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FORSLAG TIL ÆNDRING AF DBU FYNS LOVE 

Forslag 1 
 
Forslagsstiller  
Bestyrelsen 
 
Baggrund  
DBU Fyns bestyrelse har sammen med administrationen gennemgået DBU Fyns love. Dette 
har medført ønsker om tilpasninger af nogle love og helt sletning af andre.  

Den grundlæggende årsag er, at der var ting i lovene, som ikke var nutidige. Derfor ønsker 
bestyrelsen at tilpasse disse til den praksis, der reelt foregår i hverdagen.  

Vi vil her ikke gennemgå alle lovene, men blot komme med et par nedslag.  

1. Vi ønsker eksempelvis at ændre lovenes §20g omkring protester og anker. Her står, 
at det er klubbens kontaktpersoner, der kan indsende. Kontaktpersoner var førhen 
synonyme med bestyrelsen, men i dag kan en kontaktperson være en træner eller 
anden person tilknyttet et specifikt hold.  
I dagligdagen beder administrationen altid om, at det er bestyrelsen, der indsender 
protester og anker. Dette gør de for at sikre, at klubberne har hånd i hanke med, 
hvad der bliver indsendt. Derfor ønskes denne ændret fra, at det er 
kontaktpersoner der kan indsende, til det nu er bestyrelsen, der kan indsende. Det 
vil gøre, at det reelt svarer til den praksis, der i dagligdagen bliver anvendt.  
 

2. Et andet nedslag er §23 omkring hædersbevisninger.  
Her ønsker bestyrelsen at kunne tilpasse retningslinjerne, så de passer til 
hverdagen i klubberne. Derfor ønsker bestyrelsen at udskrive selv kriterierne af 
lovene og overfører disse til hjemmesiden. De vil derfor alene være synlige på 
hjemmesiden. Dernæst ønsker bestyrelsen, at delegeret forsamlingen giver 
bestyrelsen bemyndigelse til at ændre disse.  
 

3. Sidste nedslag ligger omkring §24b. 
Denne paragraf omhandler et krav om, at når man har x antal hold, så skal man 
samtidig have x antal dommere. Har man ikke det, så har DBU Fyn mulighed for at 
sanktionere klubberne. Denne paragraf ønskes helt slettet.  
Dette bunder alene i, at DBU Fyn ikke ønsker at tvinge nogen til at blive dommere. 
Vi ønsker at uddanne dommere i et ansvarligt samarbejde med klubberne. 
Rekruttering af dommere skal ske på baggrund af dialog og et ønske fra de 
pågældende om, at de rigtig gerne vil yde en indsats for enten deres klub eller for 
DBU Fyn på dommerområdet. 

§ 3 
Nuværende 



 

2 
 

Bestyrelsen repræsenterer foreningerne, høj- og efterskolerne officielt udadtil og kan 
fastsætte omfanget af propositionerne for de forskellige turneringsrækker og stævner, 
herunder stedet og tiden for de enkelte kampes afholdelse og ansætter normalt dommere 
til kampene. Turneringsreglerne kan foreslås ændret af såvel bestyrelsen som 
medlemmerne, men de må i intet tilfælde stride imod de for DBU Bredde / DBU gældende 
love og regler og skal godkendes af DBU Breddes bestyrelse. 
Turneringsreglernes fortolkning afgøres af bestyrelsen. 

Ændring 
Det med rødt fremhæves ønskes slettet. 

Ny tekst 
Bestyrelsen repræsenterer foreningerne, høj- og efterskolerne officielt udadtil og kan 
fastsætte omfanget af propositionerne for de forskellige turneringsrækker og stævner. 
Turneringsreglerne kan foreslås ændret af såvel bestyrelsen som medlemmerne, men de må 
i intet tilfælde stride imod de for DBU Bredde / DBU gældende love og regler og skal 
godkendes af DBU Breddes bestyrelse. 
Turneringsreglernes fortolkning afgøres af bestyrelsen. 

Motivering 
Det er administrationen der fastsætter kampene og påsætter dommere. 

§ 4.2 
Nuværende 
Indmeldelsesgebyr kr. 1.000,-. 
Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse senest på førstkommende bestyrelsesmøde. 
Når en forening, høj- eller efterskole er godkendt som medlem, skal den – forinden 
tilmelding af hold – indbetale et depositum på kr. 5.000.-. Depositummet tilbagebetales, 
modregnet evt. gæld til unionen, når foreningen, høj- eller efterskolen ophører udmeldt. 
Samtidig med at en ny forening, høj- og efterskole første gang tilmelder hold til turneringen, 
skal den dokumentere, at den råder over det fornødne antal spillere. Dokumentation skal 
ske i form af spillercertifikater eller spillererklæringer for mindst 15 spillere pr. 11-
mandshold og 12 spillere for øvrige hold. 

Ændring 
”ophører” ønskes ændret til ”udmeldt”. 
Det med rødt fremhæves ønskes slette. 

Ny tekst 
Indmeldelsesgebyr kr. 1.000,-. 
Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse senest på førstkommende bestyrelsesmøde. 
Når en forening, høj- eller efterskole er godkendt som medlem, skal den – forinden 
tilmelding af hold – indbetale et depositum på kr. 5.000.-. Depositummet tilbagebetales, 
modregnet evt. gæld til unionen, når foreningen, høj- eller efterskolen. 
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Motivering  
En klub, høj- eller efterskole kan stadig eksistere selvom man har meldt sig ud af DBU Fyn. 

