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Lad mig først sige alle jer klubledere, trænere, 
spillere, dommere og frivillige hos DBU Fyn tak 
for et godt år i 2019. Jeg har mødt og talt med 
mange af jer i årets løb, og når jeg oplever jeres 
entusiasme, er jeg i den grad fortrøstningsfuld 
på den fynske breddefodbolds vegne. Vel er 
fodbolden udfordret på forskellige parametre 
som fastholdelse af teenagere, dommermangel 
og udfordringer med at stille især 2. hold på 
seniorsiden i klubberne, men samtidig oplever 
jeg så meget energi omkring fodbolden, at jeg 
føler mig overbevist om at vi sammen - klub-
berne, dommerne og DBU Fyn - nok skal finde 
løsninger og nye muligheder, der sikrer en god 
fremtid for den fynske fodbold på alle niveauer. 

2019 bød på mange højdepunkter. Der var året 
hvor en fynsk fodboldleder strøg hele vejen til 
tops og blev kåret til Årets Fodboldleder i Dan-
mark. Stærkt! Det blev også året, hvor vi fik sat 
en prop i den markante medlemstilbagegang, 
de fynske klubber samlet set har oplevet gen-
nem de senere år.

2019 bød også på nogle nye oplevelser. Fod-
boldens Kongres for alle i dansk fodbold løb af 
stablen for første gang med spændende indlæg 
og diskussioner for både bredde og eliten. Vi 
glæder os til at byde velkommen til Fodboldens 
Kongres igen 2021. På Fyn stødte vi for første 
gang på begrebet Børnefodboldens Dag, hvor vi 
sammen med Rosengårdcentret bød alle før-
skole-børn til at prøve fodboldspillet - endda 
i centrets velkendte gader. Fodbold tilbydes i 
stigende grad af klubberne til de allermindste, 
og det er dejligt at se, at klubberne byder dem 
indenfor og lade dem opleve glæderne ved 

fodbold tidligt. Der kommer typisk mange børn 
og deres forældre til træningerne.

De frivillige i de fynske fodboldklubber er helt 
afgørende for, at spillere og mange flere kan få 
gode oplevelser på og uden for banerne igen og 
igen. Vi fik igen i 2019 lejlighed til at sige dem 
tak og hylde udvalgte af dem til Fynsk Fodbold 
Award, der traditonen tro også bør på fed 
livemusik, lækker mad og ikke mindste kolde 
drikkevarer fra vores gode samarbejdspartner 
Albani. Albani hjalp os igen desuden med at tak-
ke endnu flere af de frivillige til Frivillig Fredag 
på bryggeriet.

Dommerne er ligeledes et vigtigt aktiv. Desvær-
re har vi i 2019 været udfordret på antallet af 
dommere. Vi mangler simpelthen dommere for 
at kunne hjælpe klubberne bedst muligt. Derfor 
satte vi i 2019 en massiv kampagne igang for at 
hverve nye dommere, og den indsats fortsætter 
med øget kraft i 2020. Vil skal simpelthen sam-
men med klubberne have den udfordring løst.

Ovenstående er nedslagspunkter fra et spæn-
dende 2019, der bør på mange oplevelser. På 
de kommende sider kan du måned for måned få 
et tilbageblik på flere af dem.

Jeg ønsker jer god læselyst og os alle et godt og 
spændende 2020 i fodboldens tegn.

Vi ses på banerne, i klubhusene og på 
tribunerne. 

/Bjarne Christensen, formand DBU Fyn
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Årets Serietræner kåres

I forbindelse med Det Fynske Fodboluniversitet 
kåres Årets Serietrænere for 2018:

Herrer: Michael Bjørn Nielsen, Fjordager IF
Kvinder: Jesper Hoffmann, MG&BK

De kan kalde sig fynsmestre... 

Slaget om retten til at kalde sig fynsmestre i 
hhv. indefodbold udkæmpes for seniorer og ”De 
gamle”.

Følgende løber med sejren:

• Superveterna/Masters: Strib IF
• Kvindesenior: Drigstrup/Munkebo
• Herresenior/Old Boys: Holluf Pile Tornbjerg

Mållegende gæster Det Fynske 
Fodbolduniversitet.

Som et af hovednavnene på 2018/19-udgaven 
af Det Fynske Fodbolduniversitet byder den 

tidligere OB-bomber Steffen Højer indenfor, når 
han deler ud af sin viden  om og træningsøvel-
ser afslutningskompetencer.

