
Repræsentationsaftale
(Spillerrepræsentation) 

mellem

_____________________________________________________
Fodboldagentens fulde navn 

 
_____________________________________________________

CPR-nr.

_____________________________________________________
Fodboldagentvirksomhedens fulde navn 

_____________________________________________________
CVR-nr.

_____________________________________________________
Forretningsadresse

_____________________________________________________
Postnr./By/Land

_____________________________________________________
Fodboldagentens e-mailadresse

(i det følgende kaldet "fodboldagenten") 

og

_____________________________________________________
Spillerens fulde navn  

_____________________________________________________
CPR-nr.

_____________________________________________________
Adresse

_____________________________________________________
Postnr./By/Land 

_____________________________________________________
Spillerens e-mailadresse  

_____________________________________________________
Forældremyndighedsindehavers navn og e-mailadresse, hvis spilleren er under 18 år 

(i det følgende kaldet "spilleren")

Marker ved afkrydsning, hvilket af nedenstående alternativer, der er gældende: 

Fodboldagentens virksomhed 
drives i personligt regi, og 
afregnes med fodboldagenten 
personligt. 

Fodboldagentens virksomhed 
drives i selskabsform, og afregnes 
med selskabet. 



1 Indledende bestemmelser
1.1 Denne aftale regulerer fodboldagentens virke som repræsentant for spilleren. Virksomhed som fodboldagent, for-

stået som repræsentation og fremme af en spillers interesser ved forhandling og indgåelse af en spillerkontrakt i 
henhold til denne aftale, må kun varetages af fodboldagenten selv, og sådanne opgaver må ikke udføres af fodbol-
dagentens medarbejdere.

1.2 Fodboldagenten er underkastet DBUs til enhver tid gældende reglement for fodboldagenter, og denne aftale kan 
ikke give fodboldagenten videregående rettigheder eller tillægge spilleren videregående forpligtelser end, hvad 
der følger af dette reglement.

1.3 Denne aftale kan ikke indgås af spillere under 15 år. For spillere mellem 15 og 18 år skal aftalen tiltrædes af mindst 

en af spillerens forældremyndighedsindehavere.

2 Registrering
2.1 Fodboldagenten bekræfter, at han er registreret eller senest samtidig med indgåelse af repræsentationsaftalen 

indsender ansøgning om registrering hos DBU, og han forpligter sig til at opretholde en sådan registrering, så 
længe aftalen er gældende. Aftalen bortfalder uden varsel, hvis fodboldagenten ikke længere er registreret som 
fodboldagent hos DBU – uanset årsagen.

3 Varighed
3.1 Aftalen træder i kraft den _______________ og gælder til og med den _______________, hvorefter den ophører 

uden varsel. Aftalen kan maksimalt have en varighed på 2 år fra datoen for aftalens ikrafttræden. Fornyelse sker 
ved indgåelse og indsendelse af en ny repræsentationsaftale, hvis parterne er enige om det.

3.2 I aftaleperioden efter punkt 3.1 er aftalen (sæt kun ét kryds):

    Opsigelig, og kan opsiges af hver af parterne med ___________ måneders skriftligt varsel  
       til udgangen af en måned.

    Uopsigelig.

3.3 En repræsentationsaftale med en spiller over 15 år, men under 18 år, kan ikke gøres uopsigelig og vil altid kunne 
opsiges med maksimalt 3 måneders varsel til udgangen af en måned.



4 Honorar
4.1 Fodboldagenten er kun berettiget til at modtage honorar i relation til en spillerkontrakt, fodboldagenten har med-

virket til at indgå for spilleren.

4.2 Fodboldagenten modtager (sæt kun ét kryds):

    Et honorar på 3 % af bruttogrundlønnen1 i hele spillerkontraktens varighed (anbefalet niveau). 

    Et honorar på _______ % af bruttogrundlønnen1 i hele spillerkontraktens varighed. 
 
