570 ↑1617 ↓1321 

Udlændinge 26,10% ↓25,80% ↑27,20% ↑30,7% ↓28,00% ↓25,70% ↑28,30% 

        Sæson 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Tilskuere ↑1617 ↑1748 ↓1550 ↓1435 ↓1372 ↑1460 0 

Udlændinge ↑34,40% ↑41,90% ↓40,70% ↑42,00% ↓20,20% ↑20,40% ↑24,60% 

 

Andelen af udenlandske spillere, giver et mere retvisende billede, end antallet af slagsen, da man 

således får forholdet mellem de danske og de udenlandske spillere.  

Man skal her tage højde for, at skøjtehallerne i Danmark har forskellig kapacitet, ligesom fan 
kulturen skifter fra klub til klub. Slutspillet trækker generelt flere tilskuere, hvorfor de hold med 
trofaste og mange tilskuere, vil have positiv indflydelse på statistikken, hvis de går langt i 
slutspillet. 
 
Pilene indikerer op eller nedgang i tilskuerantal, respektive andel af udenlandske spillere, hvor det 

flere gange observeres, at disse ikke peger i samme retning. 

Ud fra tabellen ses ingen direkte sammenhæng mellem andelen af udenlandske spillere i ligaen 
og det gennemsnitlige tilskuerantal pr. kamp. 
 
Det bemærkes desuden, at andelen af udlændinge, efter håndhævelse af de indførte regler, er 
langsomt på vej op. 
      
4.5.3 Udenlandske og danske spilleres og målmænds sportslige betydning 

At opgøre en spillers værdi for et hold, indenfor sporten, er svært at vurdere, specielt ved hjælp af 

statistik.  

Spilleren kan udføre et kæmpe stykke arbejde, uden at lave point, være karismatisk og dermed 

have stor indflydelse på sine medspilleres præstation eller være en rollemodel217, som klubben 

anser for vigtig. Disse eksempler på værdifulde spillere vil ikke fremgå af undersøgelsen. 

I NHL laves grundig statistik på alle spillere, hvor man bedre kan få belyst en spillers værd via 

statistik. Eksempler kan være antal spillede minutter pr. kamp eller en +/- statistik over hvor 

mange mål for og imod, når en spiller er på isen.  

I Danmark er sådan udførlig statistik ikke lavet. Her er det kun det mest basale, der bliver noteret. 

Det er denne tilgængelige statistik, som vil blive brugt for, at se om der tegner sig et mønster. 
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Nedenstående tabel viser antallet af udenlandske, respektive danske spillere, som nåede i top 10 

på listen over spillere, der producerede flest point - mål plus assister. Ligeledes er vist samme 

fordeling for målmændenes top 5, her opgjort i redningsprocent.218  

Årstal 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 I alt 

Spillere                 

Udl. i top 10 7 8 8 9 10 6 5 75,70% 

DK i top 10 3 2 2 1 0 4 5 24,30% 

Målmænd                 

Udl. i top 5 3 4 5 4 4 4 2 74,30% 

DK i top 5 2 1 0 1 1 1 3 25,70% 

 

Tabellen viser, at ændringen i andelen for spillerne fra sæsonerne 04/05 til 05/06219, følger 

øgningen i andelen af udlændinge i ligaen. Ligeså følger ændringen fra sæsonerne 08/09 til 

09/10220 reduceringen i andelen af udlændinge i ligaen.  

Dette indikerer, at når andelen af udlændinge reduceres, vil danske spillere træde mere frem og 

producere point (og modsat). 

Desuden ses, at de pointproducerende profiler i ligaen, frem til håndhævelsen af reguleringerne i 

sæson 2009/10, overvejende var udlændinge. Derefter kom en markant forandring, hvilket 

indikerer, at reguleringen har haft indflydelse på spillernes repræsentation således, at flere 

danskere ender i top 10 over pointproducerende spillere.   

Målmændene har samme mønster som spillerne, hvad angår deres repræsentation på top 5, men 

svinger ikke så tydeligt som spillerne, hvad angår andelen af udlændinge.221 Her ligger de mere 

konstant i top 5 og påvirkes ikke direkte af andelen af udlændinge i ligaen. 

Dog var sidste sæson bemærkelsesværdig, da resultatet viste, at 3 danske målmænd nåede i top 5 

i grundspillet.  
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Statistik fra DIU´s database. Målmændenes statistik (udførligere) er først udført fra sæson 04/05, hvorfor 
undersøgelsen starter her. Statistikken er målt i grundspillet for de respektive år. Dog fandtes ingen udførlig statistik 
for målmændene i grundspillet for årene 04/05 og 07/08, hvorfor slutspillet er blevet brugt. Desuden er den lavet med 
det forbehold, at de skulle have stået i målet et vist antal minutter, dvs. være regnet som 1. målmand, for at komme 
med i beregningen. En reserve kunne ellers f.eks. kun have stået 12 minutter på en sæson, med en redningsprocent på 
100 %. Ligeså har et hold haft to målmænd, som har stået lige meget, hvorfor begge er endt i top 5. Denne afvejning 
indebærer, at tallet har en vis subjektiv karakter.   
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6,8 % (33,6-26,8 % (kun spillere)) - øgning i andel af udlændinge – 10 % flere udlændinge i top 10 for spillere. 
220

21,4 % (40,6-19,2 % (kun spillere)) reducering i andel af udlændinge - 40 % færre udlændinge i top 10 for spillere.  
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04/05-05/06 var andelen af udenlandske målmænd uændret, men top 5 steg med en, dvs. 20 % (kun målmænd). 
08/09-09/10 reduceredes andelen af udenlandske målmænd med 10,9 % (35-24,1 %), mens andelen i top 5 var 
uændret (kun målmænd).  



Forklaringen er formentligt påvirket af følgende: I sæson 2008/09 var 14 ud af 40 målmænd 

udlændinge (35%). I 2009/10 var tallene 7 ud af 29 (24%) og i 2010/11 var de 4 ud af 30 (13%).222 

Dette indikerer at reguleringen har haft indflydelse på målmændenes repræsentation, således at 

flere danske målmænd får chancen i ligaen, ligesom flere ender i top 5 over målmænd med den 

bedste redningsprocent. 

Målmænd siges, at have stor betydning for et hold i ishockey. Nedenfor vises en liste over 

guldvindernes målmandspræstationer i slutspillet i perioden, hvor vigtigheden af denne position 

bevises:223 

 04/05: Hernings 2 målmænd indtog 3. og 5. pladsen (1 dansker, 1 udlænding) – de delte på 

istiden (387-410 min.). Nr. 1 på listen var fra sølvvinderne AaB (udlænding). 

 05/06: SønderjyskE´s målmand havde bedste redningsprocent i slutspillet (udlænding). 

 06/07: Hernings målmand havnede på 3. pladsen (udlænding) – de 2 før ham, havde under 

halvdelen så mange minutter i målet (894 mod 319 og 240 min.). 

 07/08: Hernings målmand havde bedste redningsprocent i slutspillet (udlænding).  

 08/09: SønderjyskE´s målmand havde næstbedste redningsprocent i slutspillet (dansker). 