Spillercertifikater overføres nu elektronisk klubberne imellem, mens begrebet 
”spillererklæringer” ikke længere eksisterer. Når et medlem første gang indmelder sig i en 
klub, udstedes der automatisk et spillercertifikat på vedkommende. 

§ 5 
Nuværende 
Foreningernes, høj- og efterskolernes love må ikke stride imod de for DBU Fyns gældende 
love og regler, og foreningerne, høj- og efterskolerne skal inden 8 dage give DBU Fyn 
underretning om ændringer i lovene og nyvalg af formand eller kasserer. Inden 1. FEB hvert 
år skal der gives DBU Fyn besked om foreningerne, høj- og efterskolerne ledelse, 
foreningerne, høj- og efterskolerne adresse og spilledragt. 
 
Ændring 
Det med rødt fremhæves ønskes slettet. 

Ny tekst 
Foreningernes, høj- og efterskolernes love må ikke stride imod de for DBU Fyns, DBUs og 
DIFs gældende love og regler. 
Foreningerne, høj- og efterskolerne er forpligtet til at meddele adresse- og vedtægt 
ændringer til DBU Fyn. 

Motivering 
Alle rettelser omkring adresseændringer, spilledragt m.m. sker i dag løbende via KlubOffice. 

§ 10 
Enhver forening, høj- og efterskolerne som lader sig repræsentere, og som skriftligt har 
anmeldt deltagelse senest 5 7 dage før mødets afholdelse, råder over 2 delegerede med 
stemmeret. 
De delegerede skal være medlem af den forening, høj- og efterskole, de repræsenterer.  
DBU Fyns bestyrelse har stemmeret.  
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.  
En forening, høj- og efterskole har kun stemmeret, hvis den har gennemført foregående års 
turnering. En nyindmeldt forening, høj- og efterskole opnår således først stemmeret efter at 
have deltaget i og gennemført mindst een turnering. 

Ændring 
”5 dage” ønskes ændret til ”7 dage” 
Det med rødt fremhæves ønskes slettet. 

Ny tekst 
Enhver forening, høj- og efterskolerne som lader sig repræsentere, og som skriftligt har 
anmeldt deltagelse senest 7 dage før mødets afholdelse, råder over 2 delegerede med 
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stemmeret. 
De delegerede skal være medlem af den forening, høj- og efterskole, de repræsenterer.  
DBU Fyns bestyrelse har stemmeret.  
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.  

Motivering 
Bestyrelsen ønsker tilmeldingsfristen ændret fra 5 dag før afholdelsen til 7 dage af hensyn til 
afviklingsstedet. 

Når en klub, høj- eller efterskole er optaget som medlem under unionen, bør man også have 
stemmeret med det samme.  

§ 17 
Nuværende 
Bestyrelsen kan indgå bindende aftaler med fodboldfraktioner. 

Ændring 
Udgår 
 
Motivering 
Fodboldfraktioner er et levn fra tidligere tider, og derfor ønskes denne paragraf slettet.  

Konsekvens 
Ved vedtagelsen skal efterfølgende § nr. ændres. 

§ 20g 
Nuværende 
Protester/anker skal være underskrevet af en af klubbens angivne kontaktpersoner  

Ændring 
Protester/anker skal være underskrevet af en af klubbens bestyrelsesmedlemmer. 

Motivering 
Bestyrelsen ønsker en præcisering af hvem, der kan indsende en protest/anke.  

§ 21 
Nuværende 
Når et medlem af en af DBU Fyns foreninger, høj- og efterskoler udelukkes af denne på 
grund af gæld eller andet misligt forhold, skal klubben straks give bestyrelsen meddelelse 
herom. Bestyrelsen skal da udelukke et for gæld ekskluderet medlem fra deltagelse i alt 
fodbold under DBU, indtil gælden, der hvad kontingent angår, for DBU Fyns vedkommende 
ikke kan anerkendes udover det sidste halve år, er betalt. Er medlemmet ekskluderet af 
anden grund, afgøres det af bestyrelsen, om hun/han skal udelukkes af DBU Fyns eller dens 
turneringer for tid eller bestandig. Søger en forening, høj- og efterskole optagelse i DBU Fyn, 
kommer disse regler til anvendelse overfor de af dens medlemmer, der måtte være 
udelukket af DBU Fyn.  
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Ændring 
Udgår. 

Motivering 
Det fremgår allerede af turneringsreglementet, hvordan en klub skal forholde sig i forhold til 
spiller, der er i kontingentrestance. 
Er et medlem ekskluderet af en klub af anden grund end kontingentrestance og unionen 
mener, at det skal betyde udelukkelse af unionen, kan lovenes § 20a tages i anvendelse. 

Konsekvens 
Ved vedtagelsen skal efterfølgende § nr. ændres. 