Hvis parterne er enige om en øvre grænse for fodboldagentens honorar, anføres maksimumbeløbet her: 
__________________________. Fodboldagentens honorar er altid inklusive moms.

4.3 Fodboldagentens honorar i henhold til punkt 4.2 forfalder til betaling på følgende måde  
(sæt ét kryds og udfyld om nødvendigt):

     I takt med, at spilleren får det eller de honorarberettigende beløb udbetalt af den klub, som fodboldagenten 
har forhandlet spillerkontrakten med.

    Andre aftaler anføres her:  
    

4.4 Fodboldagentens honorar må kun betales af den spiller, der engagerer ham, og ikke af andre parter. Uanset hvilke 
aftaler, der måtte blive indgået mellem de involverede parter, skal fodboldagenten derfor uden undtagelse faktu-
rere spilleren for sit fulde honorar og dokumentere honorarets størrelse og betaling over for spilleren. Hvis det er 
aftalt, at den modtagende klub skal betale fodboldagentens honorar på vegne af spilleren, skal honorarbetalingen 
således undtagelsesfrit ske ved modregning i spillerens kontraktuelle krav over for klubben og fremgå af lønsedler 
m.v.

4.5 Hvis en spiller og en klub ønsker at lade sig repræsentere af den samme fodboldagent i den samme transaktion, 
og de betingelser, der er fastsat herom i DBUs til enhver tid gældende reglement for fodboldagenter, er opfyldt, 
gælder bestemmelsen i punkt 4.4 kun for den del af fodboldagentens honorar, som spilleren skal betale.

5 Fodboldagentens bemyndigelse
5.1 Fodboldagentens bemyndigelse til at varetage spillerens interesser er afgrænset til at søge at skaffe spilleren 

ansættelse som professionel fodboldspiller i følgende (sæt et eller to krydser):

    Land(e) ___________________________________________________________________________________.

    Klub(ber) __________________________________________________________________________________.

1 Bruttogrundlønnen udgøres af spillerens faste løn tillagt eventuelle på forhånd beløbsfastsatte sign-on fees, stay-on fees og sign-off fees og 
lignende enkeltstående beløb, som klubben og spilleren ved spillerkontraktens indgåelse har aftalt, at klubben skal betale til spilleren på et eller 
flere nærmere fastlagte tidspunkter, f. eks på tiltrædelsesdatoen, på bestemte tidspunkter senere i kontraktperioden eller ved kontraktens udløb. 
I spillerens bruttogrundløn indgår ikke individuelle eller kollektive bonusser, præmier eller værdien af helt eller delvist frie goder, vedrørende f.eks. 
bolig, bil, rejser, flytning, forsikringer, telefon, IT, mad, diæter og lignende, eller tilskud hertil.



5.2 Fodboldagentens bemyndigelse i henhold til punkt 5.1 er:

    Eksklusiv, for så vidt angår  
       __________________________________________________________________________________________.

    Ikke-eksklusiv, for så vidt angår  
       __________________________________________________________________________________________.

5.3 Fodboldagentens bemyndigelse er tidsbegrænset, jf. punkt 3 i denne aftale.

5.4 Fodboldagenten er ikke i medfør af denne aftale bemyndiget til at indgå nogen aftaler på spillerens vegne eller på 
anden måde forpligte spilleren i et bindende aftaleforhold. Alle aftaler er betinget af spillerens endelige og udtryk-
kelige godkendelse og personlige underskrift.

6 Fodboldagentens forpligtelser
6.1 Fodboldagenten forpligter sig i denne aftales løbetid til at varetage spillerens interesser. Fodboldagenten forplig-

ter sig ligeledes til ikke at varetage interesser, der måtte stride imod spillerens interesser som beskrevet i denne 
aftale. Dette indebærer bl.a., at fodboldagenten ikke i forhandlinger om spillerens ansættelse i eller skifte til en 
bestemt klub må have en repræsentationsaftale, en samarbejdsaftale eller et interessefællesskab med en af de 
øvrige i ansættelsen eller klubskiftet involverede parter eller med en fodboldagent, som repræsenterer en af de 
øvrige i ansættelsen eller klubskiftet involverede parter.

