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Spillerkontrakt
Kontraktparterne må alene redigere de felter, der er ”åbne” for redigering, se nærmere forklaring i vejledningen til 
Spillerkontrakten. Der henvises hermed også til Dansk Håndbold Forbunds (herefter DHF) Ligareglement, som kan 
rekvireres hos DHF, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby eller findes på DHF’s hjemmeside www.dhf.dk.

Det er vigtigt, at alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, fremgår af spillerkontrakten. Udfyldes spillerkontrakten 
korrekt vil det betyde, at aftalen lever op til ansættelsesbevisloven (Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette 
lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr. 1011 af 15/08/2007).

Mellem

undertegnede spiller _____________________________________________________________________ ,

fødselsdato: _______________________________  , statsborgerskab ________________________ ,  

mailadresse (skal udf.) _________________________________________________________                          

herefter betegnet spiller

og

bestyrelsen i _____________________________________________________________________ ,
           (foreningens/selskabets navn og adresse)

                                 
CVR nr. _____________________________________________________________________ ,                                                                                                                   

herefter betegnet foreningen
er der dags dato indgået aftale om, at spilleren spiller håndbold i foreningen under følgende vilkår:

https://www.haandbold.dk/om-dhf/gdpr-persondatapolitik/
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1.  Kontraktperiode

1. Spilleren forpligter sig herved til at opretholde sin spilletilladelse

for foreningen _________________________________ (foreningen) og spille håndbold

i foreningen i perioden fra ________________________ 

indtil kontraktens ophør den          30.06 -                           (slutdato, min. 5 måneder. Maksimal kontraktperiode er 5 år målt fra dato).

2. Spilleren, der på underskriftstidspunktet er spilleberettiget for

_________________________________________________, 
   (afgivende forenings navn)

erklærer, at han/hun ikke har uopfyldte kontraktlige forpligtelser over for anden forening.
 

2.  Arbejdstider - træning

Ved afkrydsning og udfyldelse af de tomme felter tilkendegiver parterne, hvilke alternativer i ansættelsesforholdet, der 
skal gælde imellem dem (ét og kun ét ansættelsesforhold skal anføres):

       For håndboldspillere med håndbold som bibeskæftigelse.
Nærværende kontrakt medfører ingen indskrænkninger i spillerens adgang til at påtage sig andet arbejde, forudsat at 
spilleren i øvrigt kan opfylde nærværende kontrakt.

Spilleren er forpligtet til at deltage i træningen og kampe i det af foreningen fastsatte omfang. 
Den normale ugentlige træningstid udgør højest ___________ timer, der på hverdage normalt skal være placeret før kl. 
_________ og efter kl. _________.

Foreningen er forpligtet til at give spilleren fri til uddannelse i rimeligt omfang henset til spillerens ansættelsesforhold 
som håndboldspiller, herunder at give spilleren fri til eksamener.

       For håndboldspillere med håndbold som deltidsbeskæftigelse.
Nærværende kontrakt medfører, at spilleren kun kan påtage sig arbejde i tidsrummet mellem
kl.                  og                  på følgende hverdage:  mandag,  tirsdag,  onsdag,  torsdag og  fredag.

Spilleren er forpligtet til at deltage i træningen og kampe i det af foreningen fastsatte omfang. 
Den normale ugentlige træningstid udgør højest ___________ timer, der på hverdage normalt skal være placeret før 
kl._________ og efter kl. _________.  
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Vedrørende frigørelsesattest er aftalt følgende:

Foreningen er forpligtet til at give spilleren fri til uddannelse i rimeligt omfang henset til spillerens ansættelsesforhold 
som håndboldspiller, herunder at give spilleren fri til eksamener.

       For håndboldspillere med håndbold som fuldtidsbeskæftigelse. 
Nærværende kontrakt medfører, at spilleren ikke kan påtage sig andet arbejde med eller uden vederlag uden 
forudgående skriftlig aftale med foreningen.
Spilleren skal deltage i træning, træningslejre og kampe efter foreningens bestemmelse.

Den normale ugentlige træningstid udgør højest ___________ timer, der på hverdage

normalt vil være placeret inden for tidsrummet fra kl.________ til kl.________.
 

