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DELEGERETMØDE 2017 
 

Onsdag den 01.03.17 kl. 18.00 i Langeskov Hallen, Langeskov. 

 

 
D A G S O R D E N: 

 
1. Valg af dirigent.  

2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen 

forelægges delegeretmødet til godkendelse. 

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.  

4. Behandling af indkomne forslag.  

5. Valg af forretningsudvalg. Afgående er: 

Hans Martin Møller.  

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er: 

Afgående er: Mette Gregersen, Kim Johansen og Jakob Lyder 

7. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Appeludvalget. Afgående er: 

Michael Jensen, Torben Povlsen. Suppleanter: Søren Godskesen og Jan Bramsen 

8. Eventuelt. 

 

Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden mødet have afgivet skriftlig 

erklæring over for den forslagsstillende klub eller DBU Fyn om villighed til at modtage valget. 

Der kan møde et ubegrænset antal delegerede fra hver klub, dog vil hver klub max have 2 stemmer. 

For at repræsentere en klub skal pågældende være medlem af denne. 

 
 

 

 

 



TURNERINGEN 2016 
 
 
Herrer:                                                 11:11                  8:8                           7:7    7:7                   5:5             
 forår    efterår                       forår   efterår               forår   efterår         forår   efterår
  
Senior 281      270                               50    58 
Old boys     9        10     
Veteran   11        11    
Masters   10        10    
Super masters   11        11      
Grand Old Masters     8          8  
U-19   16        23              0        0  
U-17   23        23                            0         0                         
U-16   32        30                            0         4                                     
U-15    35        43                          12         7                                  
U-14   43        35          11       18                                     
U-13    -           -          62       86                              
U-12           89       77                                                                   
U-11                           81       77                                                    14          14                     
U-10                        95        114 
U-9                      120        122 
U-8                                                                                                                                                                      120        103    
 
Kvinder      11:11             8:8                         7:7       7:7              5:5         
 forår    efterår       forår  efterår                forår   efterår         forår   efterår         
Senior   31        27                                              47          46 
U-18     0          5                               0       0                                       
U-16   13        14                               0         6                                    
U-15   19          4          10          0                          
U-14     0        15           8        18                          
U-13      0          0                         33        22                           
U-12            22        19                                         
U-11          17      14                                                10          14 
U-10                        47          34 
U-9                                      
U-8                        10            8 
 
I U-5, U-6 og U-7 har drenge og piger spillet 3:3. Nedenfor antal hold pr. stævne (gennemsnit) 
U-5: 18 hold forår – 0 hold efterår.  
U-6: 80 hold forår – 35 hold efterår. 
U-7 drenge: 120 hold forår – 92 hold efterår 
U-7 piger: 8 hold forår - 9 hold efterår.  
Jyske 3-bold storstævne: 420 hold til to stævner.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DBU Fyns tillidsfolk og ansatte  
 
Bestyrelse:  Bjarne Christensen, Kaj Johansen, Hans Martin Møller, Ole Hansen,  

Kim Johansen, Paul-Ejner Hauge, Mette Gregersen, John Emil Johansen, Jakob 
Lyder. 

 
Administration:  Claus Gramm Pedersen, Anne-Mette Gade Rasmussen, Jørn Jensen, Kim Hansen, 

Ulrik Sundahl Sørensen, Jacob Skov, Mogens Jørgensen, John Christensen, Lau 
Krogshede. 

 
Klubrådgivere:  Niels Nielsen, Arne Appelgren  
 
Fodbold Fitness-  Henrik Sørensen 
konsulent:  
 
Børneudvalg: John Emil Johansen, Mette Gregersen, Kurt Hansen,  
 Jesper Clausen, Jan Knudsen, Dennis Juhl Krogshede 
 
Ungdomsudvalg: Mette Gregersen, Jakob Lyder, Flemming Kvist Andersen, Søren Jensen, 
 Anders Hørberg. 
 
Seniorudvalg:  Kim Johansen, Ole Hansen, Patrick Gade, Mikael Skovgaards,  

Morten Christiansen  
 
Uddannelses-  Hans Martin Møller, John Emil Johansen, Leif Jensen,  
udvalg: Ejnar Bo Pedersen, Mikkel Rose 
  
Disciplinær-  Paul-Ejner Hauge, Ole Hansen, Ole Mikkelsen, Jørgen Andersen, Torben Hansen 
udvalg:   
 
Appeludvalget: Kaj Johansen, Michael Jensen, Torben Povlsen, Søren Godskesen, Jan Bramsen 
 
Fairplaygruppe:  Sten Poulsen, Pernille Egdal, John Emil Johansen 
 
Dommerudvalg:  Paul-Ejner Hauge, Kim Johansen, Tom Krøyer, Mathias Bjørnø, Erik Høg, 
 Torben Nielsen, Leif Dalskov-Andersen 
 
Kommunegruppe: Kaj Johansen, Bjarne Christensen, Claus Gramm Pedersen,  

Ole Filstrup Pedersen, Erling Knudsen. 
 
Fodboldskole: Pernille Egdal 
 

 

 

 



Formandens beretning 
Endnu et spændende fodboldår er gået, og forandringens vinde blæser hen over vor elskede sport og 

fritidsinteresse. Lad os med denne beretning se tilbage på nogle af de væsentlige indsatser i årets løb. 

 

DBU Fyn Visionsplan 

Følgende to indsatsområde er prioriteret i de kommende to år og understøttet af midler fra DBU Fyns 

udviklingspulje. 

 

• Klubudvikling – Flere/bedre uddannede trænere. 

• Medlemmer – Tilbud til børnehavebørn i klubberne. Her arbejdes tæt sammen med DBU om 

udvikling af et førskole fodboldkoncept. 

Formålet med klubudviklingsprojektet er at hæve det faglige niveau hos trænerne på Fyn samt 

kendskabet til DBU Fyns træneruddannelser. Selvom vi oplever en stigning i såvel antal kurser som 

kursister, er der fortsat plads til at gøre det endnu bedre. Dygtige uddannede trænere er nøglen til at 

fastholde og tiltrække spillere. Vi er godt i gang med udviklingen af nye trænerkurser, der i højere grad 

end i dag imødekommer klubberne og dermed trænernes umiddelbare behov for uddannelse og 

udvikling. Det inkluderer: 

 

1. Et kursus udarbejdet af DBU Fyn – naturligvis aldersrelateret og målrettet de typiske 

udfordringer som trænerne møder i klubberne. Kurserne er udarbejdede. 

2. Et supervisionsforløb hvor de enkelte trænere udfører en træning, under observation af en 

DBU Fyn instruktør og med en efterfølgende supervision, hvor der afslutningsvis udarbejdes en 

udviklingsplan for den pågældende træner. Den bliver fulgt op med en opringning efter en 

måned. Træneren kan derefter købe endnu et forløb, eller afslutte uddannelsen her. 

3. Et kursus hvor DBU instruktøren forestår træningen. Emnerne er bestemt af den enkelte 

klubtræner, som derved får et input til, hvordan vedkommende kan træne præcist de emner, 

som måske er en udfordring i den daglige træning. 

Projektet løber i perioden 01-03-2017 til 31-12-2018, og DBU Fyns udviklingspulje har investeret ca. 

250.000 kr. i det 2-årige projekt. 

 



Medlemsdelen af visionsplanen har fokus på, at få børn til at starte med fodboldlegen endnu tidligere 

end i dag. Vi skal i samarbejde med klubberne skabe rammerne herfor. Jo før børnene introduceres for 

fodboldens glæder, jo større er chancen for at de vælger fodbolden som deres primære sport senere i 

livet. 

 

Flere fynske fodboldspillere 

Medlemstallene for 2016 viser en samlet medlemsfremgang blandt de fynske fodboldklubber.  

Der arbejdes på højtryk i de fynske fodboldklubber for at skabe gode fodboldmiljøer for børn, unge og 

voksne. Bedømt på seneste medlemsopgørelse ser arbejdet ud til at bære frugt. 

På Fyn kan nemlig konstateres et samlet medlemstal på 29.580, hvilket er en stigning på 177 

medlemmer i forhold til sidste år. En stigning på 177 medlemmer synes måske ikke voldsom, men i 

lyset af de seneste års tilbagegang er det positivt, at kurven nu er knækket, så pilen peger opad. Glæden 

forstærkes, når man samtidig tager det forhold i betragtning, at de traditionelle holdsporter generelt har 

det svært på medlemssiden. 

