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PRINCIPERKLÆRING - TURNERINGSSAMARBEJDE
FORSLAG 1
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse
Forslag
Principerklæring 2.0 for DBU Bredde fremlægges på delegeret-/repræsentantskabsmøder i hele
landet. Principperne uddyber det fælles politiske afsæt for alle lokalunioners fortsatte deltagelse i
reformarbejdet.
Principerklæring 2.0 for DBU Bredde
1. Udpræget lokal selvstændighed og tilstedeværelse
•
•
•

Vores lokale kontorer skal have selvstændighed til at levere fleksible fodboldaktiviteter og
serviceydelser efter de lokale klubbers ønsker.
Vi vil træffe beslutninger lokalt, når en lokal indsats er til gavn for klubberne.
Vi vil bibeholde og bære de nuværende 9 LU-/regionskontorer, inkl. medarbejdere, ind i den ny
organisation.
2. En fælles organisation

•
•

•

Vi vil samarbejde, og vi vil navigere inden for fælles rammer, herunder love.
Vi vil skabe en national breddefodbold-politisk enhed, som udgør en kvalificeret og handlekraftig
aktør i dansk fodbold og dansk idræt med et fagligt velfunderet bagland og en understøttende
administration.
Vi vil træffe beslutninger i den fælles breddefodbold-politiske enhed, når en fælles indsats er til
gavn for klubberne og breddefodbolden.
3. Fleksible turneringsgrænser

•

Vi vil ophæve de eksisterende turneringsgrænser, men tage geografiske hensyn ved tilrettelæggelse
af turneringer.
4. Transparens, talent og diversitet

•
•
•
•

Vi vil styrke professionalisme og værdiskabelse i hele organisationens politiske arbejde.
Vi vil arbejde ud fra klare kompetencebeskrivelser for fodboldledere og fodboldpolitikere.
Vi vil så vidt muligt undgå dobbeltmandater for at styrke transparens, adgang for flere talenter samt
diversitet i køn, alder og etnicitet.
Vi vil styrke den administrative understøttelse af det politiske arbejde.
Motivering
Reformarbejdet skal sikre, at dansk breddefodbold får en moderne og tidssvarende struktur både
administrativt og politisk. Den nye organisationsstruktur skal give os et stærkere afsæt for at
optimere ressourceudnyttelsen og levere tidssvarende tilbud og støtte til alle breddefodboldklubber i
hele Danmark. Den nye organisationsstruktur skal også danne grundlag for, at vi kan samarbejde

nationalt om at udvikle breddefodbolden i Danmark, samt at vi i endnu højere grad fremstår som en
professionel samarbejdspartner lokalt, nationalt og internationalt.
Arbejdet bygger på rapporten ”Fodbold i Lokalunionerne” og lokalunionernes høringssvar (2017)
og på principerklæringen vedtaget ved delegeret-/repræsentantskabsmøder i 1. kvartal 2018.
Breddeaftalen med DBU, indgået for perioden 1. november 2015-1. november 2021, udgør
aftalegrundlaget for reformarbejdet.
Konsekvenser
Med tilslutning til Principerklæring 2.0 for DBU Bredde gives den enkelte lokalunions bestyrelse
mandat til fortsat at indgå konstruktivt i arbejdet med at danne en ny organisering af dansk
breddefodbold.
Tidsperspektiv
Reformarbejdet er tilrettelagt således, at en ny organisationsmodel kan bringes til afstemning ved
alle lokalunioners delegeret-/repræsentantskabsmøder i 1. kvartal 2020.
________________________________________________________________________________
FORSLAG 2
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse
Turneringssamarbejde med DBU Jylland
Forslag
Prøveperioden med fælles turnering i 2 eller flere lokalunioner forlænges med 1 år.
Motivering
Der har siden august 2014 været et glimrende samarbejde med DBU Jylland i en række
ungdomsrækker.
Det nuværende reformarbejde i Foreningen af Lokalunioner (FLU) er endnu ikke afsluttet, hvorfor
der er behov for en forlængelse af samarbejdet.
Konsekvenser
DBU Fyns bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative
forhold for den fælles turnering for det kommende år.
Den fælles turnering omfatter ikke lokale/regionale (3-, 5-, 7- og 8-mands) turneringer og
pokalturneringer.
Tidsperspektiv
Ved vedtagelse træder forslaget i kraft med omgående virkning.