 09/10: SønderjyskE´s målmand havde bedste redningsprocent i slutspillet (udlænding). 

 10/11: Hernings målmand havde bedste redningsprocent i slutspillet (udlænding). 

Ud fra ovenstående kan man forstå klubbernes prioriteringer på den post. De (unge) danske 

målmænd menes formentligt ikke, at kunne bære så vigtig en position, da det er både et stort 

fysisk og, måske mere, psykisk pres, som disse bliver sat under.  

Dog er det ikke nationaliteten, som er betydende, men derimod den overordnede kvalitet og 

erfaringen. Netop sidstnævnte kan være årsagen til de danske målmænds (forsinkede) fremgang, 

iflg. ovenstående, da de færre udenlandske målmænd har givet danskerne spilletid i ligaen og 

dermed bedre udviklingsmuligheder. 

For dansk ishockeys skyld er dette jo sportsligt positivt, men desværre kan det være en kortfristet 

glæde, idet antallet af udenlandske målmænd er fordoblet til sæsonen 2011/12, fra 4 til 8 ud af de 

29, som påbegyndte sæsonen.224      

4.5.4 Delkonklusion for konsekvenserne vedrørende spillere og målmænd 

Undersøgelserne viste følgende: 

                                                           
222

 Statistik fra DIU´s database. 
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 Statistik fra DIU´s database. Kun slutspil. 
224

Statistik fra DIU´s database pr. 14/12-2011.  



Det gennemsnitlige antal udenlandske målmænd og spillere pr. hold faldt markant, da DIU 

indførte regelændringen fra 10 udenlandske spillere på kamprapporten, til maksimum 8 

udenlandske kontraktspillere. Finanskrisen har formentligt også haft sin indvirkning. 

Andelen af udenlandske spillere og målmænd i ligaen har ingen direkte betydning for antallet af 

tilskuere.  

Med hensyn til de sportslige resultater, har de udenlandske spillere og målmænd stor betydning, 

qua deres massive repræsentation på statistikkernes top lister, i forhold til deres procentvise 

andel.  

De udenlandske spillere og målmænd havde flere i toppen af statistikkerne, da andelen af 

udlændinge blev øget, ligesom det modsatte skete, da andelen faldt. Dette indikerer, at klubberne 

har foretaget gode investeringer i trupperne. Dette garanterer dog ikke, at de ikke har foretaget 

dårlige indkøb. 

Både for målmændene og for spillerne gjaldt det, at efter indførslen af begrænsningen for 

udenlandske spillere og regulering af klubbernes økonomiske dispositioner, er antallet af danskere 

på top 10 og top 5, steget markant. Hvorvidt det er grundet begrænsningen, reguleringen eller 

finanskrisen er ikke påvist.   

AL-BANK-Ligaen har brug for dygtige udlændinge, for at bevare eller ophøje kvaliteten på denne. 

Dette, da der ikke findes tilstrækkelig med danske spillere, der er aktuelle for spil i ligaen, som er 

gode nok, til at udfylde disse pladser.  

Den forventede konsekvens af begrænsningen var, at flere danske spillere og målmænd ville få 

chancen, når antallet af udlændinge blev begrænset. Dette blev bekræftet, og positivt, da de ikke 

bare agerede fyld, men indtog førende positioner på top 10, da andelen af udenlandske spillere 

faldt. 

Desuden var det forventet, at tilskuerantallet ville ændres i takt med udlændingenes andel af 

spillere og målmænd i ligaen. Der sås ingen direkte sammenhæng mellem disse ændringer.  

Efter at have analyseret konsekvenserne, af de indførte regler, i forhold til spillerne som aktiver, vil 

fokus nu blive rettet mod virksomheden.  

4.6 Sportslig og økonomisk konsekvens af DIU´s regulering af klubbernes økonomi 

Først vil begrebet Competitive Balance (CB) blive beskrevet, hvor den nordamerikanske 

sportsmodel vil blive inddraget, for at belyse konsekvenserne ved samarbejde mellem 

umiddelbare konkurrenter. Dernæst belyses UEFA Financial Fair Play (FFP) for, at illustrere, at 

regulering af klubbers økonomi, også her, er et velkendt fænomen. 

 



4.6.1. Competitive Balance   

Som nævnt tidligere er produktet, som sælges indenfor sport relateret til, hvor forudsigelig 

resultatet er. Det teoretiske optimum er, at alle hold har mulighed for at vinde mesterskabet og 50 

% chance for at vinde hver kamp. 

Konkurrence har dog altid en skjult eksternalitet; Hvert holds præstationer tager ikke højde for de 
negative effekter, disse har på de rivaliserende holds profit. I en ikke-samarbejdende liga ønsker 
klubberne desuden, at vinde mere end det er kollektivt optimalt.  
 
Den eksternalitet, som en klub i et lille marked påfører en klub i et stort marked225, er større end 
omvendt. Dette, da det ikke-internaliserede tab er større hos klubben i det store marked, end det 
tab, som påføres klubben i det lille marked. 226   
 
Af denne årsag skal ligadesignet tage højde for, om man er interesseret i ligaens samlede resultat, 
da man i så fald skal tilgodese klubberne i de store markeder – på bekostning af den 
konkurrencemæssige balance – og dermed klubberne i de små markeder. I dansk ishockey er 
problemet tillige, om der er hold nok.  
 
Statistisk er der sammenhæng mellem succes på banen og øget interesse for klubben.227 På kort 
sigt vil et hold, som er sportsligt suveræne et år eller over en årrække, opleve fremgang i 
omsætningen. 
 
Nytteværdien for tilskuerne stiger typisk ved hjemmesejr, men det er også fastslået, at der vil 
være aftagende skalaafkast ved et givent punkt228 – der hvor manglen på spænding og uvished 
indebærer, at sejrene ikke giver en nytteværdi, som overstiger udgiften forbundet med oplevelsen 
for tilskuerne (marginal nytteværdi, marginal benefit  < marginal omkostning).  
 
Modstanderne vil ligeså kunne ”free-ride” på den positive bølge som bliver skabt,229 men efter et 
tidsrum bliver kampene, også her, uinteressante, hvorefter opsvinget vil aftage og omsætningen 
reduceres for ligaen som helhed. 230 
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På trods af den almene holdning, at tilskuere tilfredsstilles ved deres holds succes, har vi 
mennesker en trang til at ville overraskes, hvorfor sympatien og interessen kan falde på de 
såkaldte ”underdogs”.231 
  
Mod al forventning kan et hold eller enkelte spillere, tiltrække stor interesse, som i sin tur 
genererer profit - og dette imod matematiske rationelle udregninger og begreber. 
 
4.6.2 Den nordamerikanske sportsmodel 

Bevidstheden om vigtigheden af CB, har været et debatemne indenfor den nordamerikanske sport 

i mange år. Netop ”de 4 store sportsgrene”,232 som er drevet af private, er et godt eksempel. Her 

samarbejder ejerne for, at få det bedste afkast – også på lang sigt. Ligaerne er virksomheder233 og 

klubberne er franchisetagere.   