 

Den fynske medlemstilvækst ses blandt andet blandt de 5-12 årige piger, der er forøget med 101 

medlemmer, og de 25-59 årige kvinder, der er forøget med 174 medlemmer. Klubberne er blevet mere 

bevidste om det potentiale, der ligger blandt pigerne og kvinderne. Derfor har mange klubber iværksat 

målrettede aktiviteter og tilbud til de grupper, og det er med stor sandsynlighed grunden til den 

stigning, vi oplever. Et godt eksempel er de stadigt flere Fodbold Fitness-tilbud. Der er i dag flere end 

30 fynske klubber, der tilbyder Fodbold Fitness, og langt de fleste har kvinderne som målgruppe. Det 

fleksible tilbud med fokus på motion, sjov og hygge virker til at tiltale især dem.  Blandt pigerne i 

alderen 13-19 år er der stort set status quo. 

Også blandt mænd i alderen 60+ ses en markant medlemsfremgang til 666 mod 566 året før. En 

stigning, der formentlig afspejler samfundets udvikling. Vi holder os friske længere, og der er mere 

fokus på motion og velvære. Fodboldens sundhedseffekter er veldokumenterede, og samtidig er 

fodbold et spil, de fleste har prøvet på et tidspunkt i deres liv, og som ikke kræver kendskab til 

komplicerede regler. Det tiltaler mange - også de lidt ældre - og det er rigtig glædeligt, at de i stigende 

grad søger mod fodboldklubberne. 

Glæden over den generelle fremgang forstyrres dog lidt af faldende medlemstal for de 5-12 og de 13-19 

årige drenge. I disse grupper opleves et fald på hhv. 250 og 83 medlemmer. Det fortæller os en historie 

om, at vi er i konkurrence med en lang række andre tilbud til i fritidslivet. Derfor er vi i samarbejde med 

klubberne også hele tiden opmærksomme på, hvordan vi kan udvikle og tilpasse vores tilbud, så de 



tiltrækker og fastholder børn og unge. Det er et langt sejt træk, men de positive tendenser vi ser på 

pige-/kvindesiden, viser os, at det kan lade sig gøre. 

 

Bevæg Dig For Livet 

DIF/DBU og DGI indgik i 2016 et samarbejder under Bevæg Dig For Livet, som er et landsdækkende 

samarbejde på tværs af flere idrætsgrene. Målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke 

idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. For fodboldens del kræser 

samarbejdet om de to målgrupper teenagere og voksenmotionister. 

 

Jeppe Jensen og Henrik Sørensen er ansat som visionskonsulenter til at understøtte dette. De skal 

hjælpe klubberne med at blive dygtigere til at skabe gode tilbud til hhv. teenagere og voksne. 

 

Unge lever et liv fyldt med tilbud og forskellige interesser. Af de børn, som går til fodbold som 13-

årige, er det faktisk kun halvdelen, der holder ved, når de når 18-årsalderen, viser medlemstallene. 

Derfor kræver det en ekstra indsats, hvis man som klub vil skabe et fodbold- og klubmiljø, som 

fastholder de unge i klubben og tiltrækker nye. Det kan Jeppe hjælpe klubberne med. 

 

Ligeledes er der et stort potentiale for (motions)fodbold for voksne. Som visionskonsulent tilbyder 

Henrik klubberne hjælp til at iværksætte nye tilbud målrettet voksne, som ikke i dag spiller fodbold på 

et hold i klubben. De nye tilbud kan f.eks. have karakter af det, vi kalder ”Motionsfodbold for voksne”, 

hvor fokus ikke er så meget på at vinde men mere på at have det sjovt i et uforpligtende fællesskab 

samtidig med, at vi får noget sund motion. Det er en kombination, som tiltaler mange moderne 

mennesker, som gerne vil holde sig i form og være en del af et fællesskab, uden at det er enormt 

tidskrævende. Men de færreste klubber har et tilbud til denne målgruppe. Det er altså det, som Henrik 

kan hjælpe de fynske klubber med at skabe. 

 

Pigefodbold - Etablering af pige/kvinde netværk 

DBU Fyn har nedsat et Pige/Kvinde Advisory Board, der er et interessefællesskab, der på tværs af 

DBU Fyns politiske og administrative afdelinger, og relevante klubpersoner i pigeklubber følger 

udviklingen i pige- og kvindefodbolden. Formålet er: 

 

• At sikre en positiv udvikling for pige-/kvindefodbolden ved at identificere og italesætte evt. 

kulturelle barrierer. 



• At perspektivere en fælles anbefaling for den innovation og udvikling, som ønskes for pige- og 

kvindefodbolden på Fyn med udgangspunkt i de 3 strategiske hovedindsatsområder. 

• Via videns- og erfaringsdeling med øvrige DBU ”pigegrupper” at sikre indsigt og ny positiv 

udvikling indenfor pige/kvindefodbolden. 

Gruppen fungerer som sparringspartner og inspirator for DBU Fyns øvrige udvalg og arbejdet med 

pige-/kvindefodbolden generelt. 

 

Fodbold som helårssport 

I de fynske fodboldklubber er der i løbet af de seneste 5 år kommet et øget fokus på og bevidsthed om 

vigtigheden af at have gode faciliteter. Det har bl.a. betydet mange nye kunstgræs- og multibaner rundt 

om på Fyn. Det giver DBU Fyn og klubberne nogle helt nye muligheder for at omfavne fodbold som 

en helårssport. Derfor lancerede vi i 2016 for første gang et udendørs vinterfodboldtilbud under navnet 

VinterBold. 

 

Udesæsonen slutter i oktober/november. Så går der et halvt år, før sæsonen igen starter i april. I 

mellemtiden støder vi på julen og nytåret, med alt hvad det indebærer af ferie, god mad, hygge og 

afslapning. Der skal være plads til en time-out - helt bestemt! Men, et halvt år med inaktivitet på 

fodboldbanerne er simpelthen for længe. Jo vist, der er da mange, der starter træning igen i januar eller 

februar. Men, der er også rigtig mange, der ikke ser en fodboldbane igen før sæsonopstarten til foråret. 

Og mange af disse spillere, spiller altså med i vores fynske fodboldrækker. Det skal der også være plads 

til, men det sætter sine spor på niveauet i fynsk breddefodbold. Hvis vi vil hæve det, er vi nødt til at 

tænke anderledes. Så kan vi ikke have så mange spillere, der ligger stille i 6 måneder. 

Der er selvfølgelig indefodbolden, men det er altså et andet spil, end det der foregår ude på 

fodboldbanerne. Samtidig er der langt færre, der spiller indefodbold end udefodbold, og dermed også 

langt færre, der holder sig i gang på den måde. 

 

En væsentlig del af løsningen er, som jeg ser det, at vi i de kommende år i langt højere grad end i dag 

skal betragte fodbold som en helårssport. Vinterperioden behøver ikke være en fodbold-ferie. Hvorfor 

ikke spille kampe, stævner og turneringer udenfor hele året? 

 

 

 



Fodboldsamarbejde med kommunerne 

Som et led i DBU’s samlede kommunestrategi har vi i det forgangne år arbejdet sammen med flere 

fynske kommuner om at skabe gode fodboldtilbud. 

 

Både på Nordfyn og i Svendborg har vi sammen med kommunen indledt et fodbold- og 

sundhedssamarbejde, hvor der tilbydes motionsfodbold til udvalgte grupper i samarbejde med lokale 

fodboldklubber. Fokus er på fodbold som sundhedsskabende træning og som forebyggelse af 

livsstilssygdomme. 

 

På Nordfyn har samarbejdet udviklet sig til en såkaldt velfærdsalliance mellem DBU/DBU Fyn og 

kommunen. En sådan aftale er også indgået med Nyborg Kommune. Fælles for dem er, at kommunen, 

DBU/DBU Fyn og lokale klubber skal arbejde sammen om, at tilbyde fodbold til flere, og afprøve 

hvordan fodbold kan bruges til at imødegå samfundsmæssige udfordringer, som f.eks. den generelle 

folkesundhed eller integration. 

 

Også på Langeland har vi samarbejdet med kommunen. Her var fokus på deres asylcentre og 

integrationen af de unge gennem fodbold og forståelse for foreningslivet og samfundet som helhed. 

 

Vi glæder os over, at kommunerne har opdaget den samfundsværdi og de muligheder, som fodbolden 

indeholder.  

