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DBU Fyn Visionsplan 

Følgende to indsatsområder er prioriteret i de kommende to år og understøttet af 
midler fra DBU Fyns udviklingspulje. 

• Klubudvikling – Flere trænere og 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.  

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. 

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. Jo før børnene introduceres for fodboldens glæder, jo større er chancen 
for at de vælger fodbolden som deres primære sport senere i livet. Men det handler 
også om at se fodbold som andet end det traditionelle kamp baserede spil.  

• At skabe en platform hvor værdierne af ”Det gode fodboldmiljø” formidles 
for forældrene 

• At skabe et miljø hvor der i høj grad fokuseres på 
leg/læring/motorik/koordination/trivsel/fællesskab og en tydeliggørelse af at 
fodbold som sport er meget andet end ”kamp”. 

• Skabe tilknytning til klubben og klubmiljøet for målgruppen gennem 
sociale arrangementer. 

 

 



 

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. 

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. 

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 i 2016, 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. Især når vi har en ambition om at nå 
100.000 flere fodboldspillere i løbet af de næste 10 år. Glæden forstærkes, når man 
samtidig tager det forhold i betragtning, at de traditionelle holdsporter generelt har 
det svært på medlemssiden. 

Pigefodbold 

Efter mange år med kontinuerlig fremgang for pige og kvindefodbolden har vi i de 
seneste år kunnet notere en stagnation og endda en mindre tilbagegang i antallet 
af kvindelige fodboldspillere. Den udvikling skal vi have vendt, for det er vores 
vurdering at der fortsat er et meget stort potentiale i at få flere piger til at spille 
fodbold. Der er lavet flere undersøgelser af hvad piger lægger vægt på, bl.a. 
Pigernes Stemme i DBU regi og senest har DBU også nedsat en Kvindekommission, 
der har til opgave at kigge mere generelt på piger og kvinders vilkår i fodboldens 
verden. 

Pigerne ønsker ikke særbehandling eller fortrinsret, de ønsker såmænd blot de 
samme vilkår som drengene og herrerne. 



 

Det betyder naturligvis også, at en ansvarlig klubbestyrelse må tage ansvar for at 
bygge en kultur for pigefodbold op i klubben, hvis den ikke findes i forvejen, med 
alt hvad det indebærer af trænerrekruttering, lederrekruttering, fordeling af 
banetider og omklædningsrum etc. 

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 bidrage til en fælles anbefaling for den udvikling, som ønskes for pige- og 
kvindefodbolden på Fyn 

• 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. 

Motionsfodbold for bredden 

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. 

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 op til 10.000 kr. i tilskud til udviklingsprojekter, der kan styrke klubben, hvad 
enten det er flere medlemmer, styrket organisation, uddannelse eller noget helt 
fjerde. Så benyt jer af muligheden. 

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. 

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

Good Governance 

Vi har igennem længere tid arbejdet med at sikre DBU Fyns retslige stilling over for 
klubber og internt i vores eget system. Vi ønsker fokus på Good Governance hos 
DBU Fyn, således at udvalg, bestyrelse og andre organer kan bruge deres tid på 
udvikling frem for sagsbehandling. 

Vi ønsker fremadrettet, at alle sager behandles i DBU Fyns retsinstanser – 
Disciplinærudvalget med mulighed for at anke til Appeludvalget. Udvalg og 
bestyrelse skal således ikke sagsbehandle på afgørelser truffet i administrationen. 
Der vil fremadrettet 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 overlades 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 senere i dag 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. 

Der er administrativt også taget aktion på sagsbehandlingsforløb i forbindelse med 
sager i både Disciplinær- og Appeludvalget, således at procedurefejl kan undgås. 



 

Fynske fodbolddommere 

Dommerne er et centralt medlem af fodboldfamilien, og dommeren er en vigtig 
faktor i forhold til den kvalitet, som kendetegner vores turneringer. Som dommer 
arbejder man ofte alene ude på banerne. Alligevel er der et godt fællesskab mellem 
de 285 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. I år har vi opkrævet godt 2,4 millioner kroner i klubber til 
dækning af dommerpåsætning. Langt størstedelen af de penge vi opkræver hos 
klubberne for dommere, sender vi direkte videre til dommerne i form af 
godtgørelser og kørselsrefusion. Derudover har vi investeret 270.000 kr. 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. 

DBU, nye aftaler og Den Politiske Kommission 

På den nationale scene har det sportsligt været et godt år. Vores kvinder og U21 
holdet har præsteret på vanligt højt niveau med slutrundekvalifikation til følge, og 
efter en lidt hakkende start lever Herrelandsholdet stadig i VM kvalifikationen – det 
bliver spændende at følge de kommende slutrunder og den fortsatte 
kvalifikationsturnering for herrerne. 

Uden for kridtstregerne har det også været et begivenhedsrigt år i DBU regi. I løbet 
af 2016 er der forhandlet og indgået to nye historiske aftaler mellem DBU og de to 
medlemmer DF og FLU. 

Aftalen mellem DBU og Divisionsforeningen indebærer, at DBU repræsentantskab 
til marts skal tage stilling til en overdragelse af retten til at bestemme 
turneringsformaterne i de tre øverste herrerækker. Men det betyder ikke, at det 
bliver mere vanskeligt for en ambitiøs serieklub at rykke op gennem rækkerne til de 
landsdækkende DBU-rækker – her har vi nemlig stadig indflydelse. 