Transaktionsomkostningerne er forsøgt minimeret ved hjælp af et omfattende regelsæt, 
hvorunder både spillere og klubber er underlagt. Dette regelsæt er forhandlet frem af 
spillerorganisationerne og de respektive ligaers repræsentanter. 
 
Spillernes repræsentation i denne forhandling er desuden nødvendig for, at ligaen ikke vil blive 
ramt af den amerikanske antitrust lovgivning234, da et sådant regelsæt i princip er til ugunst for 
arbejdstagernes forhandlingsposition og dermed forbudt.235  
 
Ligaen har i sin tur ansat en ”Commissioner”, som med sin stab påser, at reglerne følges og har 
desuden beføjelse til at sanktionere. Det er således målet, at de fleste tvister skal kunne undgås, 
samt at de som opstår, bliver behandlet af voldgiftsretter med speciale i netop disse sager236. Her 
er der virkelig tale om selvregulering indenfor sporten! 
 
Hvis et nyt hold ønsker at være med, vil markedet i den pågældende by blive nøje undersøgt og de 
øvrige økonomiske forudsætninger ligeså, hvor man desuden vil tage højde for, om ligaens 
geografiske spredning er optimal.237 Desuden skal det nye hold, betale et beløb for retten til, at 
deltage i ligaen, som deles mellem de øvrige klubber. 
 
Ligadesignet medfører, udover nedenstående regler, undersøgelser om, hvad der er det rette 
antal hold i ligaen. Desuden antal kampe pr. hold og mod hvilke modstandere, hvis ligaen er opdelt 
i flere divisioner, samt om ekstra kampe mod visse ”rivaler” vil være økonomisk attraktivt, uden at 
skævvride konkurrencen.  
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Sidst men ikke mindst øges CB ved slutspil, hvorfor det er med i designet af de 4 ligaer. For den 
europæiske sport er op og nedrykning, som nævnt, også et emne, hvor det mest retfærdige og 
økonomisk fordelagtige alternativ skal findes.   
 
Konkurrence fra andre sportsgrene er også et emne, ligesom konkurrence fra underliggende ligaer 
er teoretisk aktuelt. De fire store sportsgrene er dog så store brands, at den nationale konkurrence 
ikke pt. er en aktuel trussel.  
 
I fremtiden kan mere globale ligaer dog blive en trussel, medmindre de omtalte sportsgrene selv 
udvider sit territorium, da netop de nye store markeder kunne være profitable, at få fingrene i.238 
 
Trods delte meninger om emnet239, er en måde til at sikre økonomisk stabilitet og en forbedret CB 
den såkaldte årlige draft, hvor hvert hold har muligheden for at sikre sig rettigheden til en spiller, 
således at det dårligst placerede hold i ligaen får lov til at vælge først.240 Ideen er, at de bedste 
hold ikke skal tiltrække de største unge talenter og dermed øge deres sportslige forspring til de 
svageste hold i ligaen.  
 
På visse områder deler visse af ligaerne også omsætningen – såkaldt revenue-sharing.241 Holdene i 
ligaerne går, som regel, sammen om større medieaftaler, hvorimod de mindre lokale kan 
forhandles frem til egen fordel. Entreindtægter og merchandise er ligeså samarbejdsområder.  
 
Blandt de mest velkendte værktøjer til, at sikre eller forbedre økonomien i ligaen og CB, er en 
såkaldt salary cap (lønloft), hvor hvert hold maksimalt må aflønne sine spillere med et givent 
beløb. Dette lønloft findes også i en lettere udgave, hvor hold som overskrider lønloftet, skal 
betale en ”luksusskat”, som de øvrige hold således får del af.242  
 
Tanken er her, at alle hold skal have de samme midler at investere i truppen, således at det bliver 
en sportslig faktor, som afgør mesterskabet og ikke en økonomisk sådan. Ligeså er det et middel 
til, at forhindre hold i, at overinvestere af sportslige grunde og dermed sætte sig i økonomisk 
knibe. 
 
Som det vil blive nævnt i næste afsnit, kan lønloftet være udregnet som en procentdel af 
omsætningen. En procentdel af ligaens samlede omsætning, divideret med antal hold, kunne også 
være en model. Da man baserer tallet på sidste års regnskaber, fremstår det som en fast sum. 
DIU´s model er taget fra fodboldens regelsæt og således baseret på egenkapitalens størrelse, men 
med et øvre maksimum.243 
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Fra et økonomisk synspunkt, kan det ses som et instrument for ejerne til, at forflytte en del af 
overskuddet fra spillerne tilbage til ejerne og ikke den ovenstående ideologiske begrundelse. 
 
Klubberne i de store markeder er generelt imod lønloft, da deres større omsætning giver dem 
mulighed for, at tiltrække de bedste spillere. Dette fordi, deres marginale omsætning pr. 
investeret talent-enhed, er større end klubberne i de små markeder.244 
 
Desuden er der fundet frem til, at indførsel af et lønloft kan have negative konsekvenser, på små 
klubbers incitamentet til at investere, således at CB ikke vil øges. Spillere vil desuden foretrække 
vindende hold, hvis lønnen er den samme, hvorfor de store klubber, også her vil have en fordel.245 
 
Det er bevist, at indførsel af et lønloft, vil øge CB, men reducere mængden af kvalitet i ligaen, dvs. 
den samlede sportslige kompetence hos spillerne i ligaen.246 
 
Der er en formodning om, at interessen for sporten afhænger af enten kvaliteten på ligaen eller 
hvor stor spænding der er om resultatet eller mesterskabstitlen. Klubberne skal således finde et 
lønloft, hvor balancen mellem disse to præferencer optimal.  
 
Efter at have gennemgået begrebet CB og diskuteret reguleringsværktøj til forbedring af klubbers 
økonomi, vil FFP blive præsenteret for, at se en aktuel europæisk version. 
 
4.6.3 UEFA Financial Fair Play (FFP) 
 
På trods af tvivlen om, at aftaler vedrørende økonomisk samordnet praksis, vil være foreneligt 

med konkurrencereglerne i TEUF, har UEFA vedtaget et regelsæt, som regulerer de professionelle 

fodboldklubbers økonomiske forhold. 

FFP har minimumskrav for de professionelle klubbers sportslige opbygning, deres stadium og 

træningsfaciliteter, samt kriterier som omhandler deres juridiske forhold og deres rolle som 

arbejdsgiver.247 

Derudover skal de dokumentere ”fodboldrelaterede” indtægter og udgifter, som er definerede i 

FFP.248 Disse skal leve op til et såkaldt break-even krav, som indebærer en sammenhæng mellem 

indtægter og udgifter over 3 regnskabsperioder. 249 
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Sidst men ikke mindst er der indført et betinget lønloft, således at lønudgiften højst må udgøre 70 
% af totalomsætningen.250 
 
4.6.4 Økonomiske begrænsninger indenfor sport  
 
Ud fra Deloitte´s251 årlige måling af de store fodboldklubbers omsætninger ses, at de 10 hold som 

indtager de øverste pladser, er gengangere i denne top over flere år. Der tegner sig således et 

billede af, at der er en, også økonomisk, superelite indenfor fodbolden, hvor det kræves noget 

ekstraordinært, hvis andre hold vil blande sig i denne kamp. 