 

Fodbold er, som for de fleste bekendt, en rigtig sund sport at dyrke. Faktisk har vi for nyligt hørt 

professor Peter Krustrup kalde det medicin i de landsdækkende medier. Samtidig er det suverænt den 

idrætsgren, som flest danskere bruger tid på. Det er vi glade for, men vi vil mere. Et samlet DBU har en 

fælles målsætning om, at vi skal være 450.000 fodboldspillere i år 2025. Det er også i kommunernes 

interesse, at så mange af deres borgere som muligt er fysisk aktive. Vi har altså en klar fælles interesse. 

Men, det kan kun lykkes, hvis der investeres i fodbolden, herunder faciliteterne, så vi kan tilbyde mere 

fodbold til flere. Derfor er opfordringen til kommunerne også, at de bør se investeringer i fodbolden i 

et lidt større perspektiv. At anlægge f.eks. en kunstgræsbane handler ikke kun om at hjælpe en klub. Det 

handler i høj grad om også om at højne den generelle folkesundhed og trivsel for kommunens borgere, 

herunder også skolebørnene. Derfor kan der være en del fornuft i at kigge på tværs af de kommunale 

budgetter og kasser ud fra en mere helhedsorienteret og sundhedsstrategisk tilgang, når man i 

kommunen drøfter investeringer i foreningslivet.  



Flere uddanner sig på Fyn 

At uddanne sine trænere og frivillige er en meget væsentlig del af at udvikle klubben, og DBU Fyns 

uddannelsesudvalg melder om stadigt større interesse for at komme på kurser. 

 

Der er nemlig livligt gang i kursusaktiviteterne i fynsk fodbold, hvor man i 2016 har afholdt 97 C-

licenskurser med i alt 1368 kursister. I 2015 blev der til sammenligning afviklet 72 C-licenskurser 

(svarende til en stigning på knap 35 %) og tilbage i 2012 var tallet blot 39. Samlet er der altså tale om en 

betydelig stigning over de senest år. Det gælder os på antallet af kursister, hvor vi på tværs af alle 

træneruddannelsestilbud nåede op på samlet 1576 kursister i 2016. Det er meget positivt, at flere og 

flere opdager værdien i at uddanne sig, og at stadigt flere klubber er opmærksomme på at få uddannet 

deres trænere og øvrige frivillige. Det er med til at højne niveauet på fynsk fodbold set over en bred 

kam, altså både på og uden for banen.  

 

Hos DBU Fyn arbejder vi målrettet på at flere uddanner sig, men også klubberne skal have kredit for 

den stigning, vi oplever.  

 

På trods af stigningen er potentialet til mere. Vi ser gerne, at det bliver en stadigt mere naturlig ting, at 

man som engageret i en fodboldklub naturligvis også uddanner sig. Vi snakker her om kultur generelt i 

fynsk fodbold men også i den enkelte klub. De klubber, der er i fremtiden kommer til at stå stærkest, er 

efter min overbevisning dem, der får sat uddannelse i system på en måde så trænere og frivillige helt 

naturligt tilbydes og gennemfører kurser og uddannelser, der kan hjælpe dem i deres virke i klubben. 

Man skal ikke være bange for at stille krav til sine frivillige. Faktisk er der mange frivillige, der motiveres 

af, at der forventes noget af dem, og at klubben viser, at man gerne vil investere i dem. 

 

Klubudvikling og DBU Fyn/Albani-puljen 

Ved indgangen til 2016 ændrede vi på tværs af DBU vores tilgang til klubudvikling. Vi ville tættere på 

klubberne og tilbyde dem hands on hjælp til udvikling af deres klub. 

 

Derfor har vi nu i et års tid tilbudt klubudviklingsforløb i op til 30 timer, hvor klubrådgiverne ikke bare 

er rådgivende med også udførende. Et sådant forløb koster kr. 2.000,-. De fynske klubber har taget 

godt imod det, og omkring 20 klubber har tilkøbt et forløb. Meldingerne lyder, at klubberne er glade for 

at blive hjulpet gennem hele udviklingsprocessen, og at det giver stor værdi for dem. Det er vi 

naturligvis glade for. 



 

Et udviklingsforløb kan eksempelvis finansieres via Albani/DBU Fyn-puljen. Albani har altid haft 

tradition for at bakke op om breddeidrætten på Fyn og især fynsk fodbold, og Albani og DBU Fyn har 

et fælles ønsker om at hjælpe de fynske fodboldklubber til at udvikle sig. Puljen giver de fynske klubber 

mulighed for at søge om op til 10.000 kr. i tilskud til udviklingsprojekter, der kan styrke klubben, hvad 

enten det er flere medlemmer, styrket organisation eller noget helt tredje.  

Klubber kan søge til udviklingsforløb, der styrker klubben.  Det kan f.eks. være: 

 

• Uddannelse af trænere og ledere  

• Tiltag der skal tiltrække eller fastholde medlemmer  

• Et forløb der sætter fokus på pigefodbold i klubben  

• Styrkelse af klubbens drift, f.eks. gennem udarbejdelse af årsplaner  

• Opsætning af og uddannelse i DBU's IT-systemer som KlubOffice, KlubCMS osv.  

• Hjælp til optimering af kontingentopkrævning 

Der kan ikke søges til materialer som bolde, mål, højtaleranlæg osv. 

 

Fynsk Fodbold Award 

Fynsk fodbold er fyldt med engagerede mennesker, der gør en stor indsats for at skabe gode rammer 

for andre - uanset om det er klubledere, trænere, holdkammerater eller dommere. 

En række af dem blev hyldet til Fynsk Fodbold Award 2016, som vi i 2016 afholdte for første gang i 

samarbejde med Nordfyns Erhverv og Turisme, Albani, Nordfyns Kommune og Sport Event Fyn. 

Hæderen i år fordelte sig således: 

 

• Årets Fynske Fodboldklub 2016, Dalum IF. Albani Fonden stod bag prisen, der lød på 25.000 

kr.  

• Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub 2016: Munkebo BK. Klubben løb med en check på kr. 

5.000. Derudover er der et gratis trænerkursus til alle de tre nominerede klubber. 

• Årets Fynske Holdkammerat: Allan Meldgaard, Kildemosens BK.  Nordfyns Erhverv og 

Turisme stod bag prisen Årets Fynske Holdkammerat, og de havde et gavekort på kr. 10.000 

med til vinderen.  

• Årets Fynske Breddedommer: Thomas Isen, som kan se frem til en landskampoplevelse for to 

personer. 



• Årets Fynske Fodboldleder: Janne Westergaard, F.B. & I.F. Fodbold, som fik en check på kr. 

6.000,- fra Albani med hjem til Sydfyn. 

Tillykke til alle vinderne og til alle de nominerede!  

 

Og til alle andre klubfolk: Tak for jeres indsats for fynsk breddefodbold!  

 

Vi glæder os til igen at invitere til Fynsk Fodbold Award igen d. 27. oktober, og vi håber, at se mange af 

jer. 

 

Husk respekten – også uden for banen! 

5. juni, på grundlovsdag og demokratiets store festdag kunne man i Fyens Stiftstidende læse følgende:  

 

”Forestil dig et samfund, hvor der ikke er nogen, der råber op og blander sig. Hvor der ikke er nogen, 

der tager initiativ i lokalområdet. Nogen der arrangerer fællesspisning, foredrag, sportsturneringer eller 

på anden måde sørger for, at vi samles i det lokale fællesskab. Det ville være et fattigt samfund, som 

kun de færreste af os ville ønske at leve i”. 

 

På samme måde vil vi rigtig gerne have, at vore mange fodboldspilleres forældre engagerer og blander 

sig i fodboldklubben – på og uden for banen. Moderne forældre har ikke nødvendigvis det samme 

billede af foreningslivets vilkår, som dem, der har været en del af det i mange år. Foreningslivet kan ikke 

sammenlignes med fitnesscentre og den tilhørende købekultur. Foreningslivet er ikke et sted, hvor man 

kommer og går. Det er et sted, hvor man engagerer sig og blander sig. 

MEN, man skal blande sig på den gode måde og med respekt for de aktører og den sport, som de er en 

del af. Jeg drister mig endda til at kalde respekt for fodboldens grundlov! 

 

Respekt er vigtig for fodboldklubberne fordi: 

 

• Det skaber rammerne for relationer  

• Det fremmer samarbejde og engagement 

• Det anerkender vores forskellige kompetencer og potentialer 

• Det understøtter den enkeltes selvværd 

• Det skaber gensidig loyalitet og solidaritet. 



Desværre viser en undersøgelse på fairplay-området, at det ind i mellem kniber med respekten på 

sidelinjen. Alt for ofte glemmer forældre respekten for modstanderne og dommeren i kampens hede. 

