Vejledning til skema for produktivitet
Hvilke spillere…?
De spillere, som er relevante for jer at fylde ud i skemaet, er de spillere som på et eller andet tidspunkt i deres
U12-U19 tid, har været i jeres klub (moderklub) og efterfølgende (eller undervejs) enten på landshold (Uog/eller A-landshold) eller på senior klubniveau, har spillet kampe på et tilstrækkeligt højt niveau. Laveste
niveau, som tæller med, er dansk 2. Division. For mere detaljeret beskrivelse i forhold til selve
beregningsmodellen, henvises til bilag 4 i licensmanualen.
Hver linje i skemaet svarer til en enkelt spillers produktivitetsbidrag for én Ligaklub/landshold i én sæson. Da
vi arbejder med tre sæsoner og bidrag fra både Ligaklubber og landshold kan den enkelte spiller godt have
flere linjer i skemaet. Har spilleren for eksempel bidraget alle tre sæsoner for både klub og landshold, skal
der bruges 6 linjer i skemaet for at få hele bidraget med.
Ydermere, hvis spilleren indenfor den enkelte sæson har leveret bidrag fra to forskellige ligaklubber, skal der
bruges to linjer til at få begge bidrag med. På denne måde kan der i enkelte tilfælde blive brug for mere end
6 linjer.
Sørg for at gøre alle bidrag/linjer for én spiller færdig, inden I går videre til den næste spiller. Med andre ord:
Tag en spiller ad gangen.
I arket er der gjort plads til ca. 300 linjer. Får klubben brug for flere linjer, tages blot et nyt ark i brug.

Hvilke informationer…?
Der skal i alt udfyldes 10 informationer i hver linje. Det lyder af meget men er det i virkeligheden ikke, da det
er meget simple ting, der skal udfyldes. I vil således ikke være i tvivl om, hvad der skal udfyldes og mængden
af tekst er meget begrænset.
Nedenfor følger en kort beskrivelse af de forskellige felter:
1. Spillerens navn: Skriv hele navnet på spilleren.
2. Spillerens fødselsdato: Husk det rigtige datoformat, dvs. ”dd-mm-yyyy”.
3. Spillerens indmeldelsesdato: her anføres hvornår spilleren blev indmeldt i klubben. Skulle spilleren
undtagelsesvis være indmeldt flere gange, skrives den første indmeldelsesdato i feltet. Ved gentagne
indmeldelser skal det anføres, i hvilke perioder spilleren har været indmeldt i klubben i det yderste
felt til højre, hvor der er gjort plads til bemærkninger. Og igen, husk det rigtige datoformat, dvs. ”ddmm-yyyy”.
4. Spillerens udmeldelsesdato: Her anføres hvornår spilleren blev udmeldt af klubben. Skulle spilleren
undtagelsesvis være indmeldt flere gange og dermed måske også udmeldt flere gange, skrives den
seneste udmeldelsesdato i feltet. Og igen, husk det rigtige datoformat, dvs. ”dd-mm-yyyy”.
VIGTIGT: Er spilleren ikke udmeldt fra jeres klub, efterlades udmeldelsesfeltet tomt.
5. Sæson: Her vælges den relevante sæson, dvs. sæsonen hvor spilleren har optjent bidrag til
produktivitet.
6. Bidragstype: Her vælges om spilleren har optjent sit bidrag på ”Liganiveau” eller ”Landsholdsniveau”.

7. Niveau: Her vælges det rigtige niveau, dvs det rigtige landshold eller det rigtige niveau for Ligaen.
Bemærk at det rigtige niveau for Liga i den enkelte sæson kan aflæses i arket ”Rangliste”, som man
klikker på nede i venstre hjørne.
Vær opmærksom på, at man I klikmenuen i feltet ikke umiddelbart kan se hele teksten. For god
ordens skyld kan I se hele teksten for ”Liga” her:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Division
1. Division
Superligaen
De næstbedste ligaer i Europa, 6-20 på den europæiske rangliste
De næstbedste ligaer i Europa, 1-5 på den europæiske rangliste
MLS
Europæiske ligaer, 31-55 på den europæiske rangliste
Europæiske ligaer, 11-30 på den europæiske rangliste
Europæiske ligaer, 6-10 på den europæiske rangliste
Europæiske ligaer, 1-5 på den europæiske rangliste