FORSLAG TIL ÆNDRING AF LOVENE
FORSLAG 3
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse
Ændring af lovenes § 12
Nuværende tekst
Forslag udover bestyrelsens, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være DBU Fyn i hænde
senest den 1. FEB, og forslagene afgøres ved simpel stemmeflerhed.
ændres til:
Forslag udover bestyrelsens, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være DBU Fyn i hænde
senest 4 uger før afholdelse af delegeretmødet, og forslagene afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Motivering
I h.t. lovenes § 9, skal evt. forslag udsendes til medlemmerne senest 14 dag før afholdelse af
delegeretmødet.
Ved at ændre fristen for indsendelse af forslag fra den 1. februar til 4 uge før afholdelsen af
delegeretmødet, gives der større fleksibilitet i forhold til afviklingsdato.
Konsekvens
Større fleksibilitet i forhold til afviklingsdato af delegeretmødet.
Tidsperspektiv
Ved vedtagelse træder forslaget i kraft med omgående virkning.

FORSLAG TIL ÆNDRING AF TURNERINGSREGLEMENTET
Forslag 4
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse
Turneringsreglement fællesrækker med DBU Jylland
Fra efterårsturneringen 2019 skal der i fællesrækkerne spilles efter et nyt turneringsreglement, der
udarbejdes mellem DBU Jylland og DBU Fyn.
I forhold til det nuværende turneringsreglement vil følgende blive ændret i det fælles
turneringsreglement:
- § 8.2 og § 8.4 reglen om henholdsvis brug af kvartalsspillere samt klassetrinsspillere ændres til
mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges
herom – at benytte et begrænset antal spillere (8M = 2 spillere, 11M = 3 spillere) født i perioden fra
1. juli til 31. december året før den pågældende aldersgruppe = halvårsspillere.
- § 19.8 Det er tilladt frit at genbruge op til 3 spillere indenfor aldersgrupperne U12-U19, der spiller
11M, og op til 2 spillere indenfor samme aldersgruppe, der spiller 8M. Denne regel kan ikke
anvendes i fællesturneringen.
- I kampe i 8M og 11M rækker er det tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er
bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes
yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.
Der er pt. følgende fællesrækker, der skal spille efter et nyt fælles turneringsreglement:
U13 Drenge Liga 1A, Liga 1B og Liga 2
U14 Drenge Liga 1 og Liga 2
U15 Drenge Liga 1 og Liga 2
U16 Drenge Liga 1 og Liga 2
U13 Piger Liga 1
U14 Piger Liga 1
U15 Piger Liga 1
U16 Piger Liga 1 og Liga 2
Motivering
Som konsekvens af fællesturnering mellem DBU Jylland og DBU Fyn anbefales, at der spilles efter
det samme regelsæt. De klubber, der har deltaget i de fælles turneringsrækker, har skullet spille
efter det fynske eller det jyske turneringsreglement afhængigt af, om det har været DBU Fyn eller
DBU Jylland, der har administreret puljen.
I sæson 2018/2019 er det besluttet, at der spilles efter DBU Jyllands turneringsreglement som en
overgangsordning frem mod et fællesreglement.
Konsekvenser
Alle hold i fællesrækker spiller efter de samme regler.
Klubberne med hold både i fællesturneringen og DBU Fyns turnering vil opleve at skulle spille
efter to forskellige sæt regler. Evt. vedtagelser af ændringer i det nuværende turneringsreglement vil
blive indarbejdet i det fælles turneringsreglement i et samarbejde med DBU Jylland.
Fremover vil ændringer i det fælles turneringsreglement skulle vedtages af både de fynske og de

jyske klubber.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse på såvel DBU Jyllands Delegeretmødet som DBU Fyns Delegeretmøde
træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.