3.  Træningssteder mv.

Foreningens normale træningssted(er) er:

______________________________________________________________
  (navn og adresse på foreningens normale træningssted(er)).

Spilleren er forpligtet til at møde _________minutter før de fastsatte træningstidspunkter. Tiden fra mødetidspunktet til 
træningstidspunktet anvendes til omklædning og opvarmning.
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4.  Spillerens forpligtelser over for foreningen

1. I kontraktperioden har spilleren pligt til at optræde loyalt og vise loyalitet over for foreningen, foreningens øvrige 
medlemmer og foreningens samarbejdspartnere.

2. Spilleren er forpligtet til at spille på det hold, hvortil han/hun udtages, uanset om kampen er led i officielle 
turneringer, er træningskampe eller pokalkampe. Spilleren er berettiget til at træne med førsteholdet eller hvor 
spilleren aldersmæssigt er tilhørende, og kan dermed ikke henvises til at træne med lavere rangerede hold.   

3. I tilfælde af sygdom eller skader er spilleren forpligtet til straks at anmelde det til foreningen. Spilleren er forpligtet 
til at medvirke til, at foreningen kan opnå korrekt sygedagpengerefusion. Såfremt spilleren ikke medvirker hertil, og 
foreningen mister ret til dagpengerefusionen af denne grund, er foreningen berettiget til at udbetale løn fratrukket 
det beløb, som foreningen ville have fået i sygedagpengerefusion. Foreningen skal sikre tilstrækkelig vejledning til 
spilleren af dennes forpligtelser i denne henseende. 

4. Spilleren er forpligtet til at indordne sig under de rejseformer og rejsetider, som foreningen, efter forudgående høring 
hos spillerrepræsentanten/anfører, har fastsat.

5. Spilleren er forpligtet til udelukkende at anvende det af foreningen udleverede rejse-, trænings- og kamptøj 
samt fodtøj på rejse med foreningen, under træning og til kampe, såfremt sådant er udleveret af foreningen. 
Forpligtelsen til at bære beklædning stillet til spillerens rådighed gælder også ved deltagelse i pressemøder, under 
TV-interviews og lignende i foreningens regi. Selv om der ikke er udleveret sådan beklædning til spilleren, må 
spilleren ved de nævnte lejligheder aldrig være iklædt beklædning, der fremtræder som fremstillet af et andet 
sportsbeklædningsfirma end det firma, foreningen har truffet aftale med.

6. Spilleren er forpligtet til at følge den af foreningens træner fastlagte individuelle og kollektive træningsplan, herunder 
individuel løbe- og styrketræning som selvtræning.

7.  Spilleren er forpligtet til uden særskilt betaling at stille sig til rådighed i reklameøjemed over for foreningens 
sponsorer:

8.  Foreningen har ret til uden særskilt betaling at anvende spillerens billede med eller uden navns nævnelse i 
reklameøjemed.

9. Hverken sponsorers eller foreningens anvendelse af spillerens billede mv. må stride mod spillerens forpligtelser, 
herunder loyalitetsforpligtelser, over for spillerens hovedarbejdsgiver

10.  I henhold til nedenstående nærmere aftale må spilleren indgå aftale med personlige sponsorer eller med andre 
om medvirken i reklameøjemed og arrangementer, så som autografskrivning og modeopvisning:
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11. DOPING

11.1 Spilleren har pligt til at stille sig til rådighed for dopingkontrol i forbindelse med træning og kampe i 
overensstemmelse med WADA koden. 

11.2 Såfremt foreningen kan dokumentere, at spilleren har anvendt doping, er foreningen berettiget til at ophæve 
kontrakten, såfremt spilleren idømmes en karantæne på over 3 måneders varighed. 

11.3 Ønsker foreningen at drage ansættelsesretslige konsekvenser af en positiv dopingprøve (B-prøve) skal dette 
meddeles til spilleren senest 8 dage efter resultatet af B-prøven er blevet foreningen bekendt. Spilleren kan 
herefter indbringe spørgsmålet til retlig prøvelse ved Håndboldens Voldgiftsret, jf. DHFs love. 