6.2 En repræsentationsaftale, en samarbejdsaftale eller et interessefællesskab med en af de øvrige i ansættelsen eller 
klubskiftet involverede parter er dog tilladt, hvis fodboldagenten på forhånd skriftligt oplyser alle involverede par-
ter om potentielle eller aktuelle interessekonflikter, som fodboldagenten måtte have med en eller flere af de invol-
verede parter, og hvis fodboldagenten opnår alle involverede parters udtrykkelige skriftlige samtykke, førend de 
pågældende forhandlinger påbegyndes.

6.3 Hvis en spiller og en klub ønsker at lade sig repræsentere af den samme fodboldagent i relation til forhandling og 
indgåelse af en spillerkontrakt eller en transferaftale, og de betingelser, der er fastsat i punkt 6.2 er opfyldt, skal 
spilleren og klubben skriftligt aftale, hvilken eller hvilke af parterne, der betaler fodboldagentens honorar. Parterne 
skal straks indsende deres skriftlige samtykke og honorarfordelingsaftale til DBU som en del af registreringen.

6.4 Fodboldagenten forpligter sig til kun at påtage sig opgaver i det omfang, fodboldagenten kan udføre disse på en 
effektiv og forsvarlig måde.

6.5 Fodboldagenten forpligter sig til at overholde love og regler udstedt af DBU, UEFA og FIFA. Desuden forpligter 
fodboldagenten sig til at overholde den offentligretlige lovgivning om arbejdsformidling og anden relevant ufravi-
gelig lovgivning.

6.6 Fodboldagenten forpligter sig til løbende at føre regnskab over modtagne honorarer og til i perioden fra den  
1. januar til den 14. februar at oplyse DBU om det samlede honorar, som fodboldagenten har erhvervet ret til i løbet 
af det forudgående kalenderår i henhold til nærværende repræsentationsaftale.



7 Spillerens forpligtelser
7.1 En spiller, der i henhold til denne repræsentationsaftale gør brug af fodboldagenten, er ansvarlig for, at den under-

skrevne repræsentationsaftale kommer frem til DBU til registrering via e-mailen footballagent@dbu.dk senest 5 
hverdage efter datoen for parternes underskrivelse. Hvis repræsentationsaftalen ikke er kommet rettidigt frem til 
DBU, bortfalder den automatisk.

7.2 Ved genforhandling af en spillerkontrakt skal spilleren, hvis denne gør brug af fodboldagenten og der forud for 
genforhandlingen er etableret et nyt fodboldagentforhold, sikre indsendelse af en ny repræsentationsaftale til DBU 
i overensstemmelse med punkt 7.1.

7.3 Spilleren er forpligtet til at informere fodboldagenten om ethvert tilbud eller henvendelse til spilleren fra enhver 
klub eller person i tilknytning til en klub, som er omfattet af fodboldagentens bemyndigelse, jf. punkt 5.

7.4 Hvis fodboldagentens bemyndigelse efter punkt 5 er helt eller delvist eksklusiv, forpligter spilleren sig til ikke at 
indgå aftale med andre fodboldagenter, der strider mod den aftalte eksklusivitet.

7.5 Spilleren forpligter sig til at deltage i alle møder i Danmark foranlediget af fodboldagenten, som i forbindelse med 
denne repræsentationsaftale må anses for rimelige.

8 Andre aftaler
8.1 Eventuelle særlige aftaler mellem parterne, som supplerer denne repræsentationsaftale, herunder om ydelser og 

honorarer af enhver art, skal være i overensstemmelse med principperne i DBUs og FIFAs til enhver tid gældende 
reglement for fodboldagenter, og skal vedlægges denne aftale og indsendes til registrering hos DBU sammen med 
denne aftale, eller hvis sådanne særlige aftaler indgås efterfølgende, komme frem til DBU senest 5 hverdage efter 
datoen for deres indgåelse.

