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SPILLERFORENINGEN
Spillerforeningen er fagforeningen for fodboldspillere på eliteplan i
Danmark og danske udlandsprofessionelle. Spillerforeningen har sat pensionsordninger, forsikring, uddannelse og en række andre vigtige forhold i
system, så alle spillere kan få effektiv hjælp, når det er mest nødvendigt.
Du kan læse mere om vores arbejde og vores mange medlemsfordele i
denne folder samt på Spillerforeningen.dk. Du kan også følge os på
Facebook.com/Spillerforeningen
Twitter.com/Spillerforening
Instagram.com/Spillerforeningen

SAMMEN ER VI STÆRKE
Som medlem af Spillerforeningen er du med til at sikre, at der findes
en solid frontkæmper, som slås for bedre forhold for alle fodboldspillere. Spillerforeningens medlemmer kan altid se hinanden i øjnene, fordi
medlemskabet er en stærk erklæring om solidaritet spillerne imellem.
Spillerforeningen har bl.a. været med til at sikre:
•
Overenskomstsdækning i dansk fodbold
•
At klubberne overholder den nugældende overenskomst
•
Indførelsen af en ordning for sportsopsparing
•
Landsholdsaftaler for både Herre-, Kvinde- og U21-landshold

VI HJÆLPER DIG
Vores kompetente og dedikerede medarbejdere og rådgivere har indsigt
i alt fra uddannelse og regler for indgåelse af kontrakter til dine muligheder for kompensation i skadessager. Vi kan kort sagt hjælpe dig med alt
relevant i forhold til dit job som fodboldspiller.

SOLIDT BAGLAND
Spillerforeningen er medlem af to stærke fællesskaber:
FH– Fagbevægelsens Hovedorganisation er hovedorganisationen for 65
medlemsforbund og ca. 1,3. mio. medlemmer. FH har som formål at gøre
de politiske og sociale rammer på arbejdsmarkedet bedre og at skabe
sunde arbejdspladser for alle. Se mere på FHO.dk
FIFPRO – den internationale spillerforening – er den verdensomspændende
repræsentative organisation for alle professionelle fodboldspillere inklusiv
spillere som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. FIFPRO kæmper for retfærdige og bedre vilkår for sine mere end 65.000 medlemmer.
Se mere på FIFPRO.org.

TRÆN GRATIS MED PROTREATMENT

FERIEPENGE, FORSIKRING OG PENSION

Hold formen ved lige med Team Spillerforeningen og ProTreatment.
Tilmeld dig Team Spillerforeningens træning i sommer- og vinterpausen.
Sammen med nogle af landets dygtigste trænere afholder Spillerforeningen
fodboldtræning på højt niveau hver sommer. Både sommer og vinter står
ProTreatments trænere og fysioterapeuter for fysisk og skadesforebyggende træning på topniveau. Du kan deltage, uanset om du er på kontrakt
eller er transferfri.
Se mere på Spillerforeningen.dk/projekter/Team-Spillerforeningen

Som professionel fodboldspiller sikrer overenskomsten dig altid ret
til f.eks. feriepenge, forsikring og pension. Det kan dog være svært
at gennemskue, om din klub udbetaler dig det rigtige beløb. Det kan
Spillerforeningen beregne. Er der et problem, sørger Spillerforeningen for,
at klubberne overholder den nugældende overenskomst, så du er sikret
ordentlige forhold.

KONTRAKTFORHANDLING
I kontraktforhandlinger kan du ikke altid regne med, at klubben tilbyder
dig en optimal aftale. Derfor er det afgørende, at du bliver rådgivet ordentligt i et virvar af dårlige klausuler og ringe vilkår. Som ung spiller kan
det også være svært at vide, i hvilken klub du bedst udvikler dit talent.
Spillerforeningen tilbyder gratis rådgivning.