11.4 Såfremt spilleren kan dokumentere, at anvendelse af doping er sket under medvirken af foreningens sundhedsstab 
eller øvrige personale, er foreningen ikke berettiget til at ophæve kontrakten.

12.  MATCHFIXING OG TILSVARENDE UETISK ADFÆRD

12.1 Såfremt foreningen kan dokumentere, at spilleren har gjort sig skyldig i matchfixing og/eller tilsvarende uetisk 
adfærd i henhold til DIFs Lovregulativ VIII (Matchfixingregulativet), er foreningen berettiget til at ophæve kontrakten, 
såfremt spilleren idømmes en karantæne på over 3 måneders varighed. 

12.2 Ønsker foreningen at drage ansættelsesretslige konsekvenser af, at spilleren er dømt skyldig i matchfixing og/
eller tilsvarende uetisk adfærd, skal dette meddeles til spilleren senest 8 dage efter dommen i sagen er blevet 
foreningen bekendt. Spilleren kan herefter indbringe spørgsmålet til retlig prøvelse ved Håndboldens Voldgiftsret, jf. 
DHFs love.

12.3 Såfremt spilleren kan dokumentere at medvirken til matchfixing og/eller tilsvarende uetisk adfærd er sket under 
medvirken/påvirkning fra foreningens ledelse eller andet personale i foreningen, er foreningen ikke berettiget til at 
ophæve kontrakten. 
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5.  Foreningens forpligtelser over for spilleren

Foreningen forpligter sig til at udvise loyalitet og samarbejdsvilje, samt så vidt muligt at tage hensyn til arbejds- og 
familiemæssige forhold.

1. Lønvilkår fastsættes ved individuel aftale mellem forening og spiller. Herunder angives værdien af lønelementerne. 
Nærmere specifikationer og vilkår indsættes i pkt. 8 ”supplerende aftale”. Spilleren kan ikke gøre krav gældende 
overfor foreningen, udover hvad der fremgår af spillerens egen kontrakt med foreningen. Samtlige elementer i 
lønnen (blandt andet kontant løn og andre frie goder) skal fremgå af kontrakten.

 Foreningen yder vederlag, dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt bonus for spillerens udøvelse af håndbold for 
foreningen således:

 Månedlig grundløn: 

 Bonus (angiv udbetalingstidspunkt efter beløb):
 

 Personalegoder (fx fri bil, fri bolig, agent):

 Andet (fx coach):

2. Ovennævnte vederlag, tabt arbejdsfortjeneste og bonus udbetales: 
  Månedsvis bagud hver den sidste dag i måneden, hvis ikke andet er angivet ovenfor.
  Månedsvis forud hver den 1. i måneden, hvis ikke andet er angivet ovenfor. 
  Anden:

3. Frivillig pensionsordning (ikke sportsopsparing)
 Tilvalgt:   Ikke tilvalgt:  

 Der indføres en pensionsordning, hvorefter der i tillæg til grundlønnen indbetales ____ % af spillerens grundløn på 
en pensionsordning. Pensionsbidraget finansieres af foreningen med 2/3 og spilleren med 1/3. 

 Foreningen betaler pensionsbidrag i henhold til den gældende skattelovgivning og er ikke ansvarlig for den 
skattemæssige behandling. 

https://www.haandbold.dk/om-dhf/gdpr-persondatapolitik/


Side 7 af 15 - Version 01.07.2018Læs om DHF’s behandling af persondata (GDPR) her

4.  Foreningen forpligter sig til at dække alle befordringsudgifter i forbindelse med rejser for foreningen. Såfremt 
overnatning er nødvendig i forbindelse med rejser for foreningen, forpligter foreningen sig til at stille logi til 
rådighed for spilleren, ligesom foreningen dækker alle udgifter til nødvendig fortæring på rejsen.

5.   FERIE

 Spilleren er omfattet af ferieloven.
 
 Varsling af ferien sker i henhold til ferielovens bestemmelser. 

 Som feriepengeberettiget løn anses samtlige skattepligtige kontante betalinger/løndele fra foreningen. Fremover 
gælder følgende:

 • Spilleren modtager løn under ferie, når retten til dette er optjent.
 • Spilleren modtager 12,5 % i feriegodtgørelse af alle øvrige kontante i Danmark skattepligtige løndele (for 

eksempel sign-on fee, sign-off fee, stay-on fee, bonusudbetalinger). Feriegodtgørelse indbetales til Feriekonto 
kvartalsvis. 