Derfor satte vi i 2016 gang i kampagnen: ’HUSK Respekten – Også udenfor banen’ i hele landet. Den 

bygger bl.a. på 5 enkle budskaber til forældre, der følger deres børn fra sidelinjen; 

 

• Det er børn 

• Fodbold er en leg 

• Det er ikke Champions League 

• Træneren er frivillig 

• Dommeren er et menneske 

Budskaberne er helt grundlæggende for forældrenes mulighed for at være med til at skabe gode 

fodboldoplevelser for deres egne børn og de andre spillere. Derfor vil jeg opfordre de fynske 

fodboldklubber til at tage dem til sig. Sæt retningen for fællesskabet og sørg for, at alle dele af klubben 

kender klubbens holdning til god adfærd. Værdierne virker kun, hvis man aktivt bruger og efterlever 

dem i klubben. Derfor er det vigtigt, at de er tydelige, og at så mange som muligt kender til dem. Bland 

og engager jer så meget I kan… men husk respekten – også uden for banen. 

 

Fynske fodbolddommere 

Som dommer arbejder man ofte alene ude på banerne. Alligevel er der et godt fællesskab mellem de 

fynske dommere, der i 2016 varetog flere end 8.000 dommeropgaver. Det var glædeligt at se 125 

dommere samlet til det årlige dommerarrangement, hvor gode historier og venlige drillerier føg på 

tværs af bordene. Aftenen blev rundet af med et oplæg fra BS Christiansen om konflikthåndtering - 

noget som dommere ofte må benytte sig af i kampe. Han var ikke sen til at anerkende og rose det store 

arbejde og den betydning, som dommerne har for fodboldens udbredelse og popularitet.  

 

Ansvaret for breddedommerområdet er nu flyttet fra DBU til lokalunionerne, tættere på 

breddefodboldens dagligdag, og der er større fokus end nogensinde på kerneopgaverne rekruttering, 

fastholdelse og udvikling af de fynske fodbolddommere. 

 

Klubberne og DBU Fyn investerer hvert eneste år mange ressourcer på dommersektoren. Det gælder 

både menneskelige ressourcer, men også økonomiske ressourcer. Langt størstedelen af de penge vi 

opkræver hos klubberne for dommere, sender vi direkte videre til dommerne i form af godtgørelser og 



kørselsrefusion. Men vi investerer også hvert år mange penge i at fastholde, rekruttere og udvikle 

dommersektoren. Det gør vi, fordi vi synes, at det er vigtigt og rigtigt. Vi er overbeviste om, at 

klubberne er enige med os, for hvem vil ikke gerne have dygtige og kompetente dommere.  

 

Jeg ønsker dommerne god vind på banerne i 2017. 

 

Breddefodboldens fremtid 

En styregruppe for Forening af Lokalunioner har rettet fokus mod organisationsudvikling, og hvordan 

man samlet i dansk fodbold kan organisere sig for bedst muligt at understøtte klubberne. Det er 

forventningen, at styregruppen inden længe afleverer et sæt anbefalinger vedr. fremtidige administrative 

og politiske strukturer. 

 

DIF har indtil videre ydet kyndig proces bistand til styregruppen, og drøftelserne er nu kommet så 

langt, at vi i styregruppen drøfter konkrete forslag til mulige modeller, alt sammen baseret på de meget 

solide input vi har fået via en spørgeskemaundersøgelse til alle klubber. Dertil kommer de input vi har 

fået via generelle samfundsanalyser og endeligt de input, som Divisionsforeningen har ytret. 

De forslag, der er udarbejdet, og som drøftes i styregruppen lige nu, er med andre ord baseret på en 

bred interessentanalyse og på en dyb faglig vurdering af den udvikling, der i øvrigt er en del af alle 

klubbers rammevilkår. 

 

Med forbehold for de afsluttende drøftelser i styregruppen, peger de hidtidige diskussioner i retning af 

følgende delkonklusioner: 

 

• Klubberne ønsker at blive betjent af medarbejdere, der har indsigt i de lokale forhold, særligt i 

forhold drift af turneringsvirksomhed og generel klubrådgivning. 

• De administrative ressourcer kan på en række områder med fordel samles og udnyttes i 

fællesskab i en FLU administration med decentrale enheder 

• Der er brug for et stærkere fælles talerør i dansk breddefodbold, via et stærkere FLU. 

Anbefalingerne vil de kommende måneder blive brugt til en langt bredere inddragelse og debat i de 

eksisterende politiske og administrative strukturer. Vi er med andre ord på vej til en lokalt forankret 

debat af noget så følsomt som forandringer i velkendte strukturer. 

 



Nye aftaler og en national sportslig vision for dansk fodbold 

To nye væsentlige aftaler i dansk fodbold er underskrevet i 2016. Den ene aftale er mellem DBU og 

Divisionsforeningen og den anden mellem DBU og FLU (Foreningen af Lokalunioner). 

Aftalerne indebærer bl.a., at der over en 10-årig periode tilflyder breddefodbolden ekstra 4,5 mio. kr. pr. 

år. Penge der er øremærket spiller- og talentudvikling.  Aftalerne tager udgangspunkt i en fælles 

sportslig vision, hvor såvel eliten som bredden skal have de bedst mulige betingelser. For breddens 

vedkommende skaber vi med den nye aftale muligheden for at styrke spiller- og talentudvikling på alle 

niveauer for både piger og drenge. Aftalerne sætter klubberne i centrum og sikrer en øget nærhed i 

opgaveløsningen. Det er en klar styrkelse af dansk fodbolds samlede udviklingsmuligheder på alle 

niveauer. 

 

Aftalen indebærer også, at en rækker af de opgaver, der ligger sig tæt op ad klubbernes hverdag, flyttes 

ud til lokalunionerne. Det sker med et nærhedsprincip for øje, som skal sikre, at det er den nære dialog 

om klubbernes ønsker og behov, der danner rammen for opgaveløsningen. Samlet set vil det styrke 

dansk fodbold. 

 

Sideløbende med aftalerne arbejder vi med en ”Fælles Sportslig Vision for Dansk Fodbold”, der sikrer 

os grundlaget for et fortsat samlet dansk fodbold. Det er helt afgørende, at vi fortsat arbejder tæt 

sammen på tværs af bredde og elite for at skabe de bedst mulige vækstbetingelser for dansk fodbold. I 

et land af vores størrelse er det helt afgørende. En stærk bredde er vores fundament for en god elite. 

Aftalerne omfatter blandt andet, at ansvaret for blandt andet børne- og ungdomsfodbold, 

klubrådgivning og breddeuddannelse flyttes fra DBU til Lokalunionerne for at være tættere på 

klubberne. DBU vil varetage en række specialistfunktioner, der kan understøtte Lokalunionerne og den 

fortsatte udvikling af dansk breddefodbold 

 

Good Governance 

Vi har i årets løb arbejdet med at sikre DBU Fyns retslige stilling over for klubber og internt i systemet. 

Derigennem opnås der en bedre Good Governance hos DBU Fyn, således at udvalg, bestyrelse og 

andre organer kan bruge deres tid på udvikling frem for sagsbehandling mv. 

Vi ønsker fremadrettet, at alle sager behandles i DBU Fyns retsinstanser – Disciplinærudvalget med 

mulighed for at anke til Appeludvalget. Det betyder, at udvalg og bestyrelse ikke skal sagsbehandle på 

afgørelser truffet i administrationen. Der vil således ikke blive stillet spørgsmålstegn ved habiliteten hos 

medlemmer af bestyrelse og udvalg og alle kan koncentrere sig om at udvikle inden for deres respektive 



områder. Det betyder således, at man skal overlade til administrationen, at træffe afgørelser af 

driftsmæssig karakter omkring alle turneringer. Er klubben utilfreds, så kan sagen rejses i vores 

Disciplinærudvalg med efterfølgende mulighed for appel til Appeludvalget. 

 

Vi stiller derfor et forslag til delegeretmødet om sammensætningen af vores Disciplinær- og 

Appeludvalg. Begge bliver fremadrettet uden deltagelse af folk fra DBU Fyn bestyrelse og udvalg. Med 

forslaget sikres, at der er en tydelig opdeling mellem den lovgivende, dømmende og udøvende magt. 

For Disciplinærudvalgets vedkommende skal delegeretforsamlingen vælge både formand og 4 

yderligere medlemmer.  

 

Omkring Appeludvalget stilles et ændringsforslag, således at vores næstformand ikke automatisk er 

medlem af Appeludvalget. Her skal der fremadrettet vælges både en formand, 2 medlemmer og 2 

suppleanter.  