DBU og DGI fortsætter samarbejdet Bevæg Dig  
For Livet

Siden 2016 har DGI og DBU samarbejdet på 
udvalgte indsatsområder, og ved årsskiftet til 
2019 indgik de to organisationer en ny treårig 
samarbejdsaftale, som skal sætte trumf på 
arbejdet med at hjælpe de danske fodboldklub-
ber med at tiltrække motionister ved hjælp af 
de to aktivitetskoncepter kaldet Fodbold Fitness 
og Motionsfodbold.

Nyt IT-kurser skal styrke klubbernes admini-
stration 

Der lanceres en ny kursusrække for DBU’s IT-til-
bud til klubberne, som nu kan få endnu tættere 
hjælp til de enkelte systemer såsom KlubOffice, 
KlubCMS og KampKlar.

50 dommere samlet til teorigennemgang 
De fynske dommere forbereder sig til sæson-
start, og 50 af dem samles i Odense til teorigen-
nemgang.

JANUAR
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DBU Fyn Vinterbold ruller igen

For tredje gang udbyder DBU Fyn VinterBold. 
Her har klubberne mulighed for at pudse for-
men af eller blot hygge sig med en god gang 
bold, inden forårssæsonen starter op. De man-
ge fynskekunstgræsbaner giver ideelle betingel-
ser for VinterBold.

Kampprogrammerne ligger klar

Hvornår kan vi se kampprogrammerne? Det 
spørgsmål hører vi tit fra klubfolk i vinterperio-
den. I februar bliver spændingen så udløst. Det 
er nu man kan se, hvornår lokalbraget skal 
udkæmpes, hvem man åbner sæson mod osv. 
osv.

De fynske klubber stemmer for ændringer

På DBU Fyns delegeretmøde stemmer de 
fremmødte fynske klubber en række ændringer 
igennem, herunder ny struktur for Herre Serie 4 
og 5 samt forældre som kampledere i 5-mands-
kampe.

Unge spiller fynsmesterskaber hjem

Indefodbolden er populær blandt unge fynske 
fodboldspillere og i starten af februar spiller 
følgende sig helt til tops i de fynske rækker:

U13 drenge A:  SFF 2015
U13 drenge B:  SSV Højfyn 
U13 drenge C:  Skårup IF
U13 pige A:  Tarup/Paarup IF 
U13 pige B:  Søhus Stige Boldklub
U14 drenge A:  Skårup IF
U14 drenge B:  PDIF
U14 drenge C:  BBB

U14 pige A:  Vindinge Boldklub
U14 pige B:  Haarby Boldklub
U15 drenge A:  Glamsbjerg IF
U15 drenge B:  Skårup IF
U15 drenge C:  Morud IF
U15 pige:  Kerteminde/Munkebo Boldklub 
U16 drenge A:  Nr. Lyndelse / Søby Fodboldklub                  
U16 drenge B:  Glamsbjerg IF
U16 pige A:  Dalum IF/Næsby Boldklub
U16 pige B:  Aarslev Boldklub
U18 pige:  Aarup Boldklub

10 nye fodbolddommere klar til kamp 

Et kuld nye fynske fodbolddommere udklækkes. 
10 friske fyre er nu rustet til at trække i  
dommertrikoten, efter de har bestået deres 
dommergrundkursus.

U13 drenge bruger vinterferien på DBU Fyns 
fodboldcamp

En flok seje U13 gutter deltager på DBU Fyns 
fodboldcamp, hvor bl.a. OB-træner Jacob  
Michelsen er klar med god træning.

DBU Fyn udfordrer klubledere til nytænkning

På et to-dags-seminar er fynske klubledere  
samlet i Nyborg til DBU Fyn-seminar med fokus 
på nytænkning i klubbernes ledelse. Business as 
usual skal udfordres, når det ikke virker! 

FEBRUAR
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Fynsk klubleder stryger helt til tops

Efter at være kåret til Årets Fynske Fodboldleder 
til Fynsk Fodbold Award i 2018 hjemtager Lasse 
Mogensen fra Haarslev BK også den nationale 
pris som Årets Fodboldleder i Danmark. Det 
sker på DBU’s repræsentantskabsmøde.