§ 22 
Meddelelse om udelukkelser skal gives DBU og samtlige foreninger, høj- og 
efterskoler under DBU Fyn i DBU Fyn-nyt, og ingen udelukket enkeltperson kan optages i 
nogen anden klub under DBU. Enhver klub, der benytter en udelukket spiller, kan ligeledes 
udelukkes af DBU Fyn. Fra disse regler kan bestyrelsen dispensere, når særlige 
omstændigheder måtte foreligge.  

Ændring 
Udgår. 

Motivering 
Vi har ikke længere et DBU Fyn-nyt ligesom GDPR-reglerne gør, at vi ikke må offentliggøre 
disse oplysninger. 

Konsekvens 
Ved vedtagelsen skal efterfølgende § nr. ændres.  

§ 23 
Unionen har følgende emblemer:  
1. Bestyrelsesemblem.  
2. Hædersbevisning.  
3. Sølvemblem.  
4. Guldemblem (æresmedlem) 
5. Emblemer for dommere.  
 
Over alle tildelte emblemer skal føres fortegnelse på DBU Fyns kontor, for guldemblemet 
med tilføjelse af vedkommendes fotografi og data.  
 
Bestyrelsesemblem.  
Emblemet tildeles ethvert bestyrelsesmedlem første gang denne indtræder i 
unionsbestyrelsen.  
Der udstedes et partoutkort, som giver personlig adgang til alle kampe administreret af DBU 
Fyn.  
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Hædersbevisning.  
Hædersbevisningen kan af DBU Fyn tildeles ledere og trænere, som indstilles dertil af deres 
klub for mindst 12 års ulønnet arbejde. Hædersbevisningen kan ligeledes tildeles af 
bestyrelsen, uden at der foreligger indstilling fra en klub.  
Hædersbevisningen kan også tildeles dommere, som har dømt min. 30 år.  
 
Sølvemblem.  
Emblemet kan af DBU Fyn tildeles personer, som indstilles dertil af deres klub for mindst 12 
års bestyrelsesarbejde, og som i forvejen er hædret af egen klub, såfremt denne har et 
hædersbevis.  
Emblemet kan også tildeles dommere efter 40 års uafbrudt dommergerning. Emblemet kan 
ligeledes tildeles af bestyrelsen, uden at der foreligger indstilling fra en klub.  
Der udstedes et partoutkort, som giver personlig adgang til alle kampe administreret af DBU 
Fyn.  
 
Guldemblem (æresmedlem).  
Guldemblemet kan af bestyrelsen tildeles personer, der har gjort sig i særlig grad fortjent 
dertil gennem arbejde, der har været til udpræget gavn for sin klub eller DBU Fyn.  
Der udstedes et partoutkort, som giver personlig adgang til alle kampe administreret af DBU 
Fyn.  
 
Emblem for dommere.  
Emblemet for dommere tildeles enhver dommer efter 5 års virksomhed ved påsatte kampe 
under DBU Fyn efter opnåelse af DBUs dommereksamen. For hver 5 års yderligere 
virksomhed under DBU Fyn forsynes emblemet med een "knop" som tegn på den højere 
anciennitet, dog højst 3 "knopper".  
Til indehavere af dommeremblemet med mindst een "knop" udstedes et partoutkort, som 
giver personlig adgang til alle kampe administreret af DBU Fyn.  

Ændring 
Det med rødt ønskes slettet. 

Ny tekst 
Unionen har følgende emblemer:  
1. Hædersbevisning.  
2. Sølvemblem.  
3. Guldemblem  
4. Æresmedlem  
5. Emblemer for dommere.  

Det er DBU Fyns bestyrelse, der fastsætter kriterier for tildeling af ovenstående 
emblemer/hædersbevisninger.  
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Over alle tildelte emblemer skal føres fortegnelse på DBU Fyns kontor, for guldemblemet 
med tilføjelse af vedkommendes fotografi og data.  

Motivering 
DBU Fyns bestyrelse har kigget på kriterierne og ønsker at moderniserer disse. Bestyrelsen 
ønsker derfor at udskrive disse kriterier af lovene og alene have dem på hjemmesiden. 
Dette vil gøre det mere agilt at arbejde med.  

Det vil ikke få betydning for allerede uddelte nåle eller allerede indkomne ansøgninger. 
Derfor ingen betydning i hverdagen for ansøgerne.  

§ 24b 
Nuværende 
Ved tilmelding af hold i rækker hvor foreningerne, høj- og efterskolerne selv skal sørge for 
dommer, skal foreningen, høj- og efterskolen for hver påbegyndt 3 hold kunne henvise til en 
DBU-dommer eller Lokal-dommer, som skal dømme holdenes hjemmekampe.  
 
Eks. på påbegyndt 3 hold:  
1 hold = 1 dommer.  
4 hold = 2 dommere.  
7 hold = 3 dommere, o.s.v.  
Lokal-dommer som har gennemgået ungdomskamplederkurset må dømme kampe i 7-
mands m/k rækker fra U12 og nedefter.  
Lokal-dommer, som har bestået DBU dommergrundkursus, eller har gennemgået 
kamplederkursus, må dømme alle kampe, hvor klubben selv skal sørge for dommer.  
Klubberne er pligtige til at have tilmeldt dommere i DBU Fyn-regi således:  
Klubber med 0 til 5 hold i turneringen, som skal dømmes af en DBU-dommer, og hvor DBU 
Fyn er ansvarlig for dommerpåsætning - herunder turneringer der administreres af DBU - 
behøver ikke tilmelde DBU-dommere i DBU Fyn-regi.  
Klubber med 6 - 10 hold i turneringen, som skal dømmes af en DBU-dommer, og hvor DBU 
Fyn er ansvarlig for dommerpåsætning - herunder turneringer der administreres af DBU - 
skal tilmelde 1 DBU-dommer i DBU Fyn-regi.  
Klubber med 11 hold eller flere i turneringen, som skal dømmes af en DBU-dommer, og hvor 
DBU Fyn er ansvarlig for dommerpåsætning - herunder turneringer der administreres af 
DBU - skal tilmelde 2 DBU-dommere i DBU Fyn-regi.  
 