FORSLAG TIL ÆNDRING AF PROPOSITIONERNE
FORSLAG 5
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse
Strukturændring i Herre Serie 3
Forslag
Nuværende tekst:
Serie 3
Består i 1. turneringshalvdel af otte puljer med hver mindst 10 og højst 12 hold, der spiller en
enkeltturnering.
Består i 2. turneringshalvdel af en serie 3.1 og serie 3.2.
Efter 1. turneringshalvdels enkeltturnering ombrydes puljerne til 2. turneringshalvdel således:
Nr. 1-6 fra hver pulje indplaceres i serie 3.1.
Nr. 7-12 fra hver pulje indplaceres i serie 3.2.
Serie 3.1
Består af fire puljer med hver 12 hold, der spiller en enkeltturnering.
Puljeinddeling foretages ud fra geografiske hensyn samt placering i 1. turneringshalvdel.
Ved turneringens afslutning rykker de fire bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje
op i serie 2.
Øvrige hold fortsætter i serie 3.
Serie 3.2
Består af 6-8 puljer med hver mindst 10 og højst 12 hold, der spiller en enkeltturnering.
Puljerne består af nr. 7-12 fra 1. turneringshalvdels serie 3 samt nr. 1-6 fra 1. turneringshalvdels
serie 4.
Nr. 1-6 fra hver pulje fortsætter i serie 3 og øvrige hold skal ny tilmeldes i Serie 4 eller Serie 5.
ændres til:
Serie 3
Består i 1. turneringshalvdel af seks puljer med hver 12 hold, der spiller en enkeltturnering.
Består i 2. turneringshalvdel af en Serie 3.1 og Serie 3.2.
Efter 1. turneringshalvdels enkeltturnering ombrydes puljerne til 2. turneringshalvdel således:
Nr. 1-6 fra hver pulje indplaceres i Serie 3.1.
Nr. 7-12 fra hver pulje indplaceres i Serie 3.2.
Serie 3.1
Består af tre puljer med hver 12 hold, der spiller en enkeltturnering.
Puljeinddeling foretages ud fra geografiske hensyn samt placering i 1. turneringshalvdel.
Ved turneringens afslutning rykker de fire bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje

op i Serie 2.
Øvrige hold fortsætter i Serie 3.
Serie 3.2
Består af tre puljer med hver 12 hold, der spiller en enkeltturnering (11 kampe pr. klub).
Puljeinddeling foretages ud fra geografiske hensyn samt placering i 1. turneringshalvdel.
Ved turneringens afslutning rykker de fire lavest placerede hold i hver pulje ned i Serie 4.
Øvrige hold fortsætter i Serie 3.
Begrundelse
Denne indstilling har til formål at optimere og justere den nuværende turneringsstruktur i Serie 3, så
denne række i fremtiden også vil være attraktiv for de fynske klubber. Forslaget om at ”slanke”
Serie 3 skulle gerne give en bedre turnering og derved færre afbud/udtrækninger.
Konsekvenser
Overgang foråret 2019:
Forudsætningen for dette forslag forudsætter at antallet af oprykkere fra Serie 3.2 i foråret 2019
begrænses til 24 hold. De 24 hold + 15 nedrykkere fra Serie 2 2018/2019 samt de 32 hold fra Serie
3.1 der i foråret 2019 ikke rykker op i Serie 2 vil fra efteråret 2019 udgøre Serie 3.
Fra og med 2019/2020 skal antallet af nedrykkere fra Serie 2 reduceres til 12 hold.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.
FORSLAG 6
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse
Strukturændring i Herre Serie 4
Forslag
Nuværende tekst:
Serie 4
Består i 1. turneringshalvdel af seks puljer med hver mindst 10 og højst 12 hold, der spiller en
enkeltturnering.
I 2. turneringshalvdel består puljerne af de til rækken tilmeldte hold.
Efter 1. turneringshalvdels enkeltturnering ombrydes puljerne til 2. turneringshalvdel således:
Nr. 1-6 fra hver pulje indplaceres i serie 3.2.
Øvrige hold skal ny tilmeldes.
2. turneringshalvdel spilles der om puljemesterskab.
ændres til:
Serie 4
Består i 1. turneringshalvdel af seks puljer med hver mindst 10 og højest 12 hold, der spiller en
enkeltturnering.