Professor Stefan Szymanski, fra CASS Business School i London, udtaler, at der generelt kræves en 

initial investering for at forbedre et sportsligt resultat, hvorfor reglerne i FFP kan bremse de 

mindre klubbers muligheder for at blive bedre252, hvilket vil reducere CB. 

Det er dermed ikke kun rent økonomisk, at de største klubber er faretruende for den europæiske 

klubfodbold på kort sigt, men derimod på det konkurrencemæssige plan. Disse stormagter kan 

opkøbe de bedste spillere, tiltrække de største talenter og dermed vinde størstedelen af de 

nationale mesterskaber.253 

Ser man på de mindre klubber, er de økonomiske problemer store. Den fristelse disse hold ikke 

kan modstå, når de går med i indkøbskarrusellen, har Stefan Szymanski denne kommentar til:   

“No one is putting a gun to their heads saying they have to spend this much money. The clubs are 

choosing to try and compete. The systemic risk is coming from below where the clubs from beneath 

are pushing themselves beyond their limits in order to be competitive.”254 

De mindre klubber, under den omtalte top, vil nyde godt af regler, som skabte økonomisk 

konvergens mellem de store og mindre klubber, samt øgede CB. Regelsættet burde derfor 

indeholde et mere fast lønloft, end det omsætningsbaserede i FFP, hvis CB skulle forbedres.  

Efter at have fremlagt teori og fakta vedrørende økonomisk regulering indenfor sport, vil analysen 

af dansk ishockey følge hernæst.     

4.7 Selvreguleringen af klubbernes økonomiske handlefrihed 

Dansk ishockeys regulering, i forhold til AL-BANK Liga klubbernes økonomiske forhold, indeholder 

både elementer fra UEFA´s Financial Fair Play, samt den hårde version af en salary cap, oprindeligt 

stammende fra de nordamerikanske ligaer. 
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Reguleringerne omfatter følgende: 

 Klubberne skal løbende indsende regnskaber og budgetter, som validerer, at indtægterne 

matcher udgifterne.255   

Kravet om dokumentation for dækning af udgifterne, har været nødvendigt, set med historiske 

briller. I dag kan klubberne ikke få en spiller i kamp, før Licensudvalget har godkendt 

dokumentationen for finansieringen at omkostningen.  

Likviditeten i selskaberne har været prioriteret256, hvorfor de regnskabsmæssige krav er 

baggrunden for succesen i forhold til de udeblevne konkurser.  

Der er behov for, at disse krav til klubbernes indrapportering bliver gennemsigtige, således at 

subjektive betragtninger fra DIU´s side bliver reduceret. På denne måde vil reglerne også have en 

bedre chance for, at blive fritaget for forbuddet i TEUF artikel 101, stk. 1, hvis sagen skulle komme 

for en domstol. 

 Klubberne skal sørge for, at egenkapitalen udgør mindst 25 % af den samlede lønudgift til 

trænere og spillere.257  

Der er ingen tidsbegrænsning på dette punkt, hvorfor man må formode, at dette også i fremtiden 

vil være gældende. Klubberne har dermed stadig tid til, at oparbejde den mængde egenkapital, 

som de mener, er nødvendig for, at deres sportslige mål kan opfyldes. 

De lovgivne krav om indskudskapital skal følges og med tiden er det vigtigt med en passende 

egenkapital. Desuden er det antaget en ”normal” del af, at drive en virksomhed i selskabsform. 

Kreditorerne har dermed nogen form for sikkerhed, ligesom det kan hjælpe på likviditeten i 

selskabet. Det signalerer desuden ansvarlighed, hvilket ishockeysportens omdømme mangler. 

Ifølge denne bestemmelse indgår ”ansvarlig lånekapital med restløbetid på min. 12 måneder” i 

egenkapitalen258, hvilket må anses for en gummiparagraf, som kan omgås og derfor burde fjernes. 

Den fiktive goodwill gave fra DIU til klubberne, som udløber efter sæsonen 2012/13, har nok mere 

været af signalværdi, eftersom det er den løbende kontrol, fra Licensudvalget, der har styret 

klubbernes investeringer. 

Egenkapitalkravet skal, hvis man vælger at bevare det, være realistisk sammensat, da man stadig 

kan risikere, at flere hold ikke har opbygget en sådan. I så fald vil man være nødsaget til at 

genopfinde goodwill beløbet, hvilket ikke gavner sportens troværdighed. 
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 Sidst, men ikke mindst, er der et lønloft på 6 millioner kr.,259 som er maksimum for den 

sportslige trup, uanset de øvrige faktorer.  

Bestemmelsen om lønloftet udløber tillige efter 2012/13, hvorfor det bliver spændende, om disse 

regler bliver afløst af nye.  

Lønloftet på 6 mio. kr. er der i dag kun en klub, der er i nærheden af. De næstfølgende ligger under 

5 mio. kr.260 Det er også her kontrollen med indtægterne som sætter sine begrænsninger. 

Teoretisk kan dette dog ændres. En eller flere gavmilde personer eller virksomheder kan være 

interesserede i, at hjælpe/sponsere/finansiere en klub økonomisk, hvor det omtalte lønloft 

således kan blive en hæmmende begrænsning. 

Ligeledes kan privatpersoner, med en større formue i ryggen, være aktuelt, som det er set med AG 

Håndbold, hvor Jesper ”Kasi” Nielsen, har pumpet penge i en nystartet klub og på 5 år gjort den til 

danske mestre i mændenes håndboldliga. 

Det rygtes, at det seneste regnskab som AG København præsenterede i 2011, var med et minus på 

45 mio. kr.261, hvilket tydeligt indikerer, at forretningen pt. ikke er langtidsholdbar.  

Klubben meldte samtidigt ud, at det skyldtes investeringer, samt at målet var, at det efterfølgende 

regnskab skulle balancere. Dette bekræfter jo ovenstående påstand om, at klubber må investere 

for at rykke sig sportsligt, om end dette eksempel er ekstremt i forhold til klubbens omsætning. 

Der er ingen tvivl om, at AG Københavns indtræden har givet et løft til dansk herrehåndbold. De 

har ansat verdensklasse spillere, herunder også nogle af de største danske stjerner. De andre 

klubber free-rider på denne bølge, da specielt de danske landsholdsspillere tiltrækker mere 

interesse for ligaen og kampene. 

Skulle f.eks. en sjællandsk ishockeyklub lykkes med at få indtægter væsentligt over de øvrige 

holds, vil dette måske kunne kickstarte interessen for sporten i hovedstaden, hvorefter ligaens 

omsætningspotentiale kunne øges, som det er set i tilfældet med AG København. 

På lang sigt er der dog en overhængende fare for, at ligaen bliver mere uinteressant, på grund af, 

at et eller få hold vil være sportsligt overlegne. Topholdene vil distancere sig økonomisk fra de 

dårligste hold og derigennem også rent sportsligt. Der er enten en god eller en ond cirkel, at havne 

i:  

↔ succes på banen ↔ flere tilskuere, sponsorer ↔ profit ↔ investering i holdet ↔ succes….. 
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Skulle halvdelen af holdene skille sig ud fra de øvrige konkurrenter over en årrække, således at der 

eksisterer to niveauer i ligaen, ville ligaen, samlet set, eventuelt kunne opnå forbedrede resultater. 