Søren er ny mand på DBU Fyns kontor

Søren Erik Nielsen ansættes som ny projektle-
der i det fælles samarbejde med DGI, Bevæg 
Dig For Livet.

- Jeg synes, at det er et virkelig spændende 
projekt og en motiverende vision at arbejde for. 
Jeg ser frem til det brede samarbejde i Bevæg 
dig for livet og til at møde alle mine nye kolleger 
og være med til at gøre en forskel for alle de 
danske fodboldklubber, der gerne vil udvide de-
res tilbudsrække og tiltrække nye medlemmer, 
udtaler Søren ved sin ansættelse.

Samtidig med Søren kommer også en ny  
BDFL-konsuelt, Ida Nielsen, til.

57 børnetrænere suger inspiration

På DBU Fyns børnetrænerseminar i Langeskov 
IF samles 57 fynske børnetrænere for at lære og 
få inspiration til god træning hjemme i klubben.

På seminaret mødes kursisterne bl.a. Anders 
Nordquist, som er U+ træner i Brøndby IF og  
ansvarlig for børnetræningen i klubben. Anders 
har også en DBU A-licens og er desuden instruk-
tør på DBU’s C-træneruddannelse.

Danske fodboldtrænere er vilde med 
uddannelse

En opgørelse over træneruddanelsen i 2018 
offentliggøres. Den viser, at flere end 6.000 træ-
nere gennemførte en DBU-træneruddannelse i 
løbet af året, hvoraf C-uddannelsen (børnetræ-
neruddanelsen) stod for omkring 4.500 af dem.

FLU bliver til DBU Bredde

Foreningen af Lokalunioner skifter navn til DBU 
Bredde. Det sker som første skridt i en reform-
proces omkring dansk breddefodbold, som 
klubberne skal stemme om i 2020.

Fodboldens Kongres afvikles for første gang

DBU og Lokalunionerne inviterer for første gang 
alle fodboldfolk - høj som lav- til Fodboldens 
Kongres i Horsens. Her bydes på interessante 
oplæg og gode drøftelser. Kongressen bliver 
betragtet som en succes for dansk fodbold og 
vender derfor tilbage i 2021. 

Ny hjemmeside rulles ud

DBU og Lokalunionerne skifter hjemmeside. Ef-
ter lidt forventede startvanskeligheder kommer 
siderne til at ligne dem, vi kender i dag.

MARTS
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Sæsonstart!

Så ruller bolden igen i de fynske turneringer. 
Den bedste tid på året :-).       

Fynske medlemstal stabiliseres

Efter et par år med relativt store fald i de fynske 
klubbers samlede medlemstal, er der lys at 
spore. Samlet flader kurven mere ud, da de 
fynske medlemstal ”kun” viser en tilbagegang 
på samlet 37 medlemmer. 

- Vi ville naturligvis hellere have haft en stigning 
end det lille fald på 37 medlemmer, men set i ly-
set af de seneste års tilbagegang er det positivt, 
at kurven nu er fladet ud. Glæden forstærkes, 
når man ser, at vores store fokus på at få fle-
re piger og kvinder til at spille fodbold faktisk 
lykkes. I 2018 var der nemlig hele 268 flere 
piger og kvinder i fynsk fodbold, end der var i 
2017, som ellers også var et godt år på pige-/
kvindesiden, udtaler DBU Fyns formand Bjarne 
Christensen.

De allermindste vælter ind i klubberne

De seneste medlemstal viser, at fodboldklub-
berne begynder at få godt fat i de allermindste 
børn. 1.862 af de fynske børn i alderen 0-6 år 
er i følge medlemstallene nu medlem i en fynsk 
fodboldklub.

- Der er ingen tvivl om, at der her er et ”mar-
ked” for fodboldklubberne, der dels giver dem 
flere medlemmer og dels starter fødekæden til 
de ældre årgange tidligere end traditionelt. Som 
jeg ser det, er Bold & Bevægelse klar den lette-

ste og mest sikre vej at gå for en fodboldklub, 
der gerne vil have flere medlemmer, forklarer 
DBU Fyns klubrådgiver Arne Appelgren.

Strammere ombrydning i drengerækker  
indføres

De fynske klubber stemte ved årets 
delegeretmøde sammen med resten af landet 
for en ny turneringsstruktur i de øverste 
niveauer af rækkerne U13, U14 og U15 Drenge.