En DBU-dommer kan kun være tilmeldt i DBU Fyn-regi for een klub.  
En forening, høj- og efterskole kan stå som "dommer", hvis der mellem en navngiven person 
i klubben og DBU Fyn er lavet en skriftlig aftale om dette.  

Ændring 
Udgår. 
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Motivering 
Vi har i flere år ikke håndhævet reglen, hvorfor bestyrelsen ønsker at §-en udgår. DBU Fyn 
ønsker ikke at hverve dommere ved hjælp af sanktioner, vi vil hellere, at dommerområdet er 
et godt samarbejde mellem klubber og union. Derfor Ønsker DBU Fyn at slette denne 
paragraf.  

Konsekvens 
Ved vedtagelsen skal efterfølgende § nr. ændres. 

§ 27 
Nuværende 
Ingen under DBU Fyn hørende spiller eller klub må uden DBU Fyns specielle tilladelse spille 
kampe mod eller for klubber udenfor DBU.  

Ændres 
I forbindelse med kampe mod udenlandske hold, skal klubberne til enhver tid overholde 
gældende bestemmelser fra DBU. 

Motivering 
Vi kan ikke forbyde spillere, at deltage for klubber udenfor DBU, mens klubberne i h.t. UEFA-
regler, skal ansøge om tilladelse. 

Tidsperspektiv 
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 

 

KLUBFORSLAG - TURNERINGSREGLEMENTET 

Forslag 2 

Forslagsstiller 
Kværndrup BK 

Forslag 
For alle ungdomshold - undtaget i kvalificerede rækker - gælder, at man må anvende spillere 
fra årgangen over, således der må spilles med 2 årgange uden begrænsninger. 

Motivering 
Kværndrup boldklub stiller nedenstående forslag grundet spillermangel. Det er således, at 
der i Kværndrup sogn ikke er et fødselstal, som muliggør 11-mandsfodbold, hvis der kun må 
anvendes spillere fra én årgang. Der fødes pt. omkring 30 børn om året. 

Det betyder, at selv om 50 % af en årgang spiller fodbold, så vil det ikke være muligt at stille 
et 8-mands hold med spillere fra kun én årgang og kun lige muligt at stille et 11-mands 
med spillere fra 2 årgange. 
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Det er derfor bydende nødvendigt for klubben, at det bliver muligt at slå 2 årgange 
sammen, således man kan spille med spillere, som er 1 årgang ældre, end rækken egentlig 
berettiger til. 
Vi ønsker at kunne anvende alle tilgængelige spillere fra årgangen over, således man går 
tilbage til tidligere tiders turneringsreglement, hvor man spillede med 1. års og 2. års-
spillere. 
 
Det er hensigten at arbejde for at skabe ungdomsfodbold helt op til seniorrækkerne, hvilket 
i øjeblikket slet ikke er muligt og u11 er ældste årgang i klubben og består af ⅓ u12, ⅓ u11 
og ⅓ u10-spillere, samtidig med der ikke er ungdomshold i alle rækkerne. 
 
Vi ønsker at alle vores spillere kommer til at spille på et niveau, som passer til dem. Vi ser 
det ikke som en mulighed, at vores yngre spillere vil kunne spille aldersmæssigt ældre. 
 
Konsekvens 
§ 8.3 I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for 
sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte spillere årgangen ældre 
end den pågældende aldersklasse. For spillere, som er 2 år for gamle, hvor klubben ikke kan 
tilbyde et for spilleren aldersvarende hold, kan der søges dispensation. 
 
Tidsperspektiv 
Gældende fra efteråret 2023. 
 

TURNERINGSREGLEMENT  

Forslag 3 
 
Forslagsstiller 
Bestyrelsen 
 
Baggrund 
Hos DBU Fyn vil vi gerne gøre det så overskueligt at finde rundt i vores reglementer som 
muligt. Derfor har DBU Fyns børneudvalg nu i en periode arbejdet med en ændring af 
turneringsreglementet for DBU Fyn, hvor man ønsker at skrive alt omhandlende 
børnefodbold ud af det ”store” turneringsreglement.  

Dernæst ønsker man at skabe nogle nye rammer for børnefodbolden, som meget gerne 
skulle gøre det muligt for trænere og klubledere at finde rundt i, hvad man må og ikke 
mindst, hvad man ikke må samt, hvordan vi spiller børnefodbold på Fyn.  

