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Fodboldspillere kan ikke skæres over én kam
LO og Spillerforeningen hævder, at hver fjerde danske fodboldspiller tjener under
dagpengesatsen. De glemmer dog at fortælle, at der her er tale om gymnasieelever, studerende
og spillere med civile jobs, der har fodbolden som bibeskæftigelse – ikke hovederhverv.
Er fodbold direkte sammenligneligt med øvrige erhverv? På nogle punkter, ja – på andre slet ikke.
Fodbold er professionel sport og i nogle tilfælde en industri. Men det er også Danmarks
nationalsport og en elsket fritidsbeskæftigelse for næsten 400.000 danskere.
Fodbold i Danmark dyrkes af spillere på mange niveauer. Fra den 4-årige børnehavedreng til den
fuldtidsprofessionelle spiller, der flirter med både landshold og Champions League.
Også i dansk fodbolds øverste rækker er der forskelle. Nogle spillere er fuldtidsprofessionelle med
fodbolden som erhverv. Andre er deltids- eller bibeskæftigede – med stor og engageret fokus på
fodbolden - men med arbejde eller studier som hovederhverv.
- Man kan opdele fodboldspillere i to grupper. De spillere, som udelukkende lever af at spille
fodbold og har sporten som erhverv – og de spillere, der får penge for at spille fodbold. De er
semiprofessionelle. Sidstnævnte gruppe enten drømmer om eller aspirerer til at blive
fuldtidsprofessionelle – eller også dyrker de sporten, de holder af, på et højt niveau ved siden af
dét civile job, som er deres primære levevej. Deres lønniveau kan derfor af gode grunde ikke
sammenlignes direkte med de fuldtidsprofessionelles. Det er som at sammenligne æbler og pærer,
siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.
I en pressemeddelelse i dag hævder LO og Spillerforeningen repræsenteret ved Jeppe Curth, at hver
fjerde danske fodboldspiller tjener under dagpengesatsen. Samtidig kræves sammenlignelig løn med det
almindelige arbejdsmarked. Men LO og Jeppe Curth glemmer imidlertid at fortælle, at de spillere, der tjener
under dagpengesatsen ikke har fodbolden som hovederhverv. I stedet er spillerne i ’det nedre kvartil’ ofte
helt unge spillere, der går i skole.

- Det er ikke atypisk, at en bibeskæftiget spiller går i gymnasiet på fuld tid og ved siden af modtager 7.500
kroner om måneden, for at spille fodbold. Et beløb, der gør, at han kan læse, spille det spil, han elsker og i
øvrigt fortsat få fuld SU. Hvori består det urimelige, spørger Claus Thomsen.
LO og Jeppe Curth optræder lige så behændigt i jagten på medianlønninger og fraktiler. Her regnes en
bibeskæftiget spillers arbejdstid for det halve af en fuldtidsspillers. Der dobles derefter op for at nå en
fuldtidsspillers arbejdstid. Så langt så godt. Men når det samme gøres med lønnen, bliver det en kende for
belejligt.
- En bibeskæftiget spillers løn kan ikke omdannes til en fuldtidsløn ved blot ved at doble op. Ikke med tanke
på, at minimumslønnen for en fuldtidsspiller er ikke én, men fem til seks gange højere, end den er for en
bibeskæftiget. Det regnestykke giver ingen mening, siger Claus Thomsen.
- Spillerlønninger udgør i dag så stor en andel af den enkelte klubs budget, at det er umuligt at hæve denne
andel uden øgede indtægter. Spillerne får allerede alle til rådighed værende midler. Så skal de, der ikke
lever af fodbolden, have endnu mere, skal de tage fra deres egne i fremtiden, slutter Claus Thomsen.

Divisionsforeningen har siden foråret tilbudt spillerne og Spillerforeningen både højere
minimumslønninger, bedre forsikringer og mere end en fordobling af pensionen.
Divisionsforeningen håber stadig at nå en aftale de to parter imellem, så en konflikt kan undgås.
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).
Baggrund:

Der findes ca. 1000 kontraktspillere i Danmark. Af disse er ca. 410 på fuldtid, ca. 60 på deltid, mens
de resterende 530 er bibeskæftigede. Disse 1000 spillere deler en lønsum på langt over 500
millioner kroner årligt.
I Superligaen er alle spillere – undtagen en lille håndfuld - enten fuldtids- eller bibeskæftigede.
Gennemsnitslønnen her – uanset kontrakttype – er godt og vel 60.000 kroner om måneden. For en
fuldtidsansat spiller, der har fodbolden som hovederhverv, runder gennemsnitslønnen uden
problemer 100.000 kroner månedligt.
I NordicBet Ligaen deler knap 300 kontraktspillere en årlig lønsum på den gode side af 100
millioner kroner, mens vi ingen valide tal har for 2. division.

For yderligere oplysninger kontakt Media Manager i Divisionsforeningen, Søren Hanghøj Kristensen
(tlf. 2380 3949, shkr@df.dbu.dk).