Som forberedelse hertil indføres nu en ombryd-
ningsmodel, der en del strammere end hidtil. 
Rækkerne skal nemlig bl.a. slankes i toppen, og 
øverste niveau vil bestå af udvalgte hold. Det 
betyder bl.a., at det øverste niveau i alle tre 
rækker nu kun er for udvalgte hold. Det er såle-
des forbeholdt licensklubber samt klubber, der 
tildeles et WildCard.

APRIL
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Jagten på nye dommere går ind

DBU Fyn lancerer en målrettet kommunika-
tionsindsats, der skal få flere til at melde sig 
på det dommergrundkursus, der kører i juni. 
Indsatsen baserer sig på fortællinger fra forskel-
lige dommere, og man kan bl.a. ”møde” de to 
kvindelige fynske dommere Siw (20 år) og Rie 
(17 år). Vi møder også 17 årige Faruk Iriskic, 
der blev uddannet dommer som bare 15-årig 
og siden har dømt flere end 120 kampe og den 
17-årige Suleyman Jabarzy, der blev uddannet 
dommer i december 2017 kort efter sin 16 års 
fødselsdag. Desuden aflægger vi Claus Bo Lar-
sen et besøg.

Bud på Årets Fynske Fodboldklub strømmer 
ind

Muligheden for at nominere Årets Fynske Fod-
boldklub åbner, og der er heldigvis mange, der 
synes, at netop deres klub fortjener den hæder.

Kanonstart på Bold & Beveægelse i Søhus Stige 
BK

Søhus Stige Boldklub inviterer for første gang de 
mindste i lokalsamfundet til Bold & Bevægelse 
i klubben. 35 (!) småbørn og deres forældre 
vælter ind til første træning.

- Vi slog det op på klubbens Facebook-side og 
bad folk tagge dem de kender, som har børn 
i aldersgruppen. Det gav en masse kommen-
tarer og opmærksomhed, og det er nået ud til 
5000 personer. Derudover fik vi nogle plakater 
fra DBU Fyn, og vi lavede også vores egne. 
Plakaterne har vi hængt op i børnehaver og 
supermarkeder i lokalområdet og oplandet, og 
vi har også lavet en stak flyers til børnehaverne, 
fortæller klubbens ungdomsformand, Thomas 
Monrad.

Dubbi besøger Dalby IF

DBU Fyns fodboldhund Dubbi er inviteret til 
børnstævne i Dalby IF og det skaber vild jubel 
blandt de mange børn, der velvilligt deler kram-
mere ud til Dubbi.

Langelands kvinder samles om Fodbold Fitness

Humble Boldklub, Tranekær Tullebølle IF og 
Rudkøbing Boldklub er gået sammen, og med 
en initiativrig tovholder i spidsen skal der nu 
dyrkes Fodbold Fitness på Langeland!
Initiativet er nyt, men det er allerede med til at 
samle øboerne og binde de små byer sammen. 
17 friske kvinder dukker op til første træning og 
gangen efter er de 24.

MAJ
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Ungdomspokalerne fordeles

29. juni spilles alle de fynske ungdomspokalfina-
ler. Pokalerne fordeler sig således:

U13 drenge: OB 
U13 piger: Marienlyst
U14 drenge: Næsby BK
U14 piger: Team Odense Q
U15 drenge: Sanderum BK
U15 piger: Team Odense Q
U16 drenge: Næsby BK
U16 piger: Dalum/Næsby
U17 drenge: OB
U18 piger: TeamOdense Q
U19 drenge: OB

OKS vinder Albaniserien for herrer

OKS kan lade sig hylde som vindere af den bed-
ste fynske række efter en sæson med 17 sejre, 7 
uafgjorte og 2 nederlag. De er skarpt forfulgt af 
Bogense GF, som slutter med et point færre end 
OKS’erne fra Odense.

Næsby BK stryger til tops hos kvinderne

Næsby BK er helt suveræne i Albaniserien med 
11 sejre og kun én uafgjort. De scorer 34 mål og 
lukker kun 6 ind.

De gamle fra Assens FC kan endnu

Det beviser de, da de stryger til tops som vinde-
re af DBU Fyns Grand Old Masters-række.

Heidi Frederikke klar til Fynsk Fodbold Award

Hun er kendt fra TV, hun elsker fodbold, hun 
er vokset op i en fynsk fodboldklub, og hun er 
klar til at styre slaget til Fynsk Fodbold Award 
2019. Heidi Frederikke Sigdal offentliggøres som 
konferencier til årets store fodboldfest.