Det har betydet at der nu er udarbejdet et forslag til nye rammer, som I klubber skal tage 
stilling til på delegeretmødet i Vissenbjerg den 1. marts 2023. Rammerne kan læses under 
det juridiske forslag nr. 3 
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For at gøre det nemmere for jer, vil vi her forsøge at forklare, hvordan forslaget er 
sammensat, og hvad I reelt skal tage stilling til.  

1. Der er et formelt forslag, hvor DBU Fyns bestyrelse foreslår, at I stemmer ja til 
følgende: 
a. I godkender at rammerne for Børnefodbolden på Fyn (se side 11) 
b. I giver DBU Fyn lov til at tilpasse det nuværende turneringsreglement, så det 

med grønt indgår og det med rødt udgår (se bilag 1). 
c. I giver DBU Fyns bestyrelse lov til fremadrettet at være den myndighed, der kan 

ændre i rammerne for børnefodbolden på Fyn. 

Som I kan se af forslaget, så er DBU Fyns delegeretmøde kun første instans. Vi skal have det 
godkendt i DBU Bredde, hvorfor forslaget først vil kunne træde i kraft pr. 1. juli 2023, under 
forudsætning af godkendelse i DBU Bredde eller, at DBU Fyn som anført i forslaget får en 
særregel på området.  

 

Forslaget 
§ 1 
Nuværende 
§ 1.1 Gælder for alle turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs, som 
udskrives af DBU Fyn. 
 
Ønskes ændret til 
§ 1.1 Gælder for alle turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs, som 
udskrives af DBU Fyn. Dog undtaget herfra børn (U12 og nedefter), der spiller efter ”DBU 
Fyns rammer for Børnefodbold”. 

Herefter ønskes der ændret følgende i turneringsreglementet.  

Alle passager, hvor børn og kampe for U12 og ned efter er nævnt i turneringsreglementet, 
slettes fra det nuværende turneringsreglement.  

Det betyder, at alt anført i bilag 1 med rød slettes af turneringsreglementet.  

Beslutningskompetence på børnefodbolden. 
Delegeret forsamlingen overgiver beslutningskompetencen på rammerne for børnefodbold 
på Fyn til DBU Fyns bestyrelse.  

Motivering 
Siden DBUs børnestrategi/børnesyn blev vedtaget i 2021 har DBU Fyns børneudvalg 
arbejdet for at tilpasse fynsk børnefodbold til børnesynets og strategiens retningslinjer. 

I dag oplever flere klubber udfordringer med at skabe de allerbedste forudsætninger for 
”Verdens Bedste Børnefodbold”, som er visionerne for DBUs børnestrategi, der blev 
vedtaget i 2021 af DBU, DBU Bredde og Divisionsforeningen. Dette skyldes, at 

https://dbufyn.dk/media/y4gp5l5q/forslag-3-bilag-1-aendring-af-turneringsreglement.pdf
https://dbufyn.dk/media/y4gp5l5q/forslag-3-bilag-1-aendring-af-turneringsreglement.pdf
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turneringereglementet, der er minded mod den resultatorienterede fodbold, ikke er 
tilpasset børnefodbolden set fra børnesynets perspektiv. 
Formålet med turneringsreglementet er bl.a. at sikre mod snyd i turneringerne, men da 
børn ikke spiller med resultater, og da der er fri tilmelding, er der ingen grund til at børn er 
underlagt dette reglement. 
Nogle paragrafer i DBU Fyn turneringsreglement er direkte modstridende med de 
grundlæggende elementer af børnesynet. 

Ydermere er formålet også at gøre det nemmere og mere overskueligt at være børnetræner 
og arbejde med børnefodbold på Fyn ved at de ansvarlige voksne omkring børnefodbolden i 
klubberne ikke skal orientere sig i det ordinære reglement, men derimod i en overskuelig 
oversigt over de givne rammer for børnefodbolden på Fyn. 

Konsekvens 
Der oprettes særskilte rammer for afviklingen af børnefodbolden på Fyn. (se rammerne 
herunder), disse erstatter de nuværende regler for børn i turneringsreglementet og bliver til 
et selvstændigt sæt rammer (læs reglement) for børnefodbolden under DBU Fyn.  

Tuneringsreglement ændres så det med grønt tilføjes og det med rødt udgår – se bilag 1. 
 
DBU Fyns bestyrelse bliver i stedet for delegeret forsamlingen øverste instans for 
godkendelse af ændringer i rammerne for børnefodbolden på Fyn.  

Tidsperspektiv 
Hvis forslaget vedtages på Fyn, kræver det, at de øvrige lokalunioner vil være med til en 
ændring i det ”fælles turneringsreglement”. Såfremt dette ikke ønskes fra de øvrige 
lokalunioner, vil DBU Fyn søge om at få en særregel. 
Ændringen kan således først træde i kraft pr. 01.07.2023. 

 
----- 
 

DBU FYNS RAMMER FOR BØRNEFODBOLD 
Disse rammer for børnefodbolden er en alfabetisk oversigt over de emner, der er relevante 
for børnefodbolden på Fyn, og som er relevante for børnetrænere/ansvarlige voksne 
omkring børnefodbolden i klubberne. Det er DBU Fyns Børneudvalg, der løbende indstiller til 
DBU Fyns Bestyrelse, hvordan de påtænker, at rammerne for fynsk børnefodbold skal se ud - 
på baggrund af dialog med klubberne, anbefalinger fra DBU Børnefodbold, DBU’s børnesyn 
og DBU’s børnestrategi samt fra øvrige videnskilder. 
 