Topholdenes indbyrdes konkurrence ville tiltrække stor interesse, ligesom bundholdenes kamp for 

overlevelse ville være spændende.  

Desværre ville den manglende nedrykningsfare gøre bundholdenes situation uinteressant,262 

hvorfor ligaen her ville tabe, ligesom dansk ishockeys problem med den geografiske spredning og 

kulturen for ishockey, i hele landet, ville være lidende. 

Ishockeykulturen i klubberne og den omtalte lokale forankring i lokalområdet har gjort flere 

provinsklubbers brand stærkt, hvorimod specielt de københavnske klubber har måttet starte 

forfra, for at opbygge en tillid til sine omgivelser, qua de økonomiske skandaler.  

Når omkostningerne nu er minimeret, vil de velfungerende klubber have mulighed for at 

konsolidere sin virksomhed, hvorefter profit for disse kan realiseres. Dette forspring til de øvrige 

klubber, gør ligaen følsom overfor nedadgående konkurrencemæssig balance.   

Det indførte faste lønloft må derfor siges, at være en rigtig beslutning i dansk ishockey. Hvorvidt 

det i fremtiden skal være på de nuværende 6 mio. kr., må være op til klubberne at finde frem til, 

ud fra hvordan deres økonomiske tilstand er, samt hvordan markedet ser på ishockeysporten. 

Efter at have analyseret de økonomiske reguleringers funktion, vil der nu undersøges om disse har 

haft en effekt.  

4.8 Competitive Balance i dansk ishockey 

En enkel og solid måde, at måle Competitive Balance, er Dynamic Top-2-CB-Index (DCB)263, hvor 

man ser på, hvem der har indtaget de første to placeringer over en årrække. Den øverst placerede 

får 2 point og nr. to får 1 point. De to højeste cifre, af klubbernes resultater, lægges sammen og 

indikerer den konkurrencemæssige balance i forhold til nedenstående: 

 

DCB mellem 13-15: en ubalanceret liga, lav CB – ikke rekommanderet! 

DCB mellem 10-12: Accepteret, ikke perfekt. 

DCB mellem 6-9: Balanceret, høj CB – ideal ligadesign! 

DCB mellem 4-6: Er for balanceret – urealistisk scenarie. 
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 Trudo Dejonghe & Troels Troelsen, 2006. 



Nedenfor er vist Dynamic Top-2-Index for de sidste 5 sæsoner: 

DYNAMIC TOP-2-INDEX - GRUNDSPIL     

Placering/Sæson 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Nr. 1 S.jyskE S.jyskE Herning Rødovre Herning 

Nr. 2 Herning AaB Rødovre Herning Odense 

DYNAMIC TOP-2-INDEX - SLUTSPIL       

Placering/Sæson 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Guld Herning S.jyskE S.jyskE Herning Herning 

Sølv Fr.havn AaB Herning Fr.havn AaB 

 

Resultatet over de 5 sidste sæsoner blev 10 for grundspillet og 11 for slutspillet. Den 

konkurrencemæssige balance er acceptabel, men ikke perfekt. 

Til sammenligning er cifrene 9 for grundspillet og 11 for slutspillet i Schweiz,264 hvilket blot beviser, 

at i den virkelige verden, i den europæiske professionelle sport, er dette resultat ikke usædvanligt. 

Tiden inden reguleringen satte ind, er herfor en interessant sammenligning. 

Nedenfor er vist Dynamic Top-2-Index for sæsonen 2004/05 - 2008/09, hvorefter reguleringerne 

blev iværksat: 

DYNAMIC TOP-2-INDEX - GRUNDSPIL     

Placering/Sæson 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 

Nr. 1 Herning Rødovre Herning AaB Herning 

Nr. 2 Rødovre Herning Odense Herning AaB 

DYNAMIC TOP-2-INDEX - SLUTSPIL       

Placering/Sæson 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 

Guld S.jyskE Herning Herning S.jyskE Herning 

Sølv Herning Fr.havn AaB AaB AaB 

 

Resultatet blev for disse 5 sæsoner 11 for grundspiller og ligeså 11 for slutspillet.  

Dette indikerer en lille forbedring i CB, hvor man dog skal tage højde for overlappet i 

undersøgelsen. 

Det er ikke kun forudsigeligheden i toppen af ligaen, som er interessant, hvorfor bundholdenes 

situation også undersøges.  

Nedenfor er vist en omvendt Dynamic Bottom-2-Index for de sidste 5 år i grundspillet. Den viser 

således de hold, som kom sidst og næstsidst i ligaen. Dette for at se på forudsigeligheden der. 
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(Omvendt) DYNAMIC BOTTOM-2-INDEX - GRUNDSPIL   

Placering/Sæson 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Nr. SIDST Odense Odense Herlev Herlev Herlev 

Nr. NÆSTSIDST Esbjerg Hvidovre Fr.havn Esbjerg Rungsted 

 

Resultatet blev her 10, hvilket ligeså indikerer, at det er acceptabelt, men ikke perfekt. 

Nedenfor er vist sammen som oven, men fra 2008/09 og 5 sæsoner tilbage: 

(Omvendt) DYNAMIC BOTTOM-2-INDEX - GRUNDSPIL   

Placering/Sæson 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 

Nr. SIDST Herlev Herlev Herlev Herlev Esbjerg 

Nr. NÆSTSIDST Fr.havn Esbjerg Rungsted Esbjerg S.jyskE 

 

Resultatet blev her 12, som er accepteret, men ikke perfekt. Dog er der sket en forøgelse i 

uforudsigeligheden om, hvem som ender sidst og næstsidst i ligaen. 

De reguleringer af klubbernes økonomiske dispositioner, som DIU har indført, og håndhævet 

siden sæsonen 2009/10, har haft en lille synlig og positiv effekt på CB, hvor man dog skal tage 

højde for overlappet i undersøgelsen.  

CB i dansk ishockey er nu blevet undersøgt, hvorfor jeg i det følgende vil konkludere på min 

konsekvensanalyse af de juridiske begrænsninger og reguleringer. 

4.9 Delkonklusion vedrørende reguleringen af klubbernes økonomi 

Det stillede spørgsmål i problemformuleringen lød: Hvilke konsekvenser har reguleringen på disse 

to områder, for de sportslige præstationer, og derigennem på den økonomiske situation, med 

fokus på pointproduktion, redningsprocenter, samt Competitive Balance (CB)? 

Det blev først og fremmest påvist, at CB var blevet en anelse forbedret, siden håndhævelsen af de 

nye regler, hvor man dog skal tage højde for overlappet i undersøgelsen og det relativt korte 

tidsrum, hvor klubberne har måttet omprioritere. 

Forventningerne til reguleringen af klubbernes økonomiske forhold var, at tilskuerantallet ville 
falde på grund af den mindre sportslige kvalitet, forårsaget af reduceringen af lønomkostningerne, 
men eventuelt ikke i fuld skala, på grund af øget CB, hypotesen om den øgede seværdighed, når 
kvaliteten på spillerne bliver mindre eller den lokale forankring. 
 