Består i 2. turneringshalvdel af en Serie 4.1 og Serie 4.2.
Efter 1. turneringshalvdels enkeltturnering ombrydes puljerne til 2. turneringshalvdel således:
Nr. 1-6 fra hver pulje indplaceres i Serie 4.1.
De resterende hold fra hver pulje indplaceres i Serie 4.2.
Serie 4.1:
Består af tre puljer med hver 12 hold, der spiller en enkeltturnering.
Puljeinddeling foretages ud fra geografiske hensyn samt placering i 1. turneringshalvdel.
Ved turneringens afslutning rykker de fire bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje
op i Serie 3. Øvrige hold fortsætter i Serie 4.
Serie 4.2
Puljerne består af de til rækken tilmeldte hold. Da der er fri tilmelding i både Serie 4 og Serie 5 og
derved ingen nedrykning til Serie 5, spilles der i stedet om puljemesterskab. Ny tilmeldte hold
indplaceres i Serie 4.2.
Motivering
Denne indstilling har til formål at optimere og justere den nuværende turneringsstruktur i Herre
Serie 4, så denne række i fremtiden vil være attraktiv for de fynske klubber. Dette skulle gerne give
en stærkere turnering og derved færre afbud/udtrækninger.
Konsekvenser
Da der forsat vil være fri tilmelding til Serie 4, kan antallet af puljer og antallet af hold i disse kan
variere fra år til år. Det essentielle er at der vil være 12 oprykningspladser til Serie 3.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.
Forslaget er afhængigt af om forslaget vedr. strukturændring i Herre Serie 3 vedtages eller ej.
________________________________________________________________________________
Forslag 7
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse
Kampfastsættelse i Herre serie 4
Forslag
Nuværende tekst:
DBU Fyn fastsætter spilledato og spilletidspunkt.
ændres til:
DBU Fyn fastsætter seneste spilledato.
Motivering
Med ønske om at der skal afvikles flere kampe har forslaget til formål at give klubberne mere frihed
til selv at planlægge deres hjemmekampe.
Dette skulle gerne resultere i færre kampflytninger og at flere kampe bliver placeret på hverdage.
Sidstnævnte vil også kunne være medvirkende til at afhjælpe trykket på dommerpåsætningen til
lørdage og søndage.

Konsekvenser
Klubberne skal fremover selv kunne fastsætte spilledato og kamptidspunkt for deres hjemmekampe
i Herre Serie 4. Dette gøres via KlubOffice og på samme måde som det allerede kendes ved fx
Herre Serie 5 og Kvinde Serie 2.
Administrationen vil forsat stå for dommerpåsætningen i Herre Serie 4 og forbeholder sig derfor ret
til at ændre spilledato og kamptidspunkt, såfremt at for mange kampe placeres samtidig.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.
________________________________________________________________________________
FORSLAG 8
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse
Overførelse af point i Kvinde senior Vest
Forslag
Nuværende tekst:
Kvindeserie Vest består af 16 hold, fordelt i 2 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering. Efter
1. turneringshalvdel (efterår) rykker nr. 7 og 8 fra hver pulje ned i JS eller Albaniserien. Øvrige
hold forbliver i Kvindeserie Vest.
ændres til:
Kvindeserie Vest består af 16 hold, fordelt i 2 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering. Efter
1. turneringshalvdel (efterår) rykker nr. 7 og 8 fra hver pulje ned i JS eller Albaniserien. Øvrige
hold forbliver i Kvindeserie Vest. Hold i efterårets Kvindeserie Vest, der kvalificerer sig til forårets
Kvindeserie Vest, tager point med afhængigt af deres placering i efterårets Kvindeserie Vest:
Nr. 1 i puljen tager 3 point med
Nr. 2 i puljen tager 2 point med
Nr. 3. i puljen tager 1 point med
Motivering
Der mangler noget at spille om for top-6 holdene, så det ikke kun er nedrykning for 7.-8. pladsen,
der spilles om. Ved at spille om at få flest point med over, kan der være spænding og intensitet til
sidste runde.
Konsekvenser
Hold, der har klaret sig godt i efterårets Kvindeserie Vest, belønnes i forårets Kvindeserie Vest.
Kvindeserie Vest er en fællesrække med DBU Jylland. Forslaget blev enstemmigt vedtaget på DBU
Jyllands delegeretmøde 2019.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.