UDDANNELSE, JOB OG NETVÆRK
4player er Spillerforeningens rådgivningstilbud om uddannelse og job
sideløbende med eller efter karrieren.
Så mere senere i denne folder og på 4-player.dk

SPILLERNES STEMME - DIT TALERØR
Vil du ud med en historie, en oplevelse eller et indblik i livet som fodboldspiller? Spillernes Stemme er din egen platform, hvor du helt uredigeret
fortæller din historie.
Se mere på Spillerforeningen.dk/Spillernes-Stemme

SIKRER DIG VITALE ARBEJDSFORHOLD
Med overenskomsten i hånden er du som fodboldspillere sikret en rimelig
mindsteløn, et krav om feriepenge, pension, sportsopsparing, forsikringer
og en række andre vitale arbejdsforhold. På den måde er et medlemskab
af Spillerforeningen en støtte til alle fodboldspillere, der kæmper for bedre
vilkår i dagligdagen.

A-KASSE
For en professionel fodboldspiller kan det være lige så relevant at være
tilknyttet en A-kasse som for andre lønmodtagere. Vores samarbejde med
Metal A-kasse betyder, at du som medlem har mulighed for at modtage
dagpenge, hvilket sikrer dig, hvis du står uden job.

FORSIKRINGER OG ARBEJDSSKADER
Enhver fodboldspiller kan pludseligt blive ramt af en skade. Men ved
du, om din klub har forsikret dig, og om de har anmeldt din skade?
Spillerforeningen står til rådighed i en skadessituation med vejledning
om, hvordan du bedst kommer videre med sagen og hjælper dig med at
få, det du har krav på.

ALLE DINE FORDELE ÉT STED: LOG PÅ ”MIN SIDE”
På ”Min Side” har du adgang til alle dine tilbud og medlemsfordele. For
at kunne logge på Min Side skal du være medlem af Spillerforeningen.
Du logger på ”Min Side” på Spillerforeningen.dk/Min-Side/
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PÅ PLUSKORT.DK
Fodboldbilleder.dk

|

SIDE 2

|

MEDLEMSKAB AF SPILLERFORENINGEN

MEDLEMSKAB AF SPILLERFORENINGEN

|

SIDE 3

|

SPILLERFORENINGEN / MEDLEMSFORDELE

SPILLERFORENINGEN / MEDLEMSFORDELE

EKSTERN RÅDGIVNING
AF DE BEDSTE

SPECIALTILBUD
TIL MEDLEMMER

RÅDGIVERE I DEN ABSOLUTTE SUPERLIGA

PENSION, SPORTSOPSPARING OG FORSIKRING

PROTREATMENT - BEHANDLING AF DE BEDSTE

RABATTER OG BETALINGSKORT

I Spillerforeningen står landets bedste rådgivere klar til at tage hånd
om dig og din sag. Vores interne og eksterne rådgivere er eksperter på
deres respektive områder, og derfor kan du få gode råd og kompetent
vejledning, uanset hvornår du behøver det. Det kan dreje sig om skadessager, skatteforhold, forsikring, pension, uddannelse, jobsøgning og meget
andet. Med vores rådgivere i ryggen kan du trygt bruge al din energi på
fodboldkarrieren i stedet for papirarbejdet.

Med overenskomsten står Spillerforeningen for at tegne forsikringer og
etablere pensions- og sportsopsparinger. Derfor har vi allieret os med
WillisTowersWatson, der er blandt de absolut førende rådgivere på området, så du får det maksimale ud af dine muligheder.