8. Hvilken Klub /Hvilket Land: Her anføres navnet på den pågældende Klub eller det pågældende Land.
9. Antal kampe: Her noteres antallet af kampe i den pågældende sæson for den relevante Klub/Land.
10. Kilde: Her skriver man hvilken kilde, der er benyttet til at bestemme antallet af kampe.
Udover disse 10 felter er der lavet et ekstra felt til specielle bemærkninger. Det kan for eksempel være, som
nævnt ovenfor, at spilleren har været indmeldt flere gange i jeres klub, hvilket skal noteres i dette felt. Der
kan være andre grænsetilfælde, som kræver en bemærkning.
Der er et særskilt tilfælde, som ALTID kræver en bemærkning: Såfremt spilleren indenfor samme sæson har
spillet for to forskellige klubber eller to forskellige landshold, SKAL dette noteres i feltet for bemærkninger i
én af de to linjer.
24-års reglen
På side 86 i licensmanualen er følgende formulering:
”Spilleren kan bidrage til moderklubbernes produktivitet frem til og med hans 23 år. Dvs. vinduet for
bidrag til produktiviteten lukker ned samme dag, som spilleren fylder 24 år”.
I forhold til 24 års-dagen, er dette rettet imod kampdatoerne i de enkelte sæsoner og ikke dags dato eller en
anden specifik dato.
Dvs. kampe, der er spillet efter at spilleren har rundet 24 år, tæller ikke med. Men kampe, der er spillet før
end spilleren fylder 24 år, tæller altid med for den relevante sæson.
Eksempel:
Klubben kan godt have en spiller der d. 1. januar 2021 er 26 år (og dermed over 24 år), men som i
efteråret 2017 kun var 23 år (for eksempel fødselsdato 18-12-1993) og derfor optjener produktivitet
for klubben i sæsonen 2017/18 frem til og med 18-12-2017.
Det lille eksempel understreger, at 24-års reglen ikke er rettet mod dags dato, men rettet mod
kampdatoen.
Et andet Eksempel:
Vi kigger på sæsonen 2019/20 og en spiller der er født d. 4. feb. 1996. Kampe der er spillet i sæsonen
frem til d. 4. feb. 2020 tæller med - men kampe fra d. 4. feb. og frem tæller ikke med, da spilleren på

disse kampdatoer allerede er fyldt 24 år. Derudover tæller hans kampe for sæsonerne 2017/18 og
2018/19 naturligvis også med, da han ikke er fyldt 24 år endnu i disse sæsoner.
Lad os nu antage, at spilleren i stedet for var født d. 4. feb. 1995. Så ville hans kampe i sæsonen
2019/2020 ikke tælle med, da han allerede er fyldt 24 år inden sæsonen er startet.
Til gengæld vil alle hans kampe i sæsonen 2017/18 og hans kampe frem til d. 4. feb. 2019 i sæsonen
2018/19 tælle med, da han i disse kampe endnu ikke er fyldt 24 år.
Med andre ord, kan klubben for eksempel godt have en spiller, der kun bidrager i sæsonen 2017/18
men ikke i de andre sæsoner. Eller som i eksemplet ovenfor, en spiller der bidrager i sæsonerne
2017/18 og 2018/19 men ikke i 2019/20.
Bemærk i øvrigt at følgende gælder:
• Sæsonen 2019/20 starter d. 1. juli 2019 og løber frem til 30. juli 2020 (grundet Covid19)
• De to andre sæsoner (17/18 og 18/19 starter d. 1. juli og stopper d. 30. juni
• Den øvre aldersgrænse i denne omgang er 01.07.1993.
Dvs. spillere der er født før denne dato, kan under ingen omstændigheder bidrage til jeres
produktivitet, da de pågældende spillere i alle tilfælde vil være fyldt 24 år inden 2017/18
sæsonen gik i gang.
Hvilke kampe tæller med…?
Det står ikke helt klart formuleret men alle officielle klubkampe tælles med - således også pokalkampe og
europæiske kampe.
Tilsvarende tælles alle officielle landskampe med - herunder også venskabskampe.
For god ordens skyld skal det nævnes:
•
•

At kun kampe med spilletid tæller med
At produktivitetsskabende kampe spillet før end spilleren blev indmeldt i jeres klub (for eksempel ulandskampe), ikke tæller med i jeres produktivitetsberegning

Hvilke sæsoner tæller med…?
Det skal også understreges, at kun sæsonerne 2017/18, 2018/19 og 2019/20 inddrages i denne ombæring.
Det fremgår af valgmulighederne i jeres udfyldelsesark, at sæsonen 2020/21 ikke er en mulighed. Dette ud
fra en betragtning om, at vi ikke ønsker at inddrage halve sæsoner.
Og endnu en gang: Husk at sæsonen 2019/20 løber fra d. 1. juli 2019 frem til d. 30. juli 2020.

HUSK FØLGENDE:
Det er jeres ansvar at udfylde skemaet rigtigt og ikke licensadministrationen…!
Såfremt der er for meget rod i jeres informationer om en spiller, medregnes han ikke i klubbens samlede
score for Produktivitet. Såfremt I mangler kildeinformation for antallet af kampe, medregnes spilleren
heller ikke i klubbens samlede score.

