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SAMARBEJDSAFTALE

Mellem
Divisionsforeningen
Vestagervej 17
2900 Hellerup
(herefter benævnt DF)
og
Spillerforeningen
Pilestræde 35
1112 København K
(herefter benævnt SPF)
(i det følgende benævnt Parterne).

§ 1.
Formål.
1.1.
Med indgåelse af nærværende samarbejdsaftale, vil SPF og DF i fællesskab arbejde
for:
? at udvikle danske fodboldspillere og dansk klubfodbold på eliteniveau,
? at skabe de nødvendige forudsætninger for gode og trygge arbejdsvilkår for klubber
og spillere,
? at vejlede og rådgive klubber og spillere med henblik på at styrke dansk
klubfodbold nationalt, som internationalt,
? at bidrage til udvikling af danske fodboldspillere i Danmark, såvel fodboldmæssigt,
som karrieremæssigt i øvrigt,
? at bidrage til at sikre danske klubber de bedst mulige spillere og skabe
forudsætningerne for stabile vilkår for drift og udvikling af de danske
fodboldklubber på eliteniveau,
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? at udnytte og forvalte fælles rettigheder med henblik på markedsføring og styrkelse
af dansk klubfodbold på eliteniveau.

§ 2.
Rettigheder.
2.1. Fælles udnyttelse af rettigheder.
SPF og DF skal i fællesskab udfolde alle bestræbelser på at træffe de nødvendige
foranstaltninger, for i fællesskab at udnytte fælles rettigheder. SPF og DF er i medfør
af spillerkontraktindgåelser i klubberne og indgåelse af nærværende aftale tilført de
nødvendige rettigheder fra klubber og spillere for at iværksætte nedennævnte
projekter. Måtte der være rettigheder, som skal bruges, og som ikke er tilvejebragt via
spillerkontraktindgåelserne, vil SPF og DF sammen indhente disse.
2.2. Fælles varemærke strategi og merchandiseprogram.
DF og SPF skal i fællesskab udvikle en varemærke strategi samt udbygge og udvikle et
overordnet merchandiseprogram for Faxe Kondi Ligaen med anvendelse af logoer,
klubdragter, billeder, ligheder, autografer etc.. ,
Når markedet tillader det skal ovennævnte også iværksættes for de øvrige divisioner.
2.3. Fælles sponsorater og arrangementer.
Der søges i fællesskab etableret sponsorater med anvendelse af fælles rettigheder samt
gennemført arrangementer til gavn for dansk klubfodbold på eliteniveau. Allerede
igangsatte aktiviteter (Super Cup, Faxe Kondi, BT’s Drømmehold) fortsættes efter
allerede indgåede aftaler.

§ 3.
Samarbejdsstruktur.
3.1.
Under respekt af at hver af Foreningerne rådgiver egne medlemmer er Parterne enige
om i nedenstående struktur at drøfte og indgå aftale om alle forhold af relevans for
såvel nærværende aftale, som løn- og arbejdsvilkår.
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3.2.
Med henblik på at inddrage Foreningernes medlemmer i arbejdet omkring fælles
udvikling, arrangeres en gang årligt et fælles møde til drøftelse af alle relevante forhold
mellem spillere og klubber. På mødet deltager fra hver klub, 2 klubrepræsentanter og 2
spillerrepræsentanter.
3.3.
Det årlige fællesmøde forberedes af det nedenfor anførte udvalg og indkaldelse skal
ske senest 14 dage før mødets afholdelse.
3.4.
Parterne nedsætter et samarbejdsudvalg, bestående af 3 repræsentanter fra hhv. DF og
SPF. Samarbejdsudvalget har til opgave og ansvar at sikre samarbejdets forløb og
udvikling.
Samarbejdsudvalget mødes mindst 4 gange årligt. Møderne i samarbejdsudvalget
forberedes af direktørerne for hhv. DF og SPF.

§ 4.
Økonomi.
4.1.
Nettoprovenuet fra udnyttelse af fælles rettigheder m.v. jfr. § 2, deles som hovedregel
ligeligt mellem parterne, dog således, at der undtagelsesvis gives mulighed for, at en
given aftale skævdeles til maksimalt fordelingsforholdet 25/75, med baggrund i at en
given aftale enten er meget ”spillertung” eller ”klubtung” i rettighedsudnyttelsen.

§ 5.
Voldgift.
5.1.
Opstår der mellem parterne nogen uenighed, tvist eller uoverensstemmelse om
forståelsen, fortolkningen eller rækkevidden af nærværende aftale eller i det hele om
parternes rettigheder og forpligtelser, kan en part starte en voldgiftsbehandling af
tvisten. Enhver sådan uenighed skal med bindende virkning afgøres ved DBU´s
Fodboldens Voldgiftsret og kan ikke indbringes for nogen domstol.
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§ 6.
Ikrafttræden og varighed.
6.1.
Nærværende aftale træder i kraft den 6. februar 1998 og kan tidligst opsiges med 12
måneders varsel til den 30. juni 2002.
Opsiges aftalen ikke, forlænges den automatisk med yderligere 4 år og kan herefter
opsiges af en af parterne med 12 måneders varsel til en 1. juli.

København, den

/

___________________________
Divisionsforeningen

København, den

/

____________________________
Spillerforeningen

