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Generelle spilleregler for samarbejdet

I samarbejde mellem AGF Klubsamarbejde og samarbejdsklubben
• Al kommunikation med spiller og forældre om skifte og forløb i AGF sker via 

ledelsespersoner i AGF Klubsamarbejde og samarbejdsklubbens kontaktperson.
• Beslutninger fra møder skal skriftliggøres overfor samarbejdsklubben. Beslutninger 

fra spillermøde skal skriftliggøres over spilleren/forældrene
• Udtalelser gives via AGF Klubsamarbejde og samarbejdsklubbens ledelse. 

Nøglepersoner i AGF Klubsamarbejde/samarbejdsklub skal koordinere udtalelser.
• Respekt, integritet, åbenhed og ærlig kommunikation er grundlaget for dialogen 

mellem de forskellige parter.

Procedure i forbindelse med klubskifte/spillere i forløb/exit

Klubskifte til AGF sker kun med spillere, som på sigt kan forstærke AGF´s trup i 
U10-U19. Udvælgelsen sker på baggrund af AGF´s talentprofil.
Spillere fra AGF Samarbejdsklubber kontaktes gennem deres respektive klubber, 
hvorigennem der arrangeres en trekantssamtale med AGF, moderklub, forældre og 
spiller. Det er AGF´s leder af klubsamarbejdet, der foranstalter dette, således der ikke 
er kontakt mellem trænere i AGF og forældre. For U17 og U19 spillere er det AGF´s 
Udviklingstræner eller Head of Coaching, der kontakter spillerne gennem spillerens 
klub. 
AGF er underlagt og dermed opmærksom på DBU´s Holdning og Handlinger og 
Brancheaftalen for henvendelser til spillere under henholdsvis 12 og 15 år.
Vi har spillere fra vores samarbejdsklubber inde i træningsforløb for at sikre, at et evt. 
klubskifte er sportsligt korrekt for spillerens skyld, således at et fremtidigt forløb i AGF 
kan være af længere varighed.
Et klubskifte til AGF skal være afklaret senest seks uger før turneringssart (forår og 
efterår).
AGF retter ikke henvendelse til spillere med henblik på klubskifte før foråret i U12.
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Præmisser for rekruttering af ekstraordinært talent/forløbsspillere

1. 1. AGF retter henvendelse til Moderklubben (AKS Kontaktperson), og aftaler det 
videre forløb

2. 2. AGF indkalder til trekantsmøde med spilleren, forældrene samt moderklubben 
(hvis de ønsker at deltage). Fra AGF deltager Chef for AKS samt relevante trænere. 

3. 3. Moderklubben (AKS Kontaktperson) orienteres om forløbet – hvis de ikke har 
deltaget i trekantssamtale.

4. Ved Forløb. Ved forløbets slutning evalueres forløbet skriftligt og mundtligt til 
spilleren. Fremtiden aftales (exit, nyt forløb, klubskifte). Moderklubben modtager 
også den skriftlige evaluering

5. AGF (AKS) orienterer moderklubben om aktion 
 

Spillere, som af egen fri vilje ønsker at flytte til AGF/forløb i AGF

1. AGF (AKS) orienterer moderklub om henvendelse
2. AGF (AKS) indkalder spiller/forældre til samtale
3. Til samtalen deltager fra AGF, holdtræner + chef for AKS. Spilleren/forældrene 

orienteres om relevante informtioner
4. AGF (AKS) orienterer moderklubben om forløb/klubskifte
5. Ved Forløb. Ved forløbets slutning evalueres forløbet skriftligt og mundtligt til 

spilleren. Fremtiden aftales (exit, nyt forløb, klubskifte). Moderklubben modtager 
også den skriftlige evaluering

6. AGF (AKS) orienterer moderklubben om aktion

Præmisser for exit – hvis man som ungdomsspiller ikke kan erobre en plads 
på AGF´s førstehold

1. AGF indkalder spilleren/forældrene til samtale.
2. AGF skitserer årsager til exit og anbefaler klubskifte til moderklub
3. AGF (AKS) kontakter moderklub om spillers exit
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Kompensationsregler

Når en spiller er udviklet til en kontrakt modtager samarbejdsklubben 
nedenstående kompensationer.