Fra den tidligere undersøgelse kunne man se på tilskuerantallet, at efter indførslen af de nye 
regler (2009/10), faldt tilskuerantallet i ligaen – helt ifølge forventningerne. Men sæsonen efter 
(2010/11) steg det igen til et niveau over det, som var aktuelt, inden reguleringen trådte i kraft. 
 



Det er dog ikke påvist, om dette resultat er opnået, på grund af enkelte klubbers forbedrede 
resultat eller dette er på grund af den øgede CB, hypotesen om den øgede seværdighed eller den 
lokale forankring. 
 
Forventningerne var desuden, at reguleringen ville skabe økonomisk stabilitet i klubberne, hvilket 
må siges at være tilfældet, da der ikke har været konkurser siden. 
 
Ligaen er blevet kaldt ”Det jyske mesterskab”, da disse, med specielt Herning i spidsen, har 
domineret ligaen det sidste årti. Jyderne har også haft økonomiske problemer, men ingen 
konkurser og den sportslige kontinuitet har været bestående, i modsætning til specielt de 
sjællandske klubber. 
  
Man har forsøgt at konstruere ligaen på flere forskellige måder, hvor specielt de sjællandske hold 

er blevet tilgodeset. 

Det er vigtigt, at man fortsætter med at tænke i de baner, da løsningen på det ”sjællandske 

problem”, kan blive til alles bedste!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konklusion 
 
Ambitionen med denne kandidatafhandling var, at undersøge sportens eget administrative 

retssystem. Dette gennem at bruge ishockeysporten som case, da det mistænkes, at der findes 

problemer i DIU´s vedtægter, som ville være spændende at belyse, ligesom samspillet mellem 

forskellige retssystemer generelt.  

Der er en lang tradition for selvregulering indenfor sporten. En idræts sportslige regler er anset for 

gældende ret på området og den dømmende magt, er helt naturligt tilfaldet de nationale og 

internationale forbund. 

Fordelene ved selvregulering er helt i tråd med både Danmarks og EU´s syn på formålet med 

lovgivning. Det skal være ressourcebesparende og skabe merværdi for samfundet som helhed.  

Kommissionen har propaganderet for formålet med bedre lovgivning og specielt peget på, at 

brugerne af loven skulle indvies i denne proces, herunder at sikre repræsentativitet og indflydelse 

blandt disse, hvilket ikke er lykkedes på sportens område.   

Ligeså er der brister i de dømmende instanser i sportens selvreguleringssystem. Mange forbund er 

i Danmark ikke udstyret med rets kvalificerede voldgiftsretter, ligesom det hovedsageligt er 

forbundenes repræsentanter, der udøver den dømmende magt, hvorfor udøvernes retssikkerhed 

er i fare.  

På det juridiske område kan det, efter undersøgelse af formålet med traktaterne og retspraksis på 

området, konstateres, at DIU´s begrænsning af udenlandske spillere, herunder EU-medborgere, 

strider mod princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed, begrundet i nationalitet. 

Desuden kan de økonomiske reguleringer, som DIU har pålagt klubberne, defineres som 

samordnet praksis og er i strid med EU-konkurrencereglerne. For at være fritaget fra reglerne 

kræves, at aftalen skal opfylde fire kumulative betingelser, som beskrevet i TEUF, hvilket de ikke 

gør.  

”Sportens særlige kendetegn” er herefter begrebet, som fritagelsen kan bygges på. Reguleringerne 

skal således forfølge et legitimt formål, være uadskilleligt forbundet med dette og handlingen og 

dens effekt være proportionel. 

Her fandtes kun det regnskabsmæssige krav at være proportionelt, hvorimod egenkapitalkravet og 

lønloftet var stridende mod EU-retten.    

Lønloftet er dog et effektivt redskab til at sikre økonomisk stabilitet her og nu, samt øge CB på lang 

sigt. På kort sigt vil klubber, som overinvestere kunne løfte ligaen, da alle vil se de dygtige dyre 

spillere. Dog vil der på lang sigt indfinde sig aftagende skalaafkast, på grund af mindre CB, 

hvormed ligaens omsætning vil blive reduceret.   



Kravet om dokumentation af indtægter, inden kontrakter kan underskrives har været positivt. Der 

har ikke været konkurser siden DIU begyndte dette tilsyn, hvilket må betegnes som en succes. 

Egenkapitalkravet har indtil videre blot været et signal til klubberne om at opbygge en sådan. Det 

har været den regnskabsmæssige kontrol, som har styret klubbernes investeringer.   

Undersøgelsen af begrænsningen af udenlandske spillere og målmænd viste, at disse har stor 

betydning for sporten, qua deres massive repræsentation på top listerne over flest produceret 

point for spillerne og bedste redningsprocent for målmændene. 

Desuden observeredes, at antallet af udlændige faldt drastisk efter indførslen af begrænsningen i 

2009, hvilket formentligt var forstærket af finanskrisen, ligesom der ikke sås en direkte 

sammenhæng mellem andel af udlændinge i ligaen og det gennemsnitlige tilskuerantal for alle 

klubberne.  

Sidst undersøgtes CB i ligaen, hvor resultatet pegede mod, at denne balance er blevet bedre siden 

reguleringen af klubbernes økonomi, hvor man dog skal tage højde for overlap i målingerne. 

Forventningerne inden analysen var, at reguleringerne og begrænsningerne ville indebære, at den 

sportslige kvalitet ville reduceres og tilskuerantallet dermed blive mindre. Sæsonen efter faldt 

tilskuerantallet ifølge forventningerne, men sidste sæson steg det igen – til et niveau over det, 

som var resultatet i 2008/09, hvor den sportslige kvalitet var højest. 

Hvorvidt dette skyldtes enkelte klubbers resultater, den øgede CB eller andre faktorer blev ikke 

påvist.   

Dog var forventningerne, at flere danskere ville få spilletid i ligaen, ligesom det var målet, at sikre 

økonomisk stabilitet i klubberne, hvor begge blev bekræftet.  
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BILAG 1 

ISHOCKEYSPILLER KONTRAKT 

 

 

Mellem undertegnede  

                         

 - i det følgende kaldet arbejdsgiver(en) 

 

 

og medundertegnede 

  

 - i det følgende kaldet spilleren 

 

 

er dags dato indgået følgende ansættelseskontrakt på nedennævnte vilkår, idet bemærkes at kontrakten er 

betinget af, at DIU’s Licensudvalg godkender kontraktens indhold, og at kontrakten indgås.  

 

 



1. KONTRAKTPERIODE OG JOBTITEL 

1.1. Spillerens kontraktperiode er år X, XXXX-XXXX til XXXX-XXXX, samt år X, XXXX-XXXX til XXXX-XXXX, 

hvorefter kontrakten ophører uden yderligere varsel. Spillerens titel er ishockeyspiller.  

