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Divisionsforeningen afsender konfliktvarsel til
Spillerforeningen
Ny overenskomst er en forudsætning for at udvikle den professionelle
fodbold i Danmark
Spillerforeningen har afvist Divisionsforeningens tilbud om at forlænge forhandlingerne om en ny
overenskomst med tre måneder. Derfor har Divisionsforeningen set sig nødsaget til at afsende et
konfliktvarsel til Spillerforeningen.
- Vi håber på at finde en løsning, men skal der være konflikt, skal den overstås så tidligt som muligt
på sæsonen, så skaden på dansk fodbold begrænses mest muligt. Det er derfor vi varsler konflikt
fra 1. juli.
Alternativt havde Spillerforeningen varslet konflikt fra august, hvor de danske og europæiske
turneringer for alvor er i gang, og så havde skaden på dansk fodbold været endnu større, siger
Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.
Divisionsforeningen ønsker ikke at forringe spillernes vilkår. Foreningen ønsker at skabe bedre
rammer og betingelser for både klubber og spillere. Det kræver en tidssvarende, klart formuleret
overenskomst, der holder sig til arbejdsmarkedsforhold.
- Den nuværende opsagte overenskomst er 10 år gammel, utidssvarende og uklar. Den giver
anledning til et utal af fortolkninger og konflikter, og dræber investeringslysten i dansk fodbold. Vi
skal have fokus tilbage på fodbolden. Det er simpelthen nødvendigt, ellers ødelægges indtægtsog dermed udviklingsgrundlaget for professionel fodbold i Danmark, siger Claus Thomsen.
Alle spillere i de tre øverste rækker undtagen spillerne i de fem klubber i Superligaen, der skal
spille europæisk fra juli/august, er omfattet af konfliktvarslet.

- Konsekvensen af ikke at spille i europæiske turneringer, rækker så langt ind i fremtiden, at det
ikke er rimeligt at inddrage de fem klubber i konflikten. Hindres klubberne og spillerne i at spille
europæisk, vil tabet af ranglistepoint påvirke danske holds muligheder for at komme ud i Europa i
fem år, fastslår Claus Thomsen.
Divisionsforeningen har en ambitiøs vision for dansk fodbold. I løbet af 10 år skal der 30 procent
flere tilskuere til kampene på endnu bedre stadions, hvor en stærk fankultur danner rammen for
store præstationer båret af endnu flere profiler og talenter end i dag. En placering fra 12 – 15 på
UEFA’s rangliste skal sikre, at danske hold altid er med og klarer sig godt, når der spilles
europæisk.
For yderligere oplysninger kontakt direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen (tlf. 2068 3055,
thom@df.dbu.dk), eller Media Manager i Divisionsforeningen, Søren Hanghøj Kristensen (tlf. 2380
3949, shkr@df.dbu.dk).