 Ferietillæg udbetales af hele den feriepengeberettigede løn, som ferieloven beskriver. 

6.  Foreningen forpligter sig til at stille følgende til spillerens rådighed:
  Fornøden træningsbeklædning pr. sæson.
  Fornøden skotøj pr. sæson.

 Derudover er foreningen forpligtet til at stille følgende til spillerens rådighed

7.  Foreningen forpligter sig til at stille kampdragt og paradedragt til rådighed for spilleren, som spilleren er forpligtet 
til at bære i forbindelse med kampe for foreningen.

 Det ovenfor nævnte udleverede udstyr er foreningens. Det udleverede udstyr, som den enkelte spiller har ansvaret 
for, må til enhver tid holdes velholdt. Udstyr, som er i en så dårlig forfatning, at det ikke bør anvendes, skal leveres 
tilbage til foreningen og erstattes med nyt.

 Mistet eller misligholdt udstyr skal omgående anmeldes til foreningen således, at der kan bestilles nyt.
 Spilleren kan afkræves erstatning svarende til 25 % af udstyrets udsalgspris.

 Ved eventuelt ophør inden for kontraktperioden må alt udleveret udstyr betales efter følgende regler:
 A  Ved ophør i kontraktens første sæson betales udstyret med 50 % af vejledende udsalgspris - eller leveres 

tilbage, såfremt det er ubrugt.

 B  Ved senere ophør betales udstyret med 25 % af vejledende udsalgspris ved indkøbet eller leveres tilbage efter 
foreningens afgørelse.

 Ved ophør forstås i denne forbindelse udmeldelse af foreningen eller ophør af håndboldaktivitet af andre årsager 
end midlertidig pause på grund af skader.
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8.  SYGDOM OG SKADER

8.1 Foreningen forpligter sig til at stille fysioterapeut til rådighed for spilleren til behandling af skader opstået under 
træning og kampe for foreningen.

8.2  Foreningen stiller desuden:
    Læge 
    Kiropraktor 
    Akupunktør

 til rådighed for spilleren til behandling af skader opstået under træning og kampe for foreningen.

8.3 Under sygdom og skader betaler foreningen grundløn og andre ikke kamp-relaterede ydelser til spilleren.

8.4  Sygdom og skader har ikke konsekvenser for ansættelsesforholdet.

8.5  Spilleren har pligt til at lade sig behandle af en af foreningen anvist læge/fysioterapeut/kiropraktor på betingelse af, 
at foreningen betaler samtlige udgifter ved behandling med fradrag af offentlige tilskud. 

8.6  Spilleren har dog altid ret til at søge egen læge og afvise den behandling, som foreningen foreskriver. Foreningen 
er ikke forpligtet til at dække udgifter hertil. 

8.7 Såfremt foreningen har en samarbejdsaftale med et privathospital, skal alle kontraktansatte henvises dertil. 

8.8   Foreningen forpligter sig til at stille: 
  styrketræningsfaciliteter 

 til rådighed for spilleren.
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6.  Forsikringsforhold

1. Foreningen er forpligtet til at tegne lovpligtig forsikring i henhold til lov om erstatning i forbindelse med 
arbejdsskade (lov nr. 422 af 10. juni 2003).

 Forsikring er tegnet i: __________________________________________

 under police nr.: ______________________________________________

Kopi af police er udleveret til spilleren.

2. Foreningen tegner endvidere rejseforsikring til dækning af læge- og hospitalsbehandling samt hjemtransport 
i forbindelse med rejser for foreningen i udlandet. NB. Når kontrakthåndbold drives i foreningsregi er der 
ikke pligt til at tegne rejseforsikring, idet Idrættens Kollektive Rejseforsikring dækker. Der henvises til www.
idraettensforsikringer.dk.