Som standard følges DBU´s gældende regler for national økonomisk 
kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber i et 
talentsamarbejde: 

• Når en spiller mellem 15 og 22 år indgår sin 1. og senere sin 2. spillerkontrakt, det kan 
være en forlængelse med hans egen klub eller en ny kontrakt med en anden dansk 
superligaklub, skal klubben, der indgår spillerkontrakten med spilleren, hver gang 
betale kr. 20.000 i såkaldt national træningskompensation (for 1. divisionsklubber 
er beløbet kun kr 10.000). Pengene fordeles mellem de klubber, spilleren har været 
medlem af, siden han var 12 år.

• Kompensationen udbetales automatisk af DBU
• Ændrer DBU reglerne for national økonomisk kompensation er det de nye 

regler, som er gældende.

Ved transfer mellem landegrænser følges FIFA´s gældende regler. Der 
afregnes 5% af transferbetaling som solidaritetsbetaling til de klubber, 
spilleren repræsenterede i alderen 12-23 år. 

Ud over standard kompensationsreglerne fra DBU og FIFA har AGF valgt at 
supplere kompensationen til samarbejdsklubberne med følgende:

• Som et supplement til DBU´s gældende regler for national økonomisk 
kompensation vælger AGF at betale kr. 4000 til den samarbejdsklub, hvor 
spilleren var medlem ved udgangen af U10, i forbindelse med indgåelse af hans 
1. ungdomskontrakt. Dette er dog kun gældende, hvis samarbejdsklubben 
ikke modtager national kompensation fra DBU, og at spillerne skiftede fra den 
pågældende samarbejdsklub direkte til AGF.

• Hvis en spiller med opvækst i en samarbejdsklub opnår 25 officielle kampe for 
AGF´s 1. hold, modtager den samarbejdsklub, spilleren senest repræsenterede før 
skiftet til AGF, kr. 25.000.

De supplerende kompensationsregler omfatter kun ungdomsspillere, 
som har fået deres opvækst  i de samarbejdsklubber, der er en del af AGF 
Klubsamarbejdes rekruttering ved kontraktens underskrivelse.
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Forpligtelser ved Klubsamarbejdet

AGF forpligter sig til (se bilag for uddybning af tilbud)

• Børnekonsulent  

• Ugentlige træningsprogrammer 

• Talenttræning (U10-U14) 
 

• Inspirationstræning på Fredensvang og Topcentrene  
 

• Adgang til Stadions Fysioterapi 

• Superligaspillere på besøg  

• AGF Kluboplevelse  

• Indløb ifm Superligakamp 

• Samarbejdsklubbernes Dag  

• Prisuddeling (Årets Samarbejdsklub og Frivilligprisen)  
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Samarbejdsklubben forpligter sig til

• Deltagelse i udtagelsesstævner (U10-U14) 
 - Topcenter (U10-U12)  
 - AGF Talenthold (U13-U14) 

• Markedsføre aktiviteter søsat af AGF Klubsamarbejde 

• At kontakte AGF straks, hvis man bliver kontaktet af andre klubber i forbindelse   
med ønske om klubskifte eller forløb for én af samarbejdsklubbens spillere 

• Krav til kontaktperson 
 Deltagelse i et årligt fællesmøde i AGF. 
 At gøre samarbejdsaftalen med AGF synlig på klubbens hjemmeside eller   
 andet social medie, og synliggøre aftalen overfor klubbens trænere og    
 ledere. 
 Videregive info til rette person i samarbejdsklubben. 
 Svare AGF Klubsamarbejde senest syv dage efter henvendelse (på mail og  
 sms) i forbindelse med anmodninger om spillere i forløb/klubskifte. Hvis   
 svarfristen overskrides, er det tilladt AGF at rette henvendelse direkte    
 til spilleren/familien. 
 Skriftligt svar tilbage til AGF fra forældre på afslag i forbindelse med    
 klubskifte/forløb.  
 En årlig evaluering med chef for AGF Klubsamarbejde. 

• Ikke at deltage i samarbejdsrelationer med andre klubber (Superliga/1. div/
udenlandske) eller lignende samarbejde med mindre andet er aftalt med AGF
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