Lyn og torden sætter en stopper for fodbold-
glade børn

Alt er klappet og klart, da Odense KFUM byder 
inden for til DBU 3-Bold Tour. Intet kan gå galt 
- lige bortset fra vejret. Vejrgunderne er onde i 
sulet, og stævnet må aflyses halvvejs igennem 
grundet uvejr.
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Nye fodboldregler træder i kraft

Der er kommet ændringer til fodboldloven, og 
netop fodboldregler kan - indrømmet - nogen 
gange være svære at læse og forstå.

DBU Jyllands dommeransvarlige Jakob Bille 
kaster sig i en lille video ud i at oversætte de 
vigtigste af de snørklede tekster til let forståeligt 
sprog.

Tid til at takke klubbens frivillige
Der er åbent for, at alle kan indstille kandidater 
til priserne:

• Årets Fynske Fodboldklub
• Årets Fynske Børne- og ungdomsklub
• Årets Fynske holdkammerat

Det er en god mulighed for at sige tak for ind-
satsen.

Anfører kan igen få regnbuefarver på armen

I anledning af Copenhagen Pride og den store 
interesse i foråret gør DBU det igen muligt for 
landets fodboldklubber at bestille 
regnbuefarvede anførerbind og støtte op om, at 
fodbold er for alle.

Sommerferie!

Ej at forglemme...fodbolden er i bero for en kort 
stund i klubberne og på DBU Fyns kontor.

JULI
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Sæsonen ruller igen

Endelig! Selv en kort sommerpausen kan føles 
lang, når man elsker fodbold :-).

Carpark North toptunet til Fynsk Fodbold 
Award

Sidste navn på årets Award-plakat er det danske 
rockband Carpark North. Der venter gæsterne 
en svedig aften med fe’ rock.

Facebookgruppe sætter fokus på turneringer 

DBU Fyns turneringsafdeling lancerer en Face-
bookgruppe, der skal være med til at formidle 
gode initiativer, tiltag, ændringer, frister osv., 
der vedrører de fynske turneringer.

DBU Fyns formand sender opråb til politikerne

I forbindelse med budgetforhandlingerne i 
kommunerne sender Bjarne Christensen dem 
en klar opfordring i såvel DBU Fyns egne som 
eksterne medier: Se foreningslivet som en inve-
stering - ikke en udgift! 

Nogle af Europas bedste U17 spillere dyster på 
Fyn

I Nyborg, Nr. Aaby, Otterup og Langeskov spilles 

U17 Nordic Open, og det trækker mange Fynbo-
er ud til banerne. De danske drenge lægger ud 
med en overbevisende 2-0 sejr over Finland. De 
går siden hele vejen og vinder finalen 3-2 over 
naboerne fra Sverige i Nyborg Idrætspark.

Opbakning til den gode dommeroplevelse og 
til at huske afbud

På DBU Fyns Facebook præsenteres 6 gode råd 
til at skabe en god oplevelse for dommerne. 
Det vinder gehør hos det fynske fodboldfolk, 
som deler dem flittigt...mon ikke også, der er en 
dommer eller to, der har delt dem ;-).
 
Det samme gælder for en kampagne for at hu-
ske trænere på at at melde afbud til kampe.

Pokaler løftes i Albani Pokalen

Selvom Albani Pokalen ofte betegnes som ”den 
lille pokalturnering” viser finalerne, at der fort-
sat er en vigtig pokaltriumf på spil. 

Hos kvinderne løfter MG & BK pokalen efter en 
5-2 sejr over Stige BK. Hos herrerne er Strib IF 
stærkest, da de stækker B1913 med 2-1.

AUGUST
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DBU Fyn og Albani hylder de frivillige

Sidste fredag i september er Frivillig Fredag, og 
traditionen tro siger DBU Fyn og Albani i samar-
bejde tak for indsatsen til klubbernes frivillige, 
som er inviteret på arrangement på bryggeriet.

Dagen indledes med en takketale fra DBU Fyns 
formand Bjarne Christensen. Dernæst bydes 
på rundvisning, ølsmagning, mad og en quiz. 
Gode, gamle Sepp Piontek er desuden hentet 
ind til med vanlig lune at dele ud af sine mange 
fodboldanekdoter.