ProTreatment giver dig 10% rabat på første behandling. Du kan også træne
gratis hos ProTreatment i sommer- og vinterpausen, hvis du tilmelder dig
Team Spillerforeningen.
Se mere på Spillerforeningen.dk/projekter/Team-Spillerforeningen

Dit medlemskort i Spillerforeningen er samtidig et PlusKort, som giver dig
rabat i mere end 1.500 butikker og virksomheder landet over.
Du kan også vælge at få et PlusGuldkort, som du kan bruge som betalingskort i Danmark, i udlandet og på nettet.
Hent dit medlemskort som app. Se mere på pluskort.dk

SAGSBEHANDLING OG JURIDISK RÅDGIVNING
Spillerforeningen har ført en lang række sager for medlemmerne inden
for alt fra arbejdsskadesager og forsikringer til uretmæssige fyringer og
principielle sager om feriepenge og pension.
Spillerforeningen er en del af FH og drager stor nytte af FH’s advokater,
som varetager alle ansættelsesretlige sager for medlemmerne.
Spillerforeningens anden juridiske partner er Kromann Reumert, et af
Danmarks førende advokathuse, der har eksperter inden for alle områder,
som er klar til at hjælpe dig.

DIT NÆSTE SKRIDT

HESSEL HIRE - KORTTIDSLEASING AF MERCEDES

Har du brug for vores samarbejdspartneres hjælp? Få hjælp og svar på
Spillerforeningens hjemmeside. Her kan du få meget mere at vide om
både WillisTowersWatson og Kromann Reumerts ekspertiseområder. Du
kan også kontakte os her i Spillerforeningen - så formidler vi kontakten.
Spillerforeningen.dk/Kontakt

Spillerforeningen har en eksklusiv aftale med HESSEL HiRE, der
giver dig særligt attraktive vilkår for leasing af Mercedes og
Renault. Hessel HiRE tilbyder biler i alle prisklasser, og leasingkonceptet er perfekt tilpasset dit behov som fodboldspiller.
Se mere på Spillerforeningen.dk/medlemskab/fordele

25% RABAT PÅ TØJ FRA LES DEUX

20% RABAT HOS LAUDRUP VIN & GASTRONOMI
Spillerforeningen har indgået et samarbejde med Laudrup Vin &
Gastronomi, der sikrer alle medlemmer 20% rabat hos Laudrup Vin &
Gastronomi. Laudrup Vin & Gastronomi har et bredt udvalg af vine og
delikatesser i alle prisklasser og kan levere i hele landet. Du kan se det
store udvalg på laudrup.dk

Det danske modebrand Les Deux er Spillerforeningens Officielle Tøjpartner.
Det betyder, at du som medlem får 25% rabat, når du handler på
lesdeux.dk

30% RABAT PÅ STATE ENERGY DRINKS
STATE® er den balancerede energidrik til dig, der vil opnå en unik kombination af højt energiniveau, mental balance, øget fokus og stabilt blodsukker. Spar 30% på STATE, når du handler på state.nu

STÆRKT REDUCEREDE PRISER PÅ MÆRKEVARER
Spillerforeningen har indgået et samarbejde med Metz webshop. Det
betyder, at du får rabat på et stort udvalg af mærkevarer. Her finder du
bl.a. rabatter på Arne Jacobsen, George Jensen, JBL og mange andre kendte
mærker, når du går ind via Spillerforeningens unikke link.

Se mere om dine store fordele på:
Spillerforeningen.dk/medlemskab/fordele

ALLE DINE RABATTER
LIGE VED HÅNDEN
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DIN KARRIERE
NUMMER TO
Uddannelse & udvikling

Job & karriere

Kampen for at nå eller blive på toppen fylder
meget af din tid - og det kan forekomme umuligt
også at tænke på intervaltræning for de små
grå.

Transitionen fra sport til erhvervskarriere kan
være udfordrende. Efter mange år som elitesportsudøver, der kræver et ekstremt fokus
og dedikation, kan det være svært at svare på
spørgsmålet; ”hvad skal jeg lave de næste 3040 år?”

Tilværelsen som elitesportsudøver kan være
forbundet med mental stress og mentale udfordringer både undervejs og efter karrieren.
Det kan bl.a. komme af præstationspres, skader,
karriereforhold, identitetstab og problematisk
spiladfærd - eller af hændelser i dit liv i øvrigt.