2. REFERENCE OG ARBEJDSSTED  

2.1. Arbejdsgiveren har til den daglige ledelse af eliteholdet ansat en eller flere trænere, ligesom der er en 

holdleder til at forestå en række administrative og praktiske gøremål omkring holdet. Arbejdsgiveren 

har udpeget denne gruppe  

som spillerens nærmeste foresatte, og denne gruppe kan tage stilling til ledelsesmæssige forhold og 

forhold i relation til det daglige arbejde for spilleren. Spørgsmål i henhold til denne kontrakt kan 

besvares af den sportslige leder hos arbejdsgiveren eller af arbejdsgiverens direktion. 

2.2. Spilleren er altid velkommen til at søge råd og vejledning eller få besvaret spørgsmål af administrativ 

karakter hos arbejdsgiverens administration. 

2.3. Arbejdsstedet vil som udgangspunkt være Herlev Skøjtehal, Tvedvangen 204, 2730 Herlev, men 

arbejdet vil i forbindelse med afvikling af udekampe, træningsophold og opvisningskampe mv. skulle 

udføres i andre skøjtehaller, herunder eventuelt også i udlandet. 

 

3. SPILLERENS PLIGTER 

3.1. Generelt forventer og forlanger arbejdsgiveren, at spilleren i ansættelses-perioden i alle henseender 

vil repræsentere arbejdsgiveren og ishockeysporten på bedste måde. 

3.2. Arbejdet som ishockeyspiller indebærer, at spilleren møder til træning, til trænings- og 

turneringskampe, samt til opvisningskampe. Dette planlægges og fastlægges af trænerteamet. 

3.3. Spilleren er forpligtet til at følge de regler, som er udstukket af eliteholdets ledelse, herunder om 

disciplinære foranstaltninger, fx bødekasser. Regler for indbetaling til bødekassen og dennes 

anvendelse aftales mellem spilleren (eller spillernes repræsentanter) og den daglige ledelse. Midlerne i 

bødekassen tilfalder som udgangspunkt sociale foranstaltninger for eliteholdet. Anke afgøres af 

direktionen. 

3.4. Hvis spilleren har forfald til træning eller kamp, skal spilleren uopholdeligt meddele dette til klubbens 

ledelse eller træner. 

3.5. Spilleren har pligt til at spille på det hold, hvortil spilleren udtages, uanset om kampen er et led i 

officielle turneringer, og uanset om kampen finder sted i Danmark eller i udlandet. 



3.6. Spilleren har pligt til at overholde Danmarks Idræts-Forbunds til enhver tid gældende 

dopingregulativer og herunder stille sig til rådighed for dopingkontrol i overensstemmelse med 

dopingregulativet. Arbejdsgiver accepterer under ingen omstændigheder nogen form for doping. 

Doping vil medføre bortvisning af spilleren uden nogen ret til erstatning eller opfyldelse af andre 

forpligtelser fra arbejdsgiverens side.  

3.7. Spilleren må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra klubben deltage i ishockeykampe indendørs 

eller udendørs, hvori klubben ikke deltager, med mindre kampen er arrangeret af Danmarks Ishockey 

Union. Spilleren forpligter sig til at holde sig i god fysisk form, altid stille velforberedt og klar til at 

arbejde på alle måder for sporten, føre en nødvendig sober livsførelse og i hele sæsonen yde en 

sportsindsats, der svarer til den målsætning, der er fastsat af træner og ledelse.  

3.8. Arbejdsgiver stiller trænings- og kampudstyr til rådighed for spilleren. Regnskab over det udleverede 

udstyr kan til enhver tid rekvireres hos materialeindkøberen. I det tilfælde en spiller måtte ophøre 

med at spille for arbejdsgiveren, er spilleren forpligtet til at levere det lånte udstyr tilbage. Såfremt 

udstyret ikke leveres tilbage, er spilleren forpligtet til at betale erstatning for det tab, som herved 

påføres arbejdsgiver. 

3.9. Såfremt arbejdsgiveren tillige stiller anden beklædning til rådighed for spilleren, har spilleren pligt til at 

anvende beklædningen under transport til og fra kamp, ved deltagelse i pressemøder, under tv-

interviews o. lign. 

3.10. Spilleren må aldrig - selv om der ikke er udleveret anden beklædning ved de nævnte lejligheder - være 

iklædt beklædning, der fremtræder som fremstillet af et andet sportsbeklædningsfirma, end det firma 

arbejdsgiveren har truffet aftale med. 

 

4. UGENTLIG ARBEJDSTID 

4.1. Arbejdstiden varierer afhængigt af trænings- og turneringsafviklingen, hvilket er ensbetydende med, at 

der i perioder kan være tale om betydeligt merarbejde, som kan placeres i weekenderne og om 

aftenen. Der kan ikke forventes nogen fast ugentlig arbejdstid, dog forventes den ikke at overskride 48 

timer i gennemsnit pr. uge. Arbejdstiden kan over året sidestilles med den gennemsnitlige arbejdstid 

for en lønmodtager på det generelle arbejdsmarked. 

4.2. Som en naturlig del af indgåelsen af denne kontrakt tilbydes spilleren sommertræning efter den af 

arbejdsgiveren ansatte træners udarbejdede plan. Sommertræningen vil udgøre ca. 6 timer pr. uge, 

dog kan træningen i perioder godt overstige 6 timer pr. uge. 

 

5. ARBEJDSGIVERENS PLIGTER 

5.1. Arbejdsgiveren har pligt til at optræde loyalt ovenfor spilleren. 



5.2. Arbejdsgiveren har pligt til uden udgift for spilleren at drage omsorg for spillerens transport og 

eventuelle ophold i forbindelse med udekampe. 

5.3. Arbejdsgiveren har pligt til at give spilleren fri til deltagelse i eventuelle træningssamlinger, 

landskampe og lignende, hvortil spilleren udtages af Danmarks Ishockey Union. Er spilleren ikke dansk 

statsborger, gælder IIHF (det internationale ishockeyforbunds) til enhver tid gældende regler om 

frigivelse af spillere i forbindelse med landskampe. 

5.4. Arbejdsgiveren vil under ansættelsesforholdet stille kvalificerede hjælpere til rådighed, som både kan 

gå til hånde omkring den daglige træning og kamp og give vejledning om ernæring og på det mentale 

område. 

 

6. SYGDOM  

6.1. Arbejdsgiveren fortsætter sine forpligtelser overfor spilleren i det tilfælde, at spilleren måtte komme 

til skade i forbindelse med sine aktiviteter for arbejdsgiver, se dog bestemmelserne nedenfor. 

6.2. Såfremt spilleren bliver skadet/sygemeldt, har spilleren pligt til at henvende sig på arbejdsgivers 

administrationskontor senest 2 hverdage efter sygdommens opståen for udfyldelse af 

arbejdsskadeanmeldelse eller skema til sygedag-pengerefusion. I modsat fald bortfalder 

arbejdsgiverens forpligtelser overfor spilleren. Kun lovligt forfald, så som indlæggelse på sygehus, vil 

fritage spilleren for denne forpligtelse. 