 

Der er administrativt også taget aktion på procedurer i forbindelse med sager i både Disciplinær- og 

Appeludvalget. I samarbejde med Bonnesen Advokater, har vi arbejdet på at udarbejde procedurer for 

de to udvalg, således at eventuelle procedurefejl undgås. 

 

Afslutning 

Tak til de fynske fodboldklubber for en fremragende indsats i det fynske fodboldlandskab. 

Tak til administrationen, klubrådgiverne og vores visionskonsulenter, der som sædvanligt har arbejdet 

hårdt for at understøtte fynsk fodbold. Tak til bestyrelsen og vores udvalg for godt og konstruktivt 

samarbejde.  

 

På gensyn til delegeretmødet onsdag d. 1. marts 2017 i Langeskov. 

 

Administrationen 
Året 2016 i administrationen bød desværre på en længere sygemelding af vores bogholder Anne-Mette. 

Hun er heldigvis klar igen. Det har selvfølgelig betydet, at I har oplevet en lidt anden form for 

fakturering, som har givet jer lidt mere arbejde med fordelingen af jeres udgifter. Det skal jeg 

selvfølgelig beklage, men vi har haft vores bogholderi outsourcet til DBU Jylland, og vi har her måttet 

se på, hvad der var nemmest for alle parter, og her blev en samlefaktura et af punkterne. Jeg håber, I 

alle har overlevet det ekstra arbejde.  



 

Vi har i 2016 haft den store glæde, at få ansat en elev. Vi har budt velkommen til Lau Krogshede, der 

startede 1. marts 2016 og skal gennemføre en allround kontoruddannelse over to år. Lau er allerede 

godt i gang med arbejdet på kontoret. 

 

Renovering af kontor 

Vi har de seneste år været i gang med renovering af kontoret. Dette er vi nået rigtig langt med, men er 

dog ikke helt færdige med endnu, hvorfor vi stadig vil få lidt udgifter på dette område.  

Vi har løbende en positiv dialog med Odense Kommune om brugen af lokalerne herunder også om en 

evt. ombygning såfremt dette måtte blive aktuelt.  

 

Skolereform 

Skolereformen er fortsat en del af DBU Fyn. Vi har stadig projekter på flere skoler, som vi er rigtig 

glade for. Vi er altid åbne for en snak omkring, hvad I som klubber kan lave af tiltag ude på skolerne, så 

sig endelig til, hvis I brænder inde med gode ideer og uforløste samarbejdsmuligheder. 

 

Asylprojekt Langeland 

Som det sikkert er bekendt, så søsatte vi også et asylprojekt i samarbejde med Langelands Kommune. 

Et projekt der fra start fik megen omtale og selve åbningen blev foretaget af Inger Støjberg. Projektet 

har vist sig, at være et rigtig godt projekt. Skolen hvor vi arbejdede var meget glade for vores 

tilstedeværelse, og asylansøgerne elskede at deltage i projektet. Der var ofte flere drenge end vi havde 

plads til. Vi underviste dem i samfundets opbygning, foreningslivet og lidt omkring, hvordan man begår 

sig i foreninger.  

 

Desværre ville skæbnen, at vi måtte stoppe projektet ved årets udgang, da asylcenteret på Langeland 

lukkede. Vi er selvsagt meget ærgerlige over, at vi ikke fik lov, til at køre projektet færdigt. 

 

Vi arbejder i skrivende stund på, at fuldføre del to af projektet, som går på, at uddanne herboende 

flygtninge i trænerfaget og få dem ud i klubberne. 

 

Fællesturnering 

Vi har igen i år haft et samarbejde med DBU Jylland omkring fællesturnering i nogle af 

ungdomsårgangene. Vi skal igen i år takke DBU Jyllands administration for et godt samarbejde. 



Økonomi 

Som vedtaget på sidste delegeretmøde så har vi ændret regnskabsåret, så det følger kalenderåret. Det 

betyder, at sidste års regnskab blev på 14 måneder. Vi valgte ikke at ændre det budget, som blev 

fremlagt på delegeretmødet, så derfor bliver budgetsammenligningen ikke helt korrekt, da vi har 

november og december med i regnskabet som to ekstra måneder. 

 

Resultatet ser igen i år fornuftigt ud, og vi har atter kunne afsætte midler til klubudvikling og til brug for 

vores strategi omkring flere medlemmer. Det betyder også, at det igen i år ikke bliver dyrere at spille 

fodbold på Fyn. Der kommer ikke stigninger i holdgebyr eller andre gebyrer.  

 

Manglende betalinger 

Desværre har vi også i 2016 brugt en del tid på, at rykke for manglende betalinger. Derfor er der nu 

indført automatisk rykkerprocedure, hvor der tilskrives gebyr, hvis ikke man overholder 

betalingsfristerne. Vi har fuld forståelse for, at nogle kan komme i betalingsvanskeligheder, og vi er ofte 

villig til, at indgå en afdragsaftale. Det kræver dog, at man som klub henvender sig til os, og at man 

efterfølgende overholder det aftalte.  

 

Vi måtte desværre i årets løb sige farvel til Bøgeparken IF grundet manglende overholdelse af 

betalingsfrister og indgåede afdragsaftaler. Det er vi selvfølgelig ærgerlige over, men når vi har indgået 

aftaler, så skal de overholdes, og det blev aftalerne desværre ikke her, hvorfor vi ikke så anden udvej 

end at indstille til bestyrelsen om eksklusion. 

 

Albanipuljen 

Vi stiftede i 2016 i samarbejde med Albani – Albanipuljen. Det er en pulje, hvor I klubber, kan søge 

penge til klubudviklingsprojekter. Vi har efter en lidt svær start uddelt til 10-15 klubber. Man kan 

maksimalt søge om 10.000 kr. Læs mere om dette på vores hjemmeside, for som I kan se af regnskabet, 

så er der penge endnu til uddeling. 

 

Afbrudte kampe 

Der skal lyde en stor tak fra administrationen til jer klubber. Vi så i 2015 en voldsom stigning i afbrudte 

kampe, dette har I heldigvis fået vendt til meget få afbrudte kampe grundet voldsom adfærd i 2016. 

Fortsæt denne gode tone og linje ude på banerne, det er ikke kun til gavn for os, men i høj grad også 

for jer selv og jeres klub. 



Tak  

Slutteligt skal der fra DBU Fyns administration lyde en stor tak til alle jer fynske fodboldklubber, 

trænere, spillere, ledere, frivillige og dommere. Det har været en stor fornøjelse at arbejde med jer i det 

forgangne år, og vi ser frem til, at fortsætte vores gode samarbejde til gavn for den fynske fodbold. 

Endvidere en stor tak til alle grupper, udvalg og bestyrelse for et godt samarbejde. 

 

DBU Fyn Kommune (kommunegruppen) 

DBU Fyn Kommune skal understøtte de fynske klubbers behov i forhold til kommunale udfordringer 

og muligheder.  

Det gøres ved at:  

• Understøtte og skabe grobund for bæredygtige klubsamarbejder i kommunerne 

Gennem formandsklubberne sikres dialog og forståelse mellem klublederne.  

• Understøtte og skabe grobund for en koordineret tilgang fra klubberne til offentlige 

myndigheder 

Kommunalpolitikere og embedsmænd fra kommunen inviteres med på formandsklubmøder, så 

klubbernes ønsker og udfordringer kan drøftes samlet med kommunen 

• Bringe aktuelle emner til debat på klubniveau 

DBU Fyn Kommune sikrer sparring med klubrådgiverne i forhold til dagsordner til 

formandsklubmøder 

• Yde rådgivning og sparring til klubber med aktuelle kommunale problemstillinger 

Generelle/fælles udfordringer løftes i formandsklubberne. Den enkelte klubs specifikke 

udfordringer håndteres som udgangspunkt af klubrådgiveren, men DBU Fyn Kommune står til 

rådighed for sparring 

• Yde rådgivning og sparring til klubber med projektideer, der falder inden for DBU’s 

fælles kommunestrategi 

DBU Fyn Kommune stiller sig til rådighed for at hjælpe klubber med at udvikle projektideen, så 

den passer til en kommunal dagsorden samt til DBU’s kommunestrategi, så der evt. kan søges 

midler til projektet (under forudsætning af at DBU Fyn er en part i projektet) 

• Påpege fodboldens samfundsværdi og potentiale overfor de fynske kommuner 

Via møde i hver af de 10 fynske kommuner (jf. DBU Fyns Kommunestrategi for 2015) og 

dialog på formandsklubmøder. Derudover forventes DBU Fyn politikere at deltage på DBU’s 

formandsmøder med de fynske borgmestre. 