4player hjælper dig i transitionsfasen fra sportskarrieren over i erhvervslivet, hvor der kan opstå et tomrum med fortvivlelse og frustrationer
over hvad fremtiden skal bringe. Det kan være
du sideløbende med din karriere har taget en
uddannelse, men ikke helt ved hvilken vej du
skal gå - eller måske er afklaret, men mangler
rådgivning omkring hele transitions- og jobsøgningsprocessen.

Du fortjener at have det godt, så du trives som
menneske, og så du kan præstere som elitesportsudøver og opnå størst mulig tilfredshed
med din karriere.

Men det kan faktisk lade sig gøre at holde hjernen fit-for-education uden at gå på kompromis
med dine sportslige ambitioner, så du er forberedt på det liv der venter efter sportskarrieren.
I 4player kan vi hjælpe dig med at få en uddannelse samtidigt med at du dyrker elitesport.
Så uanset om du kigger mod ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, eller kurser,
så har vi mange muligheder for dig

Mental sundhed

SPILLERFORENINGEN / MEDLEMSFORDELE

BLIV
MEDLEM
AF SPILLERFORENINGEN
KONTINGENTSATSER I KR.
Medlemstype

Halvårligt
kontingent
Fuldtidsprofessionel 		2.100,Fuldtidsbasis*
1.400,Udland		900,Deltid
1.100,Bibeskæftiget 		 650,Trainee		300,Amatør(inkl. uden klub) 		 175,Goldie (pensioneret)** 		 Gratis

Reel pris
efter skat (anslået)
1.400,940,900,733,433,200,175,-

KONTAKTOPLYSNINGER
Spillerforeningen
Frederiksholms Kanal 4, 2. sal
1220 København K
tlf. 33 12 11 28
mail@spillerforeningen.dk

*Kontingent opkræves årligt
Kontingentet er fradragsberettiget, hvis du modtager løn som fodboldspiller

THOMAS LINDRUP
Brug for hjælp og rådgivning, så kontakt:
Thomas Lindrup, chef for spillerrådgivning
tlf. 22 99 33 73
thomas.lindrup@spillerforeningen.dk.

* Fuldtidbasis er for medlemmer på en fuldtidskontrakt med en løn på under 24.500 kr. om

4player er klar med rådgivning og support for
at hjælpe dig til at forebygge mentale udfordringer og til at sætte tidligt ind, hvis du skulle
opleve mentale problemer undervejs eller efter
karrieren.

måneden. Dækningen er præcis den samme som ved fuldtid. Medlemstypen tager højde for de
fuldstidsmedlemmer, der ligger i den laveste ende af lønskalaen for fuldtidsansatte. For at blive
registreret som denne medlemstype, er det et krav, du er tilmeldt Betalingsservice.
** Det er gratis at være Goldie-medlem, men du har mulighed for at donere et beløb til vores
sociale fodboldindsats for børn og unge i udsatte boligområder i Danmark.

BLIV MEDLEM
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Spillerforeningen.dk/bliv-medlem
Alle medlemmer skal tilmelde sig Betalingsservice.
Både du og vi slipper for besværet, og som tak sparer du
25 kr. pr. indbetaling. Se Spillerforeningen.dk for yderligere oplysninger.

- SAMTALERNE MED THOMAS FRA 4PLAYER HAR SAT EN
MASSE TANKER I GANG HOS MIG, OG JEG ER BLEVET MERE
AFKLARET PÅ, HVILKEN VEJ JEG SKAL GÅ EFTER KARRIEREN,
OGHVILKENUDDANNELSEJEGSKALTAGE.SAMTALERNEHAR
GJORT, AT JEG ER KOMMET I GANG MED AT TAGE ACTION OG
ANSVAR FOR FREMTIDEN, HURTIGERE END JEG ELLERSVILLE!

- Ryan Laursen, OB
Fodboldbilleder.dk

Fodboldbilleder.dk
Følg os på
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