FORSLAG 9
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse
Holdantal pr .klub i U13-U15 Liga 1 og 2
Forslag
Antal hold pr. klub i ny struktur for de øverste niveauer i U13, U14 og U15 Drenge:
I U15 Drenges Liga 1 og 2 må en klub kun være repræsenteret med ét hold.
I U14 Drenges Liga 1 og 2 må en klub kun være repræsenteret med ét hold.
I U13 Drenges Liga 1 og 2 må en klub kun være repræsenteret med ét hold - dog kan lokalunionen
tildele dispensation til licensklubbers 2. hold i forårets turnering (der er ingen begrænsninger i
efterårets turnering).
Motivering
Det ønskes, at så mange klubber som muligt kan deltage på de øverste niveauer.
Konsekvens
Flere ikke-licensklubber har mulighed for at spille med på de øverste niveauer, da en klub kun kan
have ét hold i Liga 1 og 2.
For mange gode hold (bl.a. licensklubbernes 2. hold) skal spille i Liga 3 med risiko for store
nederlag/sejre.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.
Forslaget skal endvidere vedtages af de øvrige lokalunioner og af DBU samt Divisionsforeningen.
________________________________________________________________________________
FORSLAG 10
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse
Landsdækkende U15 Drenge øverste niveau
Forslag
Nuværende struktur:
Liga 1: Fællesturnering med DBU Jylland - 2 x 8 hold - indplacering fra forårets U14.
A-licensklubber er garanteret en plads i efterårets turnering.
Liga 2: Fællesturnering med DBU Jylland - 4 x 8 hold - indplacering fra forårets U14.
B- og T-licensklubber er garanteret en plads i efterårets turnering.
ændres til:
Liga 1: DBU-administreret række, der følger U17 Ligaen (pt. 13 hold).
De øverste hold i DBU’s licenssystem (pt. 9 jyske/fynske hold).
Helårlig række – alle hold mødes ude og hjemme.
Liga 2 Pulje 1 efterår: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 8 hold (6 licens og 2
oprykningspladser).
Alle hold mødes ude og hjemme = 14 kampe pr. halvår.
Liga 2 Pulje 1 forår: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 14 hold (efterårets 8 hold og