3. Foreningen tegner og betaler heltidsulykkesforsikring for spilleren, med en forsikringsdækning på mindst DKK 
500.000,- ved 100 % invaliditet eller DKK 250.000,- ved død. Kopi af police er eller vil blive udleveret til spilleren 
så snart tegning af forsikringen har fundet sted. Spillerens opmærksomhed henledes især på forsikringens 
undtagelsesbestemmelser, hvorefter der ikke ydes dækning i forbindelse med tilskadekomst.

4. Foreningen og spilleren har aftalt følgende yderligere forsikringsdækning, udover den i pkt. 6.3 aftalte 
heltidsulykkesforsikring:

 Foreningen er forpligtet til at tegne yderligere heltidsulykkesforsikring med en dækningssum på  
DKK: _______________, så den samlede forsikringsdækning udgør DKK: _______________.

 
5.  Spilleren må ikke uden foreningens skriftlige samtykke deltage i udøvelsen af følgende sportsgrene og 

fritidsaktiviteter:
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7.  Deltagelse på udvalgte hold mv.

1. Foreningen har pligt til at give spilleren frihed til træning, rejse og kampe i forbindelse med udtagelse til DHFs 
talenttræning, træningssamlinger og landshold. En sådan frigivelse er betinget af, at DHF har tegnet lovpligtig 
forsikring i henhold til lov om erstatning i forbindelse med arbejdsskade samt rejseforsikring for spilleren eller har 
tegnet forsikring, der giver en tilsvarende dækning i tilfælde af spillerens tilskadekomst eller død.

2. EHFs/IHFs til enhver tid gældende regler gælder i forhold til frigivelse af spillere i forbindelse med 
landsholdssamlinger (se IHFs reglement: III. Player Eligibility Code, article 7). For udenlandske statsborgere tegner 
foreningen for foreningens regning rejseulykkesforsikring for professionelle sportsudøvere med en forsikringssum 
på DKK 1.000.000 ved død og DKK 1.000.000 ved invaliditet samt dækning i forbindelse med sygdom og 
hjemtransport.

3. Bortset fra tilfælde, hvor spilleren er skadet, må spilleren ikke melde afbud til landsholdssamlinger uden 
forudgående aftale med foreningen.

4. Foreningen betaler løn under landsholdssamlinger. 
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8.  Supplerende aftale:

Supplerende aftaler af en hver art kan tilføjes her, idet de dog ikke må være i modstrid med DHFs Ligareglement.
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9.  Generelle forskrifter

1. For denne kontrakt gælder endvidere DHFs Ligareglement, afsnit 5 under spillerkontrakter, som kan læses på 
www.dhf.dk, og som spilleren ved sin underskrift på nærværende kontrakt bekræfter at have gjort sig bekendt 
med.

2. Spilleren forpligter sig til at overholde DHFs funktions- og deltagelses- bestemmelser, som er vedhæftet 
nærværende kontrakt, og som spilleren ved sin underskrift på nærværende kontrakt bekræfter at have gjort sig 
bekendt med.

3. Ved underskrift på nærværende kontrakt erklærer foreningen og spilleren, at samtlige og kun de rettigheder, 
forpligtelser og vederlag, der fremgår af nærværende kontrakt, skal være gældende i forholdet mellem foreningen 
og spilleren. Såfremt der opstår uenighed mellem parterne om gyldigheden af flere spillerkontrakter med 
forskelligt indhold, skal indholdet af den spillerkontrakt, der senest er registreret i kopi i DHF være gældende.

4. Nærværende kontrakt skal registreres i DHF, der påser, at nærværende kontrakt ikke strider mod forbundets love 
og reglementer. Registrering af nærværende kontrakt kan ikke finde sted før end pligtige betalinger i henhold DHFs 
Ligareglement er indbetalt til DHFs kontor. Registrering forudsætter endvidere, at de trykte bestemmelser ikke er 
fraveget på andre punkter end dem, hvor det udtrykkeligt er angivet, at andet kan aftales. Registrering forudsætter 
et foreliggende og gyldigt spillercertifikat.

10.  Ophør, ophævelse, overgang til anden forening

1. Bortset fra misligholdelse er kontrakten uopsigelig inden for kontraktperioden fra begge parters side. Dette er dog 
ikke til hinder for ophævelse af kontrakten eller overførsel til anden forening inden for kontraktperioden, såfremt 
der er enighed herom mellem parterne.