Kandidater til årets priser offentliggøres

Frem mod Fynsk Fodbold Award offentliggøres 
nu de kandidater, der er i spil til de 5 priser. 
Offentliggørelserne skabes begejstring hos  
venner og bekendte af de nominerede personer 
og klubber, og de er ikke sene til at bakke op om 
nomineringerne og sende vejfotjente, virtuelle 
skulderklap afsted mod kandidaterne i form af 
kommentarer til Facebookopslag herom.

Tilmeldingen til VinterBold, indefodbold og 
futsal åbner

Selvom kalenderen kun siger september, er det 
nu klubberne skal tage stilling til, hvad deres 
hold skal deltage i henover vinteren.

Fodboldfest i Ringe med DBU 3-Bold Tour

En fodbolddag udover det sædvanlige. Det er 
hvad de mange børnehold tilmeldt 3-Bold Stor-
stævnet får sig. Foruden fodbolden på baner 
med bander er der medaljer til alle, maskot-
bamse og meget mere. 

Klubaktiviteter med betaling rammer DBU’s 
Fodbold app

Det bliver nu muligt for klubber at oprette akti-
viteter, som medlemmer og andre kan tilmelde 
sig og betale for direkte i DBU’s Fodbold app.

Fodbold Fitness-kvinder melder sig klar til fest

Langeskov IFs Fodbold Fitness kvinder melder 
sig til Fynsk Fodbold Award med et løfte om at 
give den max gas. Vi kan efterfølgende afsløre, 
at de ikke skuffede!

SEPTEMBER
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Fynsk fodbold fyrer et brag af en fest af!

Der er godt gang i baren, snakken og dansegul-
vet, da flere end 550 fynske fodboldpersoner 
fra blandt andet de fynske klubber samles til 
Fynsk Fodbold Award. 

Aften byder på awardshow ledet på kyndig vis 
af Heidi Frderikke Sigdal og livemusik fra 
dansebandet Tennis og ikke mindst Carpark 
North. Aftenens priser fordeler sig således: 
Årets Fynske....

• Fodboldklub: Strib IF
• Børne- og Ungdomsklub: OKS
• Fodboldleder: Morten Frederiksen, S.f.B.
• Dommer: Ole Nielsen
• Holdkammerat: David H. Damsø, MG & BK 

 
 
 
 

Børnefodboldens Dag i Rosengårdcentret

I samarbejde inviterer DBU Fyn og Rosengård-
centret til Børnefodboldens Dag for før-skole-
børn. I centrets gange er opstillet 5 sjove statio-
ner bemandet af fynske fodboldklubber. 

 - Med Børnefodboldens Dag vil vi gerne udbre-
de fortællingen om, at fodbold også er en leg 
for de allermindste, og at flere og flere klubber 
er begyndt at invitere dem og deres forældre 
indenfor og skabe rammerne for dem. I Ro-
sengårdcentret kan vi møde nogle af dem, der 
måske ikke i dag er medlem i en fodboldklub, 

fortæller formand for DBU Fyns Børneudvalg, 
John Emil Johansen.

 

Det Fynske Fodbolduniversitet sparkes igang 
igen

Det er efterhånden en vintertradition for mange 
fynske trænere at komme med på fodbolduni-
versitetet, som denne gang blandt andre byder 
på OB’s cheftræner Jakob Michelsen og U16 
drengelandstræner Søren Hermansen.

Dommermangel skaber kritisk situation 

Fynsk fodbold mangler dommere. Det bliver 
soleklart, da DBU Fyn må opfordre klubber til at 
flytte kampe grundet manglende dommere på 
de fastlagte tidspunkter. Heldigvis udviser flere 
klubber forståelse, og der findes derfor løsnin-
ger på problemet.

Klubber deler erfaringer og ideer på dialogmø-
der om den fynske pige- og kvindefodbold

Vi har på Fyn rigtig mange piger og kvinder, der 
spiller fodbold - både dygtige og øvede spillere, 
men også nybegyndere. Det kan derfor være 
udfordrende at finde en turneringsform, som 
tilgodeser alle spilleres niveau. Derfor invite-
rer DBU Fyn til dialogmøde om optimering af i 
relation til både at tiltrække og fastholde flere 
spillere. Mange fynske klubber er repræsente-
ret ved møderne.
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Bolden ruller på halgulvet

Det er igen blevet tid til fodbold i de fynske 
haller. Der fløjtes op til indefodbold og futsal 
rundt om på Fyn.