6 oprykkere).
Der spilles en enkeltturnering.
Liga 2 Pulje 2, 3 og 4: Næstøverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 3 x 8 hold (pt. 6 licens og 18
oprykningspladser).
Alle hold mødes ude og hjemme = 14 kampe pr. halvår.
Nr. 1 og 2 fra hver pulje (6 hold) rykker op i Liga 2 Pulje 1 efter efteråret.
I alt samlet 6 oprykkere fra højeste LU række i DBU Jylland/DBU Fyn til Liga 2 pulje 2, 3 og 4.
Motivering
Gennem en længere periode har DBU, Divisionsforeningen og lokalunionerne, heri blandt DBU
Fyn, deltaget i fokusmøder omkring en optimering af den jysk/fynske turneringsmodel for U13-U15
Drenge Liga 1 og 2.
Optimeringen og forbedringen ønskes iværksat samtidig med ikrafttrædelsen af DBU’s nye
licenssystem pr. 01.07.2019.
Den nye struktur vil betyde bedre matchning for de absolut højest rangerede licensklubber til gavn
og glæde for dansk talentudvikling og dermed dansk fodbold.
Konsekvenser
Skærpet matchning for de dygtigste hold bl.a. i form af landsdækkende U15 række.
Ingen nedrykning fra Liga 2 ifm. ombrydningen fra efteråret til foråret.
Kvalifikationskampe om samlet 6 oprykningspladser fra efterårets højeste LU række i DBU Jylland
og DBU Fyn til forårets Liga 2.
Ikke muligt for klubber uden licens at deltage i øverste niveau (Liga 1) og dermed også færre hold
på dette niveau.
Forskel på turneringsreglement for Liga 1 (DBU-række) og lokalunionernes reglement.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.
Forslaget skal endvidere vedtages af de øvrige lokalunioner og af DBU samt Divisionsforeningen.
________________________________________________________________________________
FORSLAG 11
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse
Ændring af to øverste niveauer i U14 Drenge
Forslag
Nuværende struktur:
Liga 1: Fællesturnering med DBU Jylland - 2 x 8 hold - indplacering fra forårets U13.
A-licensklubber er garanteret en plads i efterårets turnering.
Liga 2: Fællesturnering med DBU Jylland - 4 x 8 hold - indplacering fra forårets U13.
B- og T-licensklubber er garanteret en plads i efterårets turnering.
ændres til:
Liga 1 efterår: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 2 x 6 hold (10 licens og 2 oprykningspladser).
Alle hold mødes ude og hjemme = 10 kampe pr. halvår.

Liga 1 forår: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 2 x 6-7 hold (10 licens og pt. 2
oprykningspladser).
Alle hold mødes ude og hjemme = 12 kampe pr. halvår.
Liga 2 efterår: Næstøverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 4 x 8 hold (pt. 11 licens og
oprykningspladser).
Alle hold mødes ude og hjemme = 14 kampe pr. halvår.
Der skal findes 2 oprykkere til Liga 1 efter efteråret.
Liga 2 forår: Næstøverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 4 x 8 hold (pt. 10 licens og
oprykningspladser).
Alle hold mødes ude og hjemme = 14 kampe pr. halvår.
Det bedst placerede hold fra højeste LU række i DBU Jylland/DBU Fyn, spiller
kvalifikationskampe om 2 pladser i Liga 2.
Motivering
Gennem en længere periode har DBU, Divisionsforeningen og lokalunionerne, heri blandt DBU
Fyn, deltaget i fokusmøder omkring en optimering af den jysk/fynske turneringsmodel for U13-U15
Drenge Liga 1 og 2.
Optimeringen og forbedringen skal ske samtidig med, at DBU’s nye licenssystem starter pr.
01.07.2019.
Den nye struktur vil betyde bedre matchning for de absolut højest rangerede licensklubber til gavn
og glæde for dansk talentudvikling og dermed dansk fodbold.
Konsekvenser
Skærpet matchning for de dygtigste hold bl.a. på grund af færre hold i Liga 1.
Færre kampe i Liga 1 både efterår og forår.
Ingen nedrykkere fra Liga 1 og Liga 2 ifm. ombrydningen fra efterår til forår.
Kvalifikationskampe om 2 oprykningspladser fra efterårets Liga 2 til forårets Liga 1.
Kvalifikationskampe om 2 oprykningspladser mod det bedst placerede hold fra højeste LU række
i DBU Jylland/DBU Fyn.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.
Forslaget skal endvidere vedtages af de øvrige lokalunioner.
________________________________________________________________________________
FORSLAG 12
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse
Ændring af to øverste niveauer i U13 Drenge
Forslag
Nuværende struktur - efterår:
Liga 1A: Fællesturnering med DBU Jylland - 13 A- og B-licensklubber.
Efter 5-6 kampe ombrydning og herefter 24 hold (13 A- og B-licensklubber og 11 oprykkere fra
Liga 1B).