Aldersklasser 
I børnefodbold har vi opdelt børn i bestemte aldersklasse. Du kan se aldersklasserne for 
dette år her.  
 
Børneudvalget 
DBU Fyns børneudvalg består af repræsentanter fra klubberne. Det er den instans, der kan 

https://www.dbufyn.dk/boern-u5-12/generelt-om-boernefodbold/aldersgraenser/
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indstille til DBU Fyns Bestyrelse til beslutning, hvordan de påtænker rammerne for fynsk 
børnefodbold skal se ud - på baggrund af dialog med klubberne og anbefalinger fra DBU’s 
Børnestrategi.  
 
Dommere/ungdomskampledere 
I børnefodbold på Fyn er alle kampe og stævner ”døm-selv” kampe. Dvs., at klubben selv 
finder ungdomskampledere til sine hjemmekampe/stævner. Der er mulighed for at kontakte 
DBU Fyn for at få påsat dommere til hjemmekampe. 
Lykkes det ikke klubben at finde ungdomskampledere, er det førstnævnte hold på 
kampprogrammet, der skal fungere som ungdomskampleder på banen. 
 
Anbefaling til døm selv kampe 
Ved døm selv kampe anbefaler vi, at man som klub gør sig nogle overvejelser for, hvordan 
man sikrer alle den bedst mulige oplevelse – også for udeholdet. 
F.eks.  bør der være kun én ungdomskampleder til den enkelte kamp og ikke flere forskellige. 
Dette er for at skabe kontinuitet i den linje man dømmer efter og undgå forvirring. 
Derudover er det god stil; IKKE at juble ved scoringer, og IKKE at snakke med spillerne på 
banen om taktiske emner under kampen. Ungdomskamplederen skal forholde sig fuldt ud 
neutralt.  
Sidst men ikke mindst er det en fordel, hvis klubben har et lager af fløjter klar, hvis 
ungdomskamplederen/dommeren ikke har en fløjte på sig. 
 Dette med henblik på den bedst mulige oplevelse for alle! 
 
Fodboldpas 
Et aktivt Fodboldpas er obligatorisk for alle registrerede fodboldspillere i Danmark. 
Fodboldpasset skal aktiveres, før man spiller sin første kamp, ellers kan man ikke komme på 
holdkortet. Læs mere om fodboldpasset her. 
 
Fodboldåret 
I DBU Fyn er fodboldåret delt op i 3 perioder: 

- Efterårsturnering: Her udbydes turneringer og stævner fra midt august til slut 
oktober.  

- Vinterhalvåret: Her udbydes indefodbold, kunstgræsstævner (U8-U10) og 
vinterturnering (nov.-dec.)/opstartsturnering (mar.) for U11-U12. 

- Forårsturnering: Turnering og stævner fra start april til slut juni. 
 
For gamle spillere & dispensationer 
I rækker for drenge må piger deltage, der er op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver. 
Der er mulighed for at benytte et begrænset antal ældre spillere end den pågældende 
aldersklasse. Begrænsningen af antallet af spillere, der benyttes pr. kamp, må ikke overstige 
1 i 3v3, 1 i 5v5 og 2 i 8v8. Ved stævner må man gerne have flere med, men der må stadig 
kun benyttes 1 (3v3 og 5v5), eller 2 (8v8) pr. kamp. Det er en forudsætning, at spillerne 
fremgår af holdkortet med angivelse af deres fødselsdata. 
Ovenstående regel om brug af for gamle spillere omfatter:  

- Spillere født i sidste kvartal af årgangen ældre. Her skal der IKKE ansøges om 
dispensation. 

https://www.dbu.dk/klubservice/it-tilbud/fodboldpas/
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- Spillere født i 3. kvartal af årgangen ældre. Her SKAL der ansøges om dispensation. 
- Spillere op til 2 år ældre end aldersklassen, forudsat at klubben ikke har et 

aldersvarende hold i spillerens årgang.  Her skal der IKKE ansøges om dispensation. 
DBU Fyn kan afgøre ansøgninger fra klub/klubber om dispensation, der ikke indgår i 
ovenstående kriterier. 
 
Gyldighed 
Disse rammer gælder for alle udendørs turneringer, stævner og enkeltkampe på 
græs/kunstgræs/grus, som udskrives af DBU Fyn, indenfor de givne aldersklasser (U5-U12). 
 
Indberetninger 
Indberetninger af disciplinær karakter behandles af DBU Fyns disciplinære instanser 
startende i disciplinærudvalget.  
 
Kampafvikling 
Værtsklubben er ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have reservebold 
klar. 
Ved enkeltkampe er det hjemmeholdet, der er kamparrangør, medmindre andet er aftalt på 
forhånd.  
Ved kampe hos klubber, der anvender flere anlæg, skal hjemmeholdet sørge for, at det 
præcise spillested er angivet i KlubOffice – eller på anden måde sikre sig, at udeholdet og 
evt. ungdomskamplederen er bekendt med spillestedet. 
 