6.3. I det tilfælde, hvor spilleren kommer i forbindelse med aktiviteter, der ikke vedrører ishockeysporten, i 

et omfang der gør, at spilleren ikke længere kan leve op til kontraktens forpligtelser, herunder det at 

spille på førsteholdet, bortfalder arbejdsgiverens forpligtelser. Såfremt spilleren får varig 

skade/sygdom eller har fortiet/skjult skader, der forårsager, at spilleren ikke længere kan opfylde sine 

forpligtelser som ishockeyspiller, bortfalder kontrakten og arbejdsgiverens forpligtelser. 

6.4. I tilfælde af skade/sygdom, som medfører, at spilleren ikke kan fuldføre sin kontrakt, forbeholder 

arbejdsgiveren sig ret til at opsige kontrakten med 2 måneders varsel. 

7. FORSIKRING 

7.1. Arbejdsgiver tegner og betaler lovpligtig arbejdsskadeforsikring for spilleren. Personlige forsikringer, 

herunder fx karrierestopforsikring eller almindelig ulykkesforsikring tegnes af og betales af spilleren 

selv. Arbejdsgiver vil dog være behjælpelig gennem selskabets forsikringsmægler med at vejlede og 

råde spilleren bedst muligt. 



  

8. PR- OG REKLAMEKONTRAKTER 

8.1. Spilleren skal stå til rådighed for arbejdsgiver i forbindelse med PR virksomhed såsom reklamer på 

spillerdragt, interviews og andre aktiviteter, som af arbejdsgiver anses for at være nødvendige i 

forbindelse med arbejdsgivers markedsføring. 

8.2. Spilleren kan ikke i ansættelsesperioden indgå selvstændige sponsoraftaler i sin egenskab af 

ishockeyspiller, uden at tilladelse hertil er givet af arbejdsgiver. 

8.3. Arbejdsgiver har retten til at udnytte spillerens billede og autograf i forbindelse med arbejdsgiverens 

eget salg af merchandise, i forbindelse med arbejdsgiverens markedsføring og salgsfremmende 

foranstaltninger og i forbindelse med arbejdsgiverens salg af sponsorater. Arbejdsgiverens 

udnyttelsesret forudsætter, at udnyttelsen sker i et omfang, som er rimeligt og i overensstemmelse 

med almindelig kutyme. Arbejdsgiver må aldrig lade spilleren eller spillerens billede anvende således, 

at det strider mod den loyalitetsforpligtelse, som spilleren måtte have overfor en hovedarbejdsgiver. 

Når spillerens ansættelsesforhold ophører, skal arbejdsgiveren loyalt ophøre med at producere 

effekter, hvor spillerens billede eller autograf anvendes, men skal dog ikke standse salg af serier, der 

knytter sig til hele holdet, hvis dette vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt. 

 

9. VEDERLAG M.M. 

 Aflønningen fremgår af bilag X vedhæftet denne kontrakt.  

  

10. FERIE 

10.1. Medarbejderen oppebærer feriegodtgørelse på 12,5 % i henhold til ferielovens regler herom. 

10.2. Feriedage optjent i ansættelsesperioden er hermed varslet til afvikling i perioden 2. maj–30. juli eller – 

hvis ansættelsesperioden slutter før 2. maj – fra sidste turneringskamp er spillet til 

ansættelsesperiodens ophør. Der kan ikke påregnes afvikling af ferie i sæsonen bortset fra ganske få 

feriedage/helligdage. Terminen for afholdelse af ferie aftales med klubbens ledelse. 

 

 

11. NHL KLAUSUL 

 



11.1. For det tilfælde, at spilleren er under 18 år ved indgåelsen af denne aftale, forpligter spilleren sig til at 

lade følgende klausul indskrive i sine fremtidige ansættelsesaftaler med klubber uden for NHL-området 

(i klausulen benævnt ’Ny klub’):  

’I tilfælde af, at [spillerens] overgang til en NHL-klub udløser en overgangssum til [Ny klub] i h.t. aftale 

mellem NHL og IIHF, forpligter [Ny klub] sig til at afregne 50 % af overgangssummen til [arbejdsgiver].’  

 

 

12. MISLIGHOLDELSE 

 

12.1. Såfremt spilleren udebliver, uden at dette sker med accept fra arbejdsgiver, ifalder spilleren en 

konventionalbod, der fastsættes til det højeste af følgende beløb: 

 et beløb svarende til det transferbeløb, som spilleren modtager eller har modtaget ved at tiltræde 

i anden ishockeyklub i ansættelsesperioden, 

 et beløb svarende til 3 måneders grundløn, jf. bilag 1, dog minimum 50.000 kr. 

12.2. Spillerens misligholdelse af aftalen ved enten ikke at tiltræde ansættelsen eller ved uberettiget 

fratræden kan sanktioneres ved nedlæggelse af fogedforbud uden sikkerhedsstillelse, i det omfang 

spilleren tiltræder som spiller i en anden dansk eller udenlandsk ishockeyklub. 

12.3. Såfremt spilleren i ansættelsesperioden ikke opfylder denne ansættelses-kontrakt, herunder navnlig 

den standard for adfærd, som arbejdsgiveren med rimelighed kan forvente af spilleren, kan 

arbejdsgiveren opsige kontrakten med 2 måneders varsel. I tilfælde af misligholdelse fra arbejdsgivers 

side, fx manglende lønudbetaling til spilleren eller manglende mulighed for træning i henhold til denne 

kontrakt, kan spilleren opsige kontrakten med 1 måneds varsel. 

 

13. RETSGRUNDLAGET 

 

13.1. Ansættelsesforholdet mellem spilleren og arbejdsgiveren er reguleret af denne ansættelsesaftale samt 

bilag 1. 

13.2. Ansættelsesforholdet er hverken reguleret af funktionærloven eller af kollektive overenskomster. 

13.3. Arbejdsgiveren skal foranledige, at der i overensstemmelse med Danmarks Ishockey Unions love 

tegnes licens for spilleren for ansættelsesperioden. Spillerlicensen til eliteholdet indebærer, at der 



samtidig tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for spilleren. Spillerlicensen er ensbetydende med, at 

spilleren er spilleberettiget for arbejdsgiveren for den sæson, som ansættelses-forholdet er gældende. 

13.4. Transfer/overgang til en anden dansk klub følger de regler, der er beskrevet af Danmarks Ishockey 

Union og IIHF. Sker overgangen i ansættelsesperioden, vil transfer og præmisser for denne blive aftalt 

mellem de involverede parter – spilleren, arbejdsgiveren og [ny klub]. Spilleren er gjort bekendt med 

bestemmelserne i Danmarks Ishockey Unions love om licens og transfer.  

13.5. Denne kontrakt er betinget af, at spilleren opfylder kravene til helbred/fysik for en professionel 

ishockeyspiller. Dette godkendes af arbejdsgiverens læger/fysioterapeuter. Såfremt spilleren ikke 

opfylder kravene til helbre-det/fysikken, bortfalder denne kontrakt. Kontrakten er endvidere betinget 

af, at DIU’s Licensudvalg godkender dels kontraktens indhold, dels at kontrakten indgås. 
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XXXXXXXX, den        XXXXXXXX, den       

 

 

Som arbejdsgiver: 

  

 

Som spiller: 
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