Aktiviteter 

Frivillig Fredag: Afholdt sidste fredag i september på Albani med ca. 80 deltagere. Dagen er en tak til 

klubbernes frivillige, som foruden rundvisning, og foredrag fra Morten Bisgaard kunne nyde mad og 

drikke. 

 

Formandsklubber: De fynske formandsklubber er forankret i DBU Fyn Kommune. Der er afholdt 23 

formandsklubmøder i 2016. På dagsordenen har været temaer som f.eks.: 

• Kommunale udfordringer og muligheder 

• Banepleje 

• Fundraising 

• Fairplay/respekt 

• IT-værktøjer og kontingentsystem 

• Klubpolitiker (alkohol, pædofili mm.) 

• Klubudviklingsforløb 

• Teenagefastholdelse 

Fælles formandsklubmøde: Alle de fynske klubformænd + en gæst fra klubben var d. 6. november 

inviteret til fælles formandsklubmøde i Pucken. 39 klubber var repræsenteret. På programmet var 

fundraising og en paneldebat med temaet Hvor er fynsk breddefodbold på vej hen? Efter mødet var 

der mulighed for at overvære Superligakampen OB – Lyngby. De 80 billetter var sponsoreret af OB – 

en flot gestus af klubben! 

 

Kommunekonference: 28. september satte DBU Fyn i samarbejde med DBU Jylland fokus på 

samspillet mellem kommuner og fodbolden med konferencen Fodbold og Velfærd. Det foregik i 

Middelfart. Konferencen tog udgangspunkt i tre temaer, som deltagerne kunne vælge sig ind på: 

• Fodbold og sundhed 

• Fodbold i skolen 

• Fodbold og integration 

68 repræsentanter fra blandt andet kommuner, fodboldklubber, DBU/lokalunionerne og andre 

civilsamfundsorganisationer deltog i konferencen 

 

 



Nøgletal fra udvalget: 

23 lokale formandsklubmøder 

1 fælles formandsklubmøde 

1 kommunekonference 

1 Frivillig Fredag 

 

Der er afholdt 2 møder i gruppen i 2016. 

 

Børneudvalget 

Formål med udvalget 

• At unionens politik og visionsplaner efterleves.  

• At inspirere til fremme af børnebolden på Fyn.  

• At der udarbejdes handlingsplaner via SMART mål med det formål at lægge en samlet strategi, 

målsætning og handlingsplan for det / de kommende år.  

• At udarbejde budget for udvalget.  

• At formidle holdninger og ideer til arbejdet med børnefodbold.  

• At sikre en løbende dialog med klubberne, DBU Fyn udvalg, øvrige lokalunioner og DBU. 

• At afholde et årligt møde med ungdomsudvalget.   

• At afholde et årligt møde med DBU Jylland. Formålet med mødet er udveksling af erfaring og 

gode ideer. 

 

Aktiviteter  

• Jyske 3-Bold Storstævne 4. Juni Dalum og 10. September Middelfart 

I 2016 blev der for først gang afviklet to stævner. Den 10. juni var Dalum vært for stævnet, og den 10. 

september afvikledes der stævne i samarbejde med DBU Jylland. Middelfart lagde baner til stævnet, der 

havde deltagelse af hold fra begge sider af Lillebælt. Igen i år var der stort set udsolgt til Jyske 3-Bold 

Storstævnerne. En masse drenge og piger fra de fynske og jyske klubber havde sammen med deres 

forældre nogle dejlige fodbolddage i høj solskin, hvor dagen afsluttedes med medaljeoverrækkelse til 

alle.  

 

 

 



• Årets Børne- og Ungdomsklub hyldet på Fynsk Fodbold Award 

Som noget nyt i 2016 blev der foretaget en fælleskåring af Årets Børne- og Ungdomsklub. Der var tre 

nominerede klubber, der alle var repræsenteret på Fynsk Fodbold Award. Munkebo BK blev kåret som 

Årets Børne- og Ungdomsklub. 

 

• Uddannelse 

I samarbejde med DBU Fyns Uddannelsesudvalg udvikler Børneudvalget kurser til gavn for de mange 

trænere, som der er i børnefodbolden. Især vægtes hvordan klubberne kan tage imod nye trænere, så 

disse kommer godt i gang med trænergerningen. I 2016 blev der afholdt seminar den 11. marts i B1909 

med 47 deltagere, og den 3. april i Langeskov med 40 deltagere. 

 

• Golden League                                                       

I samarbejde med DBU Jyllands Børneudvalg valgte DBU Fyns Børneudvalg at indgå i projekt Golden 

League fra efterårsturneringen. Samarbejdet var på U10-U11-U12, og der var deltagelse af 32 hold på 

hver årgang. Et af projektets formål er bedre matchning, og dermed flere lige kampe. Effekten af 

Golden League har bl.a. betydet, at flere fynske hold, har valgt at rykke en række op på deres årgang, 

således at flere hold bliver matchet på eget niveau. Det er vi overbevist om er et led i at fastholde 

børnene i fodbold. 

 

• Nøgletal fra udvalget 

Holdstatistisk: 

I U5, U6 og U7 har drenge og piger spillet 3M. Nedenfor antal hold pr. stævne (gennemsnit)  

U5: 18 hold forår – 0 hold efterår.   

U6: 80 hold forår – 35 hold efterår.  

U7 drenge: 120 hold forår – 92 hold efterår  

U7/U8 piger: 8 hold forår - 9 hold efterår.   

 

Jyske 3-bold storstævne: 420 hold til 2 stævner. 

 

 

 

 

 



Ungdomsudvalget 

Ungdomsudvalget skal sikre drift og udvikling af ungdomsfodbold for såvel piger og drenge.  

 

Herunder:  

• At sikre, at DBU Fyns overordnede politik og strategi efterleves i forhold til ungdomsfodbold.  

• Formidle holdninger og ideer til arbejdet med ungdomsfodbold.  

• Løbende evaluering af turneringsstruktur.  

• Samarbejde med DBU Jylland.  

• Ungdomspokalturneringen.  

• Udvikling af nye stævne- og turneringstilbud.  

Pigestruktur/årgangsopdeling 

I august 2014 forud for sæsonen 2014/2015, blev der ændret i årgangene for de ældste 

ungdomspigeårgange. I stedet for U16 og U18 blev det ændret til U17 og U19. Ændringen blev 

effektueret i hele Danmark. Vi måtte efter to sæsoner konstatere, at vi endnu ikke havde haft nogen 

hold tilmeldt U19 piger. 

Det tog vi konsekvensen af og fremsatte derfor på delegeretmødet i januar 2016 et forslag om en 

tilbagevenden til U16 og U18 årgangen. Forslaget blev vedtaget med stort flertal og med udmøntning 

fra og med sæson 2016/2017.  

Glædeligt er det, at vi allerede i første halvsæson med den nye pigestruktur har kunnet konstatere, at 6 

hold har været tilmeldt U18 piger. Dette er vigtigt i forhold til den mission ungdomsudvalget har, om at 

spille ungdomsfodbold så længe som muligt. Det vil sige U18 piger spiller i U18 pige rækken og ikke 

kvinde senior. 

 

Vinterbold 

Fodbold for alle hele året hele livet. Et slogan DBU Fyn har brugt i rigtig mange år. Det har længe 

været et ønske fra udvalget om også at kunne tilbyde fodbold udenfor i vinterhalvåret, som et 

supplement til vores øvrige tilbud i form af indefodbold og futsal. Nogen vil måske mene, at med de 

mange tilbud om vinteren er vi i konkurrence med os selv. Virkeligheden er bare den, at klubberne har 

forskellige ønsker i forhold til vinterfodbold aktiviteter. Udvalget er af den overbevisning, at vi har en 

forpligtelse til at opfylde vores klubbers ønsker og behov på turneringsområdet.  

Fra og med vinteren 2016/17 udbyder vi vinterbold. Vi er ganske klar over, at det er et projekt, der skal 

løbes i gang henover nogle år. Vi er overbeviste om, at det nok skal blive en succes. Allerede her i år 1 



ser det ud til, at vi kan gennemføre for alle ungdomsårgange.  

 

Ungdomspokalfinalerne 

Igen i 2016 har DBU Fyn afviklet ungdomspokalturnering med afsluttende finaler i henholdsvis Nr. 

Aaby for U13 og U14 og på Odense Atletikstadion for U15 til U19.  