2. Ved enighed mellem foreningen og spilleren kan spilleren ved skriftlig aftale udlejes til en anden forening for en 
periode på mindst 3 måneder og længst til nærværende kontraktperiodes udløb. Udlejning kan kun ske ved den 
lejende forenings skriftlige tiltræden af vilkårene i denne kontrakt, idet den udlejende forening garanterer for alle 
ydelser i henhold til nærværende spillerkontrakt. Spilleren bevarer i alle henseender sine rettigheder i henhold til 
nærværende kontrakt over for den udlejende forening.

3. Foreningen er berettiget til at indgå holdfællesskab efter DHF’s regler herom og spilleren er forpligtet til at spille 
på et sådant hold, såfremt han/hun bliver udtaget hertil. Spillerens rettigheder og forpligtelser i henhold til 
nærværende kontrakt forbliver uændret i forhold til foreningen.  
Det nye selskab hæfter for forhold i det tidligere selskab overfor samtlige spillere, også de spillere, som ikke 
overdrages til det nye førstehold/selskab. 

4. Uanset det fastsatte tidspunkt for kontraktperiodens udløb, ophører kontrakten uden opsigelse eller forudgående 
aftale til den 30/6 i det år, foreningens 1. hold rykker ned til at spille: 

      i 1 række under den række, foreningen var berettiget til at spille i ved kontraktens indgåelse.
      i 2 rækker under den række, foreningen var berettiget til at spille i ved kontraktens indgåelse.
 
Foreningen har ikke økonomiske krav ved spillerens overgang til en anden forening i den anledning.
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5. Såfremt spilleren ikke har afviklet samtlige økonomiske mellemværender med foreningen ifølge nærværende 
kontrakt, og spillercertifikatet ønskes udleveret, påtegnes spillercertifikatet de pågældende forhold med angivelse 
af dato for afkrævning.

6. Ændringer, tilføjelser og ophævelse af denne kontrakt er først bindende, når de er nedskrevet og registreret af DHF.

11.  Misligholdelse

1. En erkendt væsentlig misligholdelse eller en ved voldgiftskendelse fastslået væsentlig misligholdelse af en 
spillerkontrakt fra en forenings side betyder, at spilleren kan begære sig fritstillet. Spilleren vil kunne opnå 
spilletilladelse for en ny forening efter Ligareglementets bestemmelser herfor.

2. En erkendt væsentlig misligholdelse eller en ved voldgiftskendelse fastslået væsentlig misligholdelse af en 
spillerkontrakt fra en spillers side indebærer, at foreningen kan begære kontrakten for bortfaldet, men spilleren kan 
i resten af kontraktens løbetid kun indgå kontrakt med en anden forening med godkendelse af den forening, med 
hvilken spilleren havde indgået den bortfaldne kontrakt.

3. Spilleren kan dog i resten af kontraktens løbetid opnå spilletilladelse uden spillerkontrakt 
 For en anden dansk forening, hvis højst rangerende hold deltager i en turneringsrække, der er to niveauer lavere, 

eller som ikke deltager i Danmarksturneringen.

4. En forening er forpligtet til at frigive spillerens spillercertifikat, når en kontrakt er bortfaldet uden hensyntagen 
til årsagen hertil. En ny spilletilladelse vil i givet fald kunne gives efter bestemmelserne i denne § og 
Ligareglementets afsnit 5.

5. Med væsentlig misligholdelse af kontrakten fra foreningens side forstås især, men ikke udelukkende, manglende 
eller for sen udbetaling af løn, bonus, feriepenge, m.v.

6. Med væsentlig misligholdelse fra spillerens side forstås især, men ikke udelukkende, gentagen udeblivelse fra 
træning eller kamp, groft illoyale udtalelser til offentligheden om arbejdsgiveren, brug af præstationsfremmende 
midler. Ved brug af præstationsfremmende midler forstås fastslået anvendelse af ulovlige præstationsfremmende 
midler i henhold til DIF’s/EHF’s/IHF’s bestemmelser herom.