Kampens indberetning 
Holdkort 
Begge hold skal udfylde holdkortet inden det angivne tidspunkt for kampens start. Som 
minimum skal samtlige spillere og 1 official (træner) fremgå på holdkortet ved 
turneringskampe.  
Ved stævner er det ikke et krav, men en klar anbefaling, at der indtastes officials på 
holdkortet. 
 
Resultatindberetning 
Kampenes resultater skal indtastes umiddelbart efter kampen. Dette gøres via DBU’s 
Fodboldapp. Kan downloades i App Store og Google Play. Kig efter det røde DBU-logo. 
Indberetningen kan gøres på forskellige måder – fx kan det gøres i DBU Fodbold app´en.  
Det er førstnævnte holds ansvar at indtaste resultatet – men det kan gøres af begge hold.  
Selvom resultater og stillinger ikke vises i børnefodbolden bruges resultater til analyse og til 
at identificere forholdsvis store forskelle på hold, som et led i evt. dialog og planlægning af 
kommende turneringer/stævner. Med andre ord, men henblik på at skabe jævnbyrdige 
kampe og deraf gode fodboldoplevelser for børnene. 
 
Kampklar 
KampKlar er et digitalt redskab som trænere, spillere, forældre og klubben som helhed kan 
bruge til at koordinere arbejdet på og omkring holdet. 
I KampKlar kan stævne- og kampprogrammer importeres direkte ind, når 
kampprogrammerne er oprettet af DBU Fyn. 
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I KampKlar kan desuden koordineres træninger, udtagelse af spillere til kamp, kørsel, 
tøjvask, arrangementer og meget mere. 
Desuden kan trænere og spillere/forældre kommunikere med hinanden. 
Se mere om KampKlar her. 
 
Niveaudeling 
At holdet deltager på et passende niveau, har stor betydning for børnenes fodboldoplevelse 
og fodboldudvikling. 
I DBU Fyn ønsker vi, at holdene melder sig til på rette niveau eller på højere niveau. IKKE på 
for lavt niveau for at ”være sikker på at vinde” eller ”for at få selvtillid”. Når der spilles på 
rette niveau, så får alle børn den bedst mulige oplevelse. Også modstanderholdet! 
I børnefodbolden inddeler vi i A, B, C og D-niveau. 
 
Men, hvad er egentligt forskellen, og hvordan placerer du dit hold i den rigtige gruppe? 
Blive klogere her: Præsentation af A, B, C og D-niveau 
Se også uddybende om: 
A-niveau 
B-niveau 
C-niveau 
D-niveau 
 
Planlægning af kampprogram 
Er holdet tilmeldt en turnering (ikke stævne), så er førstnævnte hold i turneringsprogrammet 
betegnet som hjemmehold – sidstnævnte tilsvarende udehold. 
Når klubben skal planlægge enkeltkampe, skal kampstart for hver enkelt kamp fastsættes så 
tidligt, at kampen er færdigspillet inden solnedgang – medmindre kampen er fastsat/aftalt 
til afvikling på bane med lys. 
Solnedgang for enkelte datoer kan findes her. 
 
Påklædning, anførerbind, benskinner og forbud mod smykker m.v. 
Et holds markspillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve. 
Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere.  
Har de to holds spilletrøjer så stor farvelighed med hinanden, at det efter 
ungdomskamplederens skøn er vanskeligt at skelne de to hold fra hinanden, skal udeholdet 
skifte til anden farve/tage overtrækstrøjer på. 
Ungdomskamplederen kan bede officials og reserver om at bære overtræksveste eller anden 
ens beklædning, så ungdomskamplederen før kampen kan sikre sig, hvem der er på banen, 
og uden for banen. 
Alle spillere skal bruge benskinner. 
Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe, armbånd og 
smykker), som er farligt for ham/hende selv eller andre spillere. Dog er det tilladt at tildække 
smykker (øreringe, piercinger og festivalarmbånd) med tape, såfremt ungdomskampleder 
vurderer, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren selv eller andre. 
 
Spillercertifikat 

https://www.dbufyn.dk/klubben/it-klubpakken/kampklar-styker-holdet/
https://www.youtube.com/watch?t=319&v=r7a-LyDlt_Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r7a-LyDlt_Q&t=570s
https://www.youtube.com/watch?t=952&v=r7a-LyDlt_Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?t=768&v=r7a-LyDlt_Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?t=1073&v=r7a-LyDlt_Q&feature=youtu.be
https://www.dbufyn.dk/faelles-boern-ungdom-senior/solnedgang-og-torden/
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En spiller har kun ét spillercertifikat. Spilleren kan kun spille i den klub, som har spillerens 
spillercertifikat. Spilleren kan godt være medlem af flere klubber, men han/hun kan kun 
spille i DBU Fyns turneringer/stævner for den klub, der har spillercertifikatet. 
 
Spillercertifikatet er bundet til den klub man har spillet sin første kamp for, for den 
nuværende turneringsperiode. Der kan altså ikke skiftes klub midt i en turnering eller i en 
stævnerække (Se fodboldåret for foråret og efteråret). 
Eksempel: Når man har spillet sin første kamp/stævne i efteråret, er man bundet til den klub 
resten af efterårets udendørs kampe/stævner. Ved vinterturnering/opstartsbold, samt 
kunstgræsstævner, er man ikke bundet af, hvor spillercertifikatet er, og man kan derfor spille 
for andre klubber. Spillerens spillercertifikat er derefter fastbundet igen, når man har spillet 
sin første kamp/stævne i forårets alm. udendørsturnering-/stævne. 
 