Vinderne blev: U19 drenge, Næsby – U17 drenge, Oure FA – U15 drenge, OB – U14 drenge, Næsby – 

U13 drenge, OB. Hos pigerne blev følgende hold pokalvindere: U17, Næsby – U15, Marienlyst – U14, 

Tarup/Paarup – U13, Dalum.  

 

I 2017 afviklingen barsler vi med enkelte ændringer. U16 drenge får nu også en pokalturnering. Som 

konsekvens af flere og flere hold i denne årgang er det helt naturligt, at også denne årgang tilbydes 

muligheden for deltagelse i en pokalturnering. 

 

Endvidere vil der også blive udbudt pokalturnering for U18 piger.  

 

Med to yderligere årgange der skal spille pokalfinaler, har vi fået endnu et finale spillested koblet på 

turneringen. U15 drenge og U15 piger skal i 2017 afvikle deres finaler i Nyborg Idrætspark.  

Nr. Aaby er stadig rammen for finalerne i U13 og U14 både for piger og drenge. På Odense 

Atletikstadion vil de øvrige finaler finde sted. Herunder de to ”nye” U18 piger og U16 drenge. 

 

Dialogmøde med klubber med hold i U12 og U13 

Onsdag den 14. december havde ungdomsudvalget indbudt alle klubber med hold i U12 og U13 til et 

dialogmøde omkring dels 8M kontra 11M og ikke mindst vores samarbejde med DBU Jylland som i 

sæson 2016/2017 ikke har omfattet U13, grundet DBU Jyllands beslutning om at spille 11M i 2. 

turneringshalvdel.  

Ungdomsudvalget deler ikke DBU Jyllands beslutning om at spille 11M i U13, da vi grundlæggende er 

af den opfattelse, at vi ikke kan være en del af en turnering, hvor der ikke spilles 8M hele året.  

DBU Fyns ungdomsudvalg ønsker, at følge resten af fodbold Danmark der spiller 8M i U13 samtidig 

med, at resultaterne af spilformsundersøgelsen fortsat anerkendes.  

Udvalget er dog meget opmærksomme på den udfordring, der kan være i forhold til, at enkelte hold vil 

opleve, at de ikke bliver matchet godt nok ved deltagelse alene i den fynske turnering.  

 

Med de tilbagemeldinger og den meget konstruktive dialog mødet var omfattet af, vil ungdomsudvalget 



meget nøje drøfte klubbernes tilbagemeldinger og overveje skridt i forhold til sæson 2017/2018 med 

henblik på optimal matchning for alle hold.  

 

Årets børne-/ungdomsklub 2016 

I de seneste år har prisen som årets børne-/ungdomsklub været adskilt i to forskellige priser.  

I 2016 afviklede DBU Fyn for første gang Fynsk Fodbold Award. I den forbindelse blev det besluttet, 

at prisen igen skulle være en samlet kåring.  

Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub blev uddelt efter åben indstilling, hvor alle kunne indstille 

klubber. Efter at have modtaget en række gode indstillinger blev de tre udvalgte kandidater: Sanderum 

BK, Munkebo BK og Marienlyst.  

Det blev Munkebo BK, der kunne modtage den fornemme pris for klubbens arbejde med børn og 

unge.  

Klubben løb med en check på kr. 5.000. Derudover var der et gratis trænerkursus til alle de tre 

nominerede klubber. 

 

Seniorudvalget 

At sikre drift og udvikling af seniorfodbold og fodbold for ”de gamle” for såvel herrer og kvinder.  

 

Aktiviteter 

Vi starter med at skrue tiden tilbage til delegeretmødet i januar 2016, hvor seniorudvalget havde en 

række forslag omkring vores turneringer til behandling.  

 

Forslagene omhandlede vores herre seniorturneringer - mere specifikt Albaniserien og Serie 3. 

 

Det første forslag omhandlende Herre Albaniserien gik på at antallet af hold skulle reduceres, således at 

man fra sommeren 2017 har en Albaniserie bestående af 14 hold mod de nuværende 16. 

Begrundelsen var primært, at med en Albaniserie fyldt til randen, kunne der ved turneringsafslutning 

være tvivl om, man var købt eller solgt grundet nedrykninger fra Danmarksserien. Med en slankning af 

rækken til 14 hold gøres der plads til eventuelle nedrykkere fra Danmarksserien.  

Forslaget blev efter en god og sund debat på delegeretmødet godkendt, og vil altså træde i kraft fra 

sommeren 2017. Som konsekvens heraf vil der i år være ekstraordinære nedrykninger fra den 

igangværende Albaniserie. 

 



Også Herre Serie 3 var til drøftelse på delegeretmødet. Her var det oprykningsspillet til Serie 2 – det der 

benævnes Serie 3-1 – der forelå et ændringsforslag på.  

Forslaget om en ændring af puljestørrelserne fra 6 til 12 hold blev godkendt, og vil kunne ses i de 

kommende oprykningspuljer i foråret. 

 

I løbet af 2016 har Seniorudvalget haft særligt fokus på vores kvindeturnering.  

Til det har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra udvalget samt spillere og trænere 

fra flere fynske klubber. 

Gruppen drøftede blandt andet de mange udtrækninger og store niveauforskelle, der er i de fynske 

kvinderækker.  

Der var enighed om, at for at sikre et højt niveau i den øverste række på Fyn, så måtte det være i denne 

række, der skulle ske justeringer.  

Det afstedkom en række forslag til en ny struktur for Albaniserien, som gruppen drøftede.  

Man nåede frem til et forslag som går på en reduktion af Albaniserien til 8 hold. Serie 1 og 2 skal fortsat 

være med fri tilmelding.  

 

Også kvinde 7M turneringen, hvor der de sidste mange år har været udbudt et A-, B- og C-niveau var til 

drøftelse. Her blev det besluttet, at man fra foråret afskaffer niveauopdelingen og i stedet indplacerer 

holdene efter tidligere års resultater. Dette skal være med til at sikre en bedre matchning af holdene.  

 

Vores lille pokalturnering for seniorer –Albani Pokalen – havde i år deltagelse af 12 kvindehold og 74 

herrehold. B1913s kvinder og Munkebos herrer rendte med titlerne ved et flot finalearrangement på 

KFUM’s anlæg. 

 

7-mands stævner for seniorer har været afviklet i både foråret og i efteråret.  

Fra forårets start lykkedes det at få kvinderne med på stævnebølgen, men de faldt desværre fra 

efterhånden som året skred frem. 

Herrerne derimod har holdt ved, og der er i 2016 blevet afviklet i alt 13 herresenior stævner. 

Det fortsætter naturligvis i 2017, hvor vores håb er, at endnu flere klubber vil se det som en god 

mulighed for at komme ud og spille fodbold for sjov.  

 



Også på uddannelsesfronten har vi prøvet at kigge lidt i krystalkuglen for at se, om vi skulle lave et 

uddannelsestilbud til seniortrænere. Der barsles derfor med et tilbud målrettet trænere i kvinderækkerne 

samt S3-S5. Mere om det i det nye år 

 

Spændende bliver det med både forslag og nye tiltag.  

 

Nøgletal fra udvalget 

 

Medlemstal  

Herrer: 9.984  Kvinder: 1.358 

 

Holdstatistisk 

Forår 

Herresenior: 281 Kvindesenior: 78 De gamle: 49 

 

Efterår:  

Herresenior: 270 Kvindesenior: 73 De gamle: 50 

 

Fairplaygruppen 

Formål med udvalget 

• At alle kampe under DBU Fyns turneringer afvikles i en positiv ånd med respekt for 

modspillere og dommere. 

• At den enkelte klub prioriterer fairplay som indsatsområde. 

• At nedbringe antallet af disciplinærsager/karantænedage. 

• At skabe større synlighed omkring fairplay på Fyn.  

Aktiviteter 

Fairplay er meget mere end ”bare” at have en gul t-shirt med fairplay logo på eller at have et fairplay 

banner hængende i klubben. 

 

Fairplay handler i den grad også om holdninger og holdningsbearbejdelse.  

 



Vi har alle en eller anden form for holdning til fairplay, men det er de færreste der ude i klubberne får 

italesat disse holdninger.  

 

Derfor har fairplay udvalget i 2016 haft særligt fokus på at finde frem til et produkt, som på sigt 

forhåbentligt kan være med til at få sat fairplay på dagsordenen ude i klubberne.  

 

Man har derfor udarbejdet et såkaldt fairplay kortspil, som rejser en række problemstillinger omkring 

respekt og fairplay. Konceptet går i al sin enkelthed ud på, at man i en forsamling – det kan f.eks. være 

klubbens bestyrelse – skiftes til at trække et fairplay spørgsmål, som man læser op og besvarer i plenum. 