KampKlar bruges på OB’s Superligahold

Når der skal udtages hold, sættes holdkort og 
kommunikeres til spillerne på 3F Superliga-
mandskabet i OB, foregår det fra DBU’s værktøj 
til holdadministration, KampKlar. Den historie 
fortælles på DBU Fyns og de øvrige lokalunio-
nernes og DBU’s hjemmesider. 

- Vi bruger KampKlar til at give spillerne besked 
om prematch meals, busafgange, billetter mv. 
Det er et godt og intuitivt værktøj, som vi med 
glæde kan konstatere, at der hele tiden bliver 
udviklet på, fortæller teamleder Steffen Nielsen.

Ny app fjerner dommerens sorte bog

Den danske software-virksomhed, SportsLevels, 
har med app’en ’RefLevel’ udviklet et værktøj, 
der gør det muligt for landets dommere at 
notere målscorere, udskiftninger og kort direkte 
på et smartwatch. Dommerens kampprogram 

synkroniseres med app’en, og overfører auto-
matisk de elektroniske holdkort fra de to hold.
App’en prøves indtil videre af, for dem der 
ønsker det, men det er fortsat op til dommeren, 
om han vil beholde papir og kuglepen.

DBU Fyn inviterer trænere på studietur i det 
engelske

Turen går til Liverpool og Manchester. Her kan 
deltagerne opleve et besøg hos en stor engelsk 
breddefodboldklub foruden to Champions 
League kampe og stadion- og museumstur på 
Anfield Road.  

Snigpremiere på DBU Breddes eFodbold

eFodbold er nyt tilbud på paletten i lokalunio-
nerne fra foråret 2020. Allerede nu prøves det 
dog af i en pilotturnering med 18 hold.

MG&BK vinder suverænt Kvinde Albaniserien

Med 33 point efter 12 kampe har vestfynboer-
ne lagt stor afstand til de nærmeste forfølgere 
fra Kildemosens BK, som ender med 24 point. 
MG & BK kvinder kan derfor lade sig hylde som 
mestre.

Nye IT-instruktører skal hjælpe klubberne

De fynske klubber bruger og efterspørger i 
stigende grad IT-klubpakken, som er DBU’s 
IT-tilbud til klubberne. Det skaber et øget behov 
for instruktører, der kan hjælpe dem godt igang 
eller godt videre. Jagten på nye instruktører går 
ind, og der kommer flere gode kandidater, hvor-
af 2 efterfølgende får intstruktørrollen.
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Julekonkurrence på Facebook hitter

På DBU Fyns Facbook kører igen advents-
konkurrence med mulighed for at vinde en 
landsholdstrøje, landskampbilleter mm. hver 
mandag efter advent. Det er noget, det fynske 
fodboldfolk er med på, og der bydes flittigt ind 
kommentarer. 

Fynske dommere samles til arrangement

45 (!) års tro tjeneste som dommer. Det er blot 
en af de bedrifter, der hyldes på de fynske dom-
meres samling, som også byder på oplæg og tid 
til netværk og drillerier med et glimt i øjet.

DBU Fyn og DB Jylland søger i samarbejde 
kommunekonsulent

I bestræbelserne på at styrke samarbejdet med 
kommunerne endnu mere, går DBU Fyn sam-
men med de jyske kolleger om at søge en fælles 
kommunekonsulent.

KlubOffice indbringer de danske fodboldklub-
ber mere end 149 millioner kr.

Det viser en opgørelse af, hvor mange penge 
der i 2019 er opkrævet via online betaling i 
KlubOffice. 78% af det beløb kommer ind via 
automatiske kontingenter. Der er ialt foretaget 
239.917 betalinger.

DBU’s Ungdomsfond opfylder Odense 
Q-spillers drøm

Odense Q-spilleren Anna Frida Grødem får 
opfyldt sin drøm, når hun med hjælp fra DBU’s 
Ungdomsfond af 18. maj 1964 til sommer rejser 
til USA for at spille collegefodbold. Pengene 
hjælper hende afsted på et collegeophold i USA 
efter en omskiftelig tilværelse med fire forskel-
lige plejefamilier i løbet af hendes barndom.  
Foruden Frida får 23 klubber på landsplan 
glæde af fondspengene, herunder Strib IF.
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