Liga 1B: Fællesturnering med DBU Jylland - fri tilmelding - 35 hold.
Efter 5 kampe ombrydning og herefter 40 hold (inkl. 12 oprykkere fra Liga 2).
ændres til:
Pt. er der ingen planer om at ændre efterårets turneringsstruktur for U13 Drenge.
Forår:
Liga 1: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 3 x 6 hold (12 licens og 6 oprykningspladser).
Alle hold mødes ude og hjemme.
Liga 2: Næstøverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 4 x 8 hold.
Øvrige licensklubber (pt. 9) er sikret en plads.
Alle hold mødes ude og hjemme.
Motivering
Gennem en længere periode har DBU, Divisionsforeningen og lokalunionerne, heri blandt DBU
Fyn, deltaget i fokusmøder omkring en optimering af den jysk/fynske turneringsmodel for U13-U15
Drenge Liga 1 og 2.
Optimeringen og forbedringen skal ske samtidig med, at DBU’s nye licenssystem starter pr.
01.07.2019.
Den nye struktur vil betyde bedre matchning for de absolut højest rangerede licensklubber til gavn
og glæde for dansk talentudvikling og dermed dansk fodbold.
Konsekvenser
Der spilles fortsat 8-mands i efteråret og 11-mands i foråret.
Færre kampe i forårets Liga 1.
Skærpet matchning i foråret for de dygtigste hold blandt andet pga. færre hold i Liga 1 og 2.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.
Forslaget skal endvidere vedtages af de øvrige lokalunioner.
________________________________________________________________________________
FORSLAG 13
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse
Kampledere ved børnestævner
Forslag
Til U8, U9 og U10 stævner for drenge samt U8 og U9/U10 stævner for piger er det førstnævnte
hold, der stiller med en kvalificeret kampleder, som skal være min. 13 år.
Til U11 stævner for drenge og U11 og U12 stævner for piger er det arrangørklub, der stiller med en
kampleder.
Motivering:
Rollen som kampleder til 5-mands stævner for de mindste årgange kan godt varetages af en
forælder eller anden myndig person fra det ene af holdene.
Dette vil løfte opgaven væk fra arrangørklub, som ofte har svært ved at finde kampledere til
stævner.

Der er for nuværende stævner, hvor arrangørklub ikke har kunne finde kampledere, hvorfor udehold
kan komme til et stævne og få at vide på dagen, at de selv skal være med til at dømme kampene,
hvilket kan skabe irritation. Dette undgås hvis det gøres obligatorisk at førstnævnte hold i
programmet, dømmer kampen.
Ordningen kendes fra 3-mandsstævner hvor det fungerer upåklageligt.
Konsekvens
Til U8, U9 og U10 stævner for drenge samt U8 og U9/U10 stævner for piger er det førstnævnte
hold, der stiller med en kampleder.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra foråret 2019.
________________________________________________________________________________
FORSLAG 14
Forslagsstiller: Søllinge Sport og fritid
Afskaffelse af ekstra spiller i Kvinde senior 7M
Forslag
Nuværende tekst:
Senior 7:7
Udskrives i et niveau
DBU Fyn fastsætter seneste spilledato.
Den arrangerende klub tilsiger dommer.
Spilletiden er 2 x 35 min.
For hver 3 mål et hold kommer bagud, må der indsættes en ekstra spiller.
ændres til:
Linjen:
For hver 3 mål et hold kommer bagud, må der indsættes en ekstra spiller.
Udgår.
Motivering:
Søllinge Sport og Fritid finder reglen ødelæggende for spillet.
Konsekvens:
Det vil ikke længere være muligt at indsætte ekstra spiller/e.
Tidsperspektiv:
Ved vedtagelse træder forslaget i kraft med omgående virkning.