Derved får man åbnet op for en dialog og man får italesat fairplay i klubberne.  

 

Konceptet har over vinteren været afprøvet i de fynske formandsklubber, og er blevet taget rigtig godt 

imod. Man har opnået den ønskede dialog, og har derved taget et stort skridt i den rigtige retning imod, 

at få klubberne til aktivt at forholde sig til fairplay og respekt. 

 

Konceptet vil nu blive videreudviklet, således at alle fynske klubber kan få deres eget sæt fairplay kort 

med spørgsmål til trænere, ledere og forældre.  

 

I fremtiden vil vi også forsøge at inddrage andre aktører i vores planlægning af fairplay aktiviteter. Vi vil 

i 2017 invitere folk udenfor fairplay gruppen med til et par møder for at høre deres syn på fairplay, samt 

ideer til hvad man kan arbejde med. Det kan f.eks. være trænere, dommere, forældre eller spillere, der 

inviteres med til et møde med fairplaygruppen.  

 

Fairplay vedrører alle – og det er sjovest at spille fodbold, når det foregår fair.  

 

Dommerudvalget 

Aktiviteter 

Dommerudvalget fik i 2016 to nye udvalgsmedlemmer.  

Mathias Bjørnø erstattede Per Bo Christensen og Leif Dalskov-Andersen indtrådte i udvalget efter af 

være udpeget til FLUs dommergruppe. 

 

Dommerudvalget har i årets løb holdt 4 udvalgsmøder, hertil kommer møder og samlinger i 

undergrupperne udviklinger, talent, vejledning og fastholdelse. 



Det årlige dommerarrangement blev afholdt på Hotel Scandic, hvor en veloplagt B.S. Christiansen 

overfor 125 dommere kom med et oplæg om konflikthåndtering - noget som dommere ofte må benytte 

sig af i kampe. Det skete med temaerne "Fundamentet for at være en god dommer” og ”Hvad skal der 

til for at løse opståede konflikter”.  

 

Nøgletal fra udvalget 

Der har været et fald i antallet af aktive dommere fra 290 dommere i 2015 til 285 i 2016. 

 

Disciplinærudvalget 

Disciplinærudvalget afgør som 1. instans alle disciplinærsager. 

Udvalget består af 5 medlemmer. For at afgøre en sag skal min. 3 medlemmer fremkomme med en 

afgørelse 

BEHANDLEDE SAGER              2016    2015      2014    2013 

Sagstype: Antal  Antal Antal Antal 

01 - Udvisninger/bortvisninger 25 39 33 54 

02 – Brug af ulovlig spiller 47 59 41 18 

03 – Protest over dommerens kendelser 2 2 1 4 

04 – Vold mod dommeren 2 4 2 0 

05 – Trusler mod dommeren 1 5 2 7 

06 – Utilbørlig optræden over for dommeren 2 1 0 0 

07 – Protest over afvikling af kampen 3 5 5 3 

08 – Protest over brug af for gamle spillere 19 13 7 20 

09 – Protest over brug af for unge spillere 1 0 0 0 

10 – Andet 8 11 12 14 

     

I alt 110 139 103 120 

 

Efter en stigning på 36 sager i 2015 er det glædeligt, at antallet af sager igen er for nedadgående med 29 

sager i 2016. 

Kun kategorien ”Protester over brug af for gamle spillere” er steget med i alt 6 sager, i alle øvrige 

kategorier er der et fald i antal sager. 

 



Antallet af udvisninger er ligeledes faldet. Fra 484 i 2015 til 426 i 2016. I løbet af de sidste to år, er 

antallet af udvisninger faldet med 100 stk. En glædelig og positiv udvikling. 

 

Observatør gruppen, der startede deres arbejde i efteråret 2015 og består af 10 personer, har i 2016 

fungeret som observatører i 119 kampe. 

 

Appeludvalget 

Appeludvalget er DBU Fyns ankeinstans, hvortil afgørelser og kendelser fra DBU Fyns 

disciplinærudvalg og øvrige organer kan indankes. Dette skal ske skriftligt i henhold til DBU Fyns love. 

Kendelser fra appeludvalget er endelige, men kan i særlige tilfælde ankes til DBU. 

Nøgletal fra udvalget: 

Antal sager:  12 

 

Uddannelsesudvalget 

Formål med udvalget 

• At afholde målsætningsmøder for at lægge en strategi/handlingsplan for det/de efterfølgende år 

• At koordinere initiativer og aktiviteter inden for uddannelsesområdet  

• At udvikle, tilbyde og arrangere kurser for trænere, ledere og dommere på alle niveauer  

• At rekruttere og udvikle instruktører på alle niveauer  

• At indgå i samarbejdsrelationer i forbindelse dommerudvikling  

• At motivere til “livslang uddannelse”  

• At inspirere forældre til deltagelse i klubbens daglige arbejde  

• At udvikle og forestå uddannelsesaktiviteter på uddannelsesinstitutioner på alle niveauer.  

Aktiviteter  

Det Fynske Fodbolduniversitet  

Der afholdes igen i 2016/2017 det Fynske Fodbolduniversitet. Der har i skrivende stund været 5 

kursusaftener med fokus på:  

• Træning af basale og relationelle færdigheder. Jakob Michaelsen - Cheftræner Sønderjyske Elite. 

• Defensiv Struktur, Bo Henriksen - Cheftræner AC Horsens. 

• Fra spillerudvikling til spillestil. Hvordan udvikler OB ungdomsspillere ift. den spillestil, der skal 

praktiseres? Tonny Hermansen og Kim Engstrøm - Hhv. Talentchef og U19 træner i OB.  



• Hvordan vi på U21-landsholdet arbejder med at indarbejde power og dynamik i en possession-

orienteret spillestil. Hvilke væsentlige spillestilsovervejelser vi har i arbejdet frem mod det 

kommende U21-EM i Polen. Niels Frederiksen.U21 landstræner  

• Skadeforebyggende træning. Rikke Brink - Fysioterapeut Kvinde A-landsholdet 

Målmandstræning. Målmandstræner Esbjerg fB Niels Teilmand  

Børnetrænerseminar:  

DBU Fyns Børnetrænerseminar blev afholdt i foråret 2016 i Tommerup. Emnerne og instruktørerne 

var:  

• Jan Knudsen: Fra ven med bolden til samtræning - for spillere på forskellige alderstrin med 

intense boldaktioner samt masser af scoringer med mange bolde og mål.                               

• Allan Jensen: Spil intelligens målrettet børnetræning.  

• Niels Theilmann: Målmandstræning for børn. Hvornår og hvordan?  

Børne- og ungdomstrænerseminar: 

Instruktør var Steffen Højer, som satte fokus på afslutningstræning for børn og unge med spørgsmålet; 

Hvad skal trænes, hvornår og hvordan? 

 

Dommergrundkursus: 

Uddannelse af nye dommere. Kurserne forløb over to weekender, disse var delt op i en teoretisk del, 

praktisk del og en afsluttende eksamen.  

 

Afviklet 10 dommer- og linjedommerkurser 

 

IN-Camp i samarbejde med Oure fodbold Akademi  

DBU Fyn inviterede U13, U14 og U15 piger og drenge til IN-Camp på Oure Fodbold Akademi.  

Tre fodbolddøgn med masser af træning, inspiration og udvikling af den enkelte spiller- uanset niveau. 

Stor tilslutning med 60 drenge og piger.   

 

Fremtidige projekter  

Fodboldlab – Et testprogram som er målrettet spillere, trænere og dommere.  

 

Nøgletal fra udvalget 

• C-licens kurser: 97 stk. med 1182 kursister  2015: 72 kurser med 854 kursister 



• Øvrige trænerkurser: 3 stk. med 38 kursister 2015    6 kurser med 100 kursister  
• Det Fynske Fodbolduniversitet med 282 kursister. 2015: 162 kursister  

• 2 Børne- og ungdomstrænerseminarer med 97 kursister. 2015: 3 kurser med 101 kursister 

• Afholdt 2 dommergrundkurser med 18 kursister. 2015: 2 kurser med 25 kursister  

• Andre dommerkurser: 9 kurser med 77 kursister. 2015 4 kurser med 52 kursister  

• DBU Fyn IN-Camp med 60 deltagere.  2015: 80 deltagere 

• Diverse IT kurser: 12 stk. med 80 kursister.  2015: 15 kurser med 95 deltagere 
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