9 Ændringer af og tilføjelser til aftalen
9.1 Ændringer af og tilføjelser til denne aftale skal være skriftlige og indsendt til registrering hos DBU i overensstem-

melse med punkt 8.1 for at være gyldige.

10 Fortrolighed
10.1 Denne aftale er et fortroligt dokument mellem parterne, og ingen af parterne er berettiget til at informere nogen 

tredjepart om indholdet af aftalen uden specifikt tilsagn fra den anden part.

11 Lovvalg
11.1 Denne aftale skal fortolkes efter dansk ret.

12 Disciplinære klager og civilretlige tvister
12.1 Parterne erklærer sig herved indforståede med og bundne af de herom fastsatte bestemmelser i DBUs og FIFAs til 

enhver tid gældende reglement for fodboldagenter.

footballagent@dbu.dk


13 Behandling af personoplysninger
13.1 Dansk Boldspil-Union behandler som led i sin administration af fodboldagentområdet en række personoplysninger 

om fodboldagenten og spilleren.

13.2 Oplysningerne behandles med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (b) for at kunne opfylde 
nærværende repræsentationsaftale.

13.3 Fodboldagenten skal overholde de til enhver tid gældende regler inden for databeskyttelseslovgivningen, og 
dermed behandle de personoplysninger, som fodboldagenten kommer i besiddelse af, på en sikker og forsvarlig 
måde, således at spillernes personoplysninger beskyttes i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

13.4 Yderligere information omkring DBUs behandling af personoplysninger i den til enhver tid gældende privatlivspoli-
tik, kan findes på DBUs hjemmeside.

14 Underskrifter og indsendelse til registrering
14.1 Denne aftale er underskrevet af parterne. Efter indsendelse til registrering hos DBU sendes aftalen retur via e-mail 

til fodboldagenten og spilleren, samt spillerens eventuelle forældremyndighedsindehaver, og DBU opbevarer et 
eksemplar i sit arkiv. 

14.2 Fristen for indsendelse til registrering hos DBU er senest 5 hverdage efter datoen for parternes underskrift, jf. 
punkt 7.1.

___________________________________                    ____________________________________ 
Dato Fodboldagenten (stempel og underskrift)

___________________________________                    ____________________________________
Dato  Spilleren

___________________________________                    ____________________________________
Dato  Forældremyndighedens indehaver (hvis spilleren er under 18 år)

___________________________________                    ____________________________________ 
Dato Dansk Boldspil-Union (stempel og underskrift)

Bekræftelse på modtagelse af aftalen:


	Check_1: Off
	Check_2: Off
	Fodboldagentens fulde navn: 
	CVR-nr_1: 
	Fodboldagentvirksomhedens fulde navn: 
	CVR-nr_2: 
	Forretningsadresse: 
	Postnr: 
	/By/Land_1: 
	/By/Land_2: 

	Fodboldagentens e-mailadresse: 
	Spillerens fulde navn: 
	CPR-nr_2: 
	Adresse: 
	Spillerens e-mailadresse: 
	Forældremyndighedsindehavers navn og e-mailadresse: 
	Check_3: Off
	Check_4: Off
	Måned(er): 
	Dato fra: 
	Dato til: 
	Check_5: Off
	Check_6: Off
	Check_7: Off
	Check_8: Off
	Check_9: Off
	Check_10: Off
	Bemyndigelse - Land(e): 
	Bemyndigelse - Klub(ber): 
	Honorar procent: 
	Honorar bax: 
	 beløb: 

	Check_11: Off
	Check_12: Off
	Bemyndigelse - Eksklusiv: 
	Bemyndigelse - Ikke-eksklusiv: 
	Dato_1: 
	Fodboldagenten (stempel og underskrift): 
	Dato_2: 
	Dato_3: 
	Dato_4: 
	Spilleren (underskrift): 
	Forældremyndighedens indehaver: 
	DBU (stempel og underskrift): 
	Andre aftaler: 