7. Ved manglende eller for sen udbetaling af løn, bonus, feriepenge, mv. skal spilleren afgive skriftligt påkrav herom 
til foreningen med et betalingsvarsel på mindst 7 dage til indbetaling af det forfaldne beløb. Det skriftlige påkrav 
skal sendes anbefalet til foreningen, og foreningens skriftlige kvittering for modtagelsen og tidspunktet herfor skal 
indhentes af spilleren. Ved fortsat manglende betaling efter påkravsfristens udløb anses kontrakten for væsentligt 
misligholdt fra foreningens side.

8. Ved væsentlig misligholdelse af kontrakten pga. manglende lønudbetaling eller gentagen forsinkelse med 
udbetaling af løn, bonus eller feriepenge er spilleren umiddelbart berettiget til at begære kontrakten ophævet af 
DHF’s Voldgiftsret i medfør af DHF’s love § 25 og få udleveret spillercertifikatet fra kontraktforeningen. Spilleren 
kan opnå spilletilladelse for en anden forening i henhold til turneringsbestemmelserne for klubskifte.

9. Samme ret har foreningen ved en spillers gentagen udeblivelse fra kampe eller træning uden gyldig grund.
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12.  Voldgift

Nærværende spillerkontrakt reguleres af dansk ret.
Enhver civilretlig tvist mellem parterne der udspringer af nærværende spillerkontrakt skal afgøres ved Håndboldens 
Voldgift i henhold til § 25 i DHF’s love.

13.  Underskrifter

1. Samtidig med underskrift af kontrakten bekræftes, at den faste tekst i denne kontrakt ikke er rettet, 
udraderet eller på anden måde ændret, ligesom der alene er sket tilføjelse af tekst i de afsnit der er åbne 
for redigering.

 Spilleragentforhold
 Nedenstående afkrydses og udfyldes af parterne og eventuelle medvirkende spilleragenter:
 
  Der har ikke medvirket nogen spilleragent under etableringen eller indgåelsen af denne kontrakt. 
  Redegør for eventuel anden bisidder der har medvirket ved etableringen eller indgåelsen af kontrakten:

 Der har under etableringen eller indgåelsen af denne kontrakt medvirket følgende spilleragent(er):

Som agent for foreningen:__________________,  Som agent for spilleren: ____________________,

Navn _________________________________,  Navn __________________________________, 

Adresse _______________________________,  Adresse  _______________________________,

Postnr./by _____________________________,  Postnr./by ______________________________,  

Land _________________________________,  Land __________________________________,  

Underskrift _____________________________,  Underskrift _____________________________, 
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Kontraktparterne

                                                , den:                     ,                                                  , den:

For foreningen/selskabet                                                           Som spiller

____________________________________, ____________________________________, 
 (Tegningsberettiget iht. Vedtægter eller fuldmagt, navn  Spillerens underskrift, såfremt spilleren ikke er fyldt 18 år på
 på underskriver gengivet med maskinskrift). skrifttidspunktet tillige af værgen, navn på underskriver gengivet med maskinskrift).

 
Der udarbejdes en underskreven version til spilleren og foreningen, som udleveres til parterne ved underskriftstidspunktet. 
Foreningen sørger for at indsende kontrakten til DHF til registrering senest 14 dage efter underskriftstidspunktet.

2.   Registreringspåtegning.
 Nærværende spillerkontrakt er registreret af DHF, der drager omsorg for, at spillerkontrakten tillige registreres af det 

Europæiske Håndbold Forbund.

 Registreringen er alene udtryk for, at spillerkontrakten er indgået i overensstemmelse med DHFs Ligareglement. 
Med registreringen er der ikke taget stilling til aftalens indhold i øvrigt, som udelukkende er et anliggende mellem 
foreningen og spilleren, ligesom DHF ikke kan gøres ansvarlig for noget tab, som en af parterne måtte lide som 
følge af nærværende ansættelsesaftale eller manglende opfyldelse fra en af parternes side, herunder tab som følge 
af manglende forsikringsdækning eller krav fra det offentlige.

 Kopi af registreringspåtegning tilsendes begge parter.

 DHF

 Spillerkontrakt registreret den:              Spillercertifikat påtegnet den:       

 _____________________________   _____________________________ 
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