Som et andet element i aftalen sker der en forøgelse af udviklingspengene i regi af 
Udvalget for Professionel Fodbold i DBU på 5 mio. kr. om året. Penge der skal 
anvendes målrettet til en endnu større satsning på talentudviklingen i dansk 
fodbold. 



 

Samlet set en ganske fornuftig aftale, som også er med til at sikre at det 
økonomiske fundament for topfodbolden kan udvikles til gavn for hele dansk 
fodbold og som hviler på den grundforudsætning at opgaver og kompetence skal 
følges ad. 

Den anden store aftale i DBU regi er et tillæg til Breddeaftalen mellem DBU og FLU. 

Denne aftale hviler på ønsket om en formulering af en ny national sportslig vision 
for dansk fodbold. En vision som bygger på sammenhængskraften mellem bredde 
og elite i dansk fodbold, og som skal sikre bedre rammer for udviklingen af dansk 
breddefodbold. 

Konkret etableres der en ny pulje på 45 mio. kr. over 10 år målrettet spiller- og 
talentudvikling af piger og drenge i landets breddeklubber. Som et yderligere 
element i aftalen vil ansvaret for blandt andet børne- og ungdomsfodbold, 
klubrådgivning og breddeuddannelse blive flyttet fra DBU til lokalunionerne for at 
være endnu tættere på klubberne. 

Der er ikke taget stilling til hvordan de nye 45 millioner kr. konkret skal anvendes, 
men de skal være med til at løfte niveauet i breddeklubberne med en ambition at 
støtte de mange tusinde frivillige trænere og ledere i foreningerne – men med sigte 
på spillerne i klubberne. Det er klart, at uddannelsesniveauet hos alle børne- og 
ungdomstrænere bliver et centralt tema i denne forbindelse. Nu er rammen skabt, 
og vi vil udfylde den i fællesskab, i regi af FLU. 

Begge aftaler hviler på et udtalt og ægte ønske om at sikre sammenhængskraft 
mellem elite og bredde, og på at skabe de bedst mulige rammer for en fortsat 
udvikling af hele dansk klubfodbold. Der er absolut ikke tale om aftaler, der opdeler 
dansk fodbold. 

2017 bliver også året hvor DBU´s Politiske kommission afleverer sine reform 
anbefalinger til DBU´s bestyrelse, idet deadline for kommissionens arbejde er den 1. 
marts i år. 

Det bliver spændende at følge det videre reformarbejde, hvor temaer som 
bestyrelsens størrelse, valgregler, 70-årsregel, repræsentantskabets størrelse, rolle og 
funktion blot er eksempler på nogle af de emner som kommissionen har fået i 
opdrag at vurdere og komme med anbefalinger til. Det er rettidig omhu og et 
billede på et dynamisk DBU i bevægelse frem for stilstand. 

FLU 

I foreningen af lokalunioner har vi i løbet af 2016 taget afgørende skridt mod en 
tiltrængt modernisering af såvel de politiske som de administrative strukturer. Den 
nedsatte styregruppe vil i løbet af den kommende måneds tid aflevere en endelig 
indstilling til FLU. 

Styregruppens anbefalinger vil være baseret på tre komponenter: 

• Helt centralt er der gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse 
blandt alle landets fodboldklubber for at få et billede af klubbernes ønsker 
til fremtiden. 



 

• Herudover har Styregruppen fået en række indspark i forhold til de 
generelle træk der præger samfundsudviklingen. Temaerne urbanisering, 
individualisering, kommercialisering, demografisk udvikling og 
instrumentalisering er således blevet belyst og perspektiveret af eksterne 
eksperter. 

• Endelig har vi i dialog med Divisionsforeningen fået deres bud på hvad en 
kompetent samarbejdspartner skal kunne håndtere i 2017. 

Når Styregruppen har afleveret sine anbefalinger til FLU vil der komme en fase, hvor 
forslagene vil blive sendt til høring og først herefter vil der i regi af FLU blive 
udarbejdet endelige beslutningsforslag, der jo i givet fald skal behandles og 
besluttes i alle lokalunioner. 

DBU Fyn er ikke i tvivl om, at tiden er den rette til forandringer i det kendte set up. 
Der er ikke tvivl om, at Dansk Breddefodbold bliver nødt til at indtage en stærkere 
position, og det gælder både politisk og administrativt. Ikke fordi det ikke har været 
godt nok. Men fordi kravene til stadighed stiger og fordi vi sammen kan gøre det 
meget bedre. 

Vi skal blive endnu bedre til at støtte jer klubber i jeres dagligdag, det kræver flere 
ressourcer og dem skal vi finde ved at anvende dem vi allerede har, mere klogt og i 
fællesskab. Vi skal også blive endnu bedre til at gå i dialog med eliteklubberne i 
forhold til deres ønsker og behov. Ikke fordi vi skal imødekomme alt, men fordi det 
er os, der skal sikre, at udviklingen ikke sker på bekostning af breddefodbolden og 
breddeklubberne. 

Vi er med andre ord på vej til en lokalt forankret debat af noget så følsomt som 
forandringer i velkendte strukturer. 

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, Albani 
Fonden, Nordfyns Kommune og Sport Event Fyn. 

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. 

Afslutning 

Slutteligt skal lyde en tak til jer fynske fodboldklubber for en fremragende indsats i 
det fynske fodboldlandskab og god fornøjelse med fodboldåret 2017. 

Tak til administrationen og klubrådgiverne, der som sædvanligt har arbejdet hårdt 
for at understøtte fynsk fodbold.  



 

Tak til bestyrelsen og udvalgene for godt og konstruktivt samarbejde. 

Tak for opmærksomheden! 

 

 

 