Ønsker man at spille indendørsfodbold i en anden klub, end den man har spillet for det 
forgangene efterår, uden at skifte klub permanent, kan der søges om en supplerende 
spillertilladelse.  
 
Supplerende spillertilladelse 
Har et barn mere end en bopæl og disse ligger med større afstand har barnet mulighed for 
at få en supplerende spillertilladelse. På den måde kan barnet spille kampe for to klubber, 
uanset om barnet er hos den ene eller anden værge. 
Der kan også mulighed for at søge supplerende spillertilladelse, hvis man skal prøve sig af 
på et højere niveau i anden klub. 
 
Spilleregler 
Spillereglerne for kampen/stævnet er de angivende regler, der findes på DBU Fyns 
hjemmeside, og som er vedtaget af DBU Fyns Bestyrelse. 
DBU Fyn har udfærdiget spilleregler for 8M Børn. Se her. 
DBU Fyn har udfærdiget spilleregler for 5M Børn. Se her. 
DBU Fyn har udfærdiget spilleregler for 3M Børn. Se her. 
DBU Fyn har udfærdiget spilleregler for alternative spilleformer. Se her. 
 
Tilmelding og trækning af hold 
Tilmelding skal ske via klubbens klubOffice senest på den angivne dato for tilmeldingsfrist.  
Når fristen for tilmelding er overskredet, er det ikke længere muligt at trække holdet 
gebyrfrit, og der skal betales for de tilmeldte hold. 
Eftertilmelding og trækning kan kun ske ved henvendelse til DBU Fyns mail info@dbufyn.dk.  
Eftertilmelding kan ske hvis der er plads, eller hvis DBU Fyn har mulighed for at 
omorganisere turneringen/stævnet. Der vil altid være mulighed for komme på venteliste, 
hvis ansøgende klub ønsker dette. 
 
Hold- og klubsamarbejde 
Ved hver enkelt tilmelding til en turnering (eller tilmelding til hvert enkelt stævne) kan der 
påføres et holdsamarbejde i KlubOffice. På den måde kan spillere fra begge klubber stå på 
det samme holdkort til den givne kamp/stævne. 
 

https://www.dbufyn.dk/boern-u5-12/staevner-og-kampe-ude/regler-og-rammer/spilleregler-8-mands/
https://www.dbufyn.dk/boern-u5-12/staevner-og-kampe-ude/regler-og-rammer/spilleregler-5-mands/
https://www.dbufyn.dk/boern-u5-12/staevner-og-kampe-ude/regler-og-rammer/spilleregler-3-mands/
https://www.dbufyn.dk/boern-u5-12/aktiviteter/horst-wein/horst-wein-staevner-4-maalsstaevner/
mailto:info@dbufyn.dk
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Holdets kontaktpersoner(er) 
Ved hver tilmelding skal der påføres kontaktpersoner. På den måde kan både DBU Fyn og de 
enkelte hold dels sende informationer ud vedrørende fx aflysning, baneflytning, 
parkeringsforhold, cafeteriets åbningstider mm., samt at man udefra også kan kontakte 
værtsklubben, hvis der er spørgsmål eller uforudsete hændelser.  
Derudover vil den påsatte kontaktperson, der er angivet som træner eller holdleder, 
modtage en notifikation i sin app, når kampprogrammet for turneringen/stævnet er 
oprettet. 
 
Turneringsformer 
Der udbydes turneringer i hver af de 3 perioder af fodboldåret. Dog vil der i vinterhalvåret 
blive udbudt 2 separate turneringer (før og efter nytår). DBU Fyn afgør, om der tilbydes 
turneringer med eller uden ombrydning. Der er fritilmelding til alle turneringstilbud, og der 
skal tilmeldes igen før kommende turneringsperiode. 
Holdstørrelsen er angivet for de enkelte turneringsrækker. 
 
Ved efterårsturnering og forårsturnering 
Generelt kan siges, at U5-U10 spiller enkeltstævner, mens U11 og U12 spiller turnering. 
Dog gælder følgende undtagelser: 

- U10 Drenge A spiller turnering 
- I U11/12 tilbydes også stævneform for 8- og 5-mands på D-niveau 

 
Turnerings og stævneinfo 
Turnerings og Stævne Info er et nyhedsbrev, der udsendes hver uge til alle registrerede 
trænere, holdledere og kampfordeler på alle hold. For at modtage nyhedsbrevet skal 
træneren/holdlederen i KlubOffice være koblet på et turneringshold eller stamhold som 
holdkontakt. 
Dette nyhedsbrev indeholder de vigtigste deadlines og info omkring DBU Fyns turneringer og 
stævner.  
 
Turnerings – og stævnedeltagelse 
En DBU Fyn-klub kan ikke ansøge om deltagelse i en turnering/stævne udskrevet af en anden 
DBU lokalunion, medmindre DBU Fyn giver godkendelse til dette. Ansøgningen rettes til DBU 
Fyn, der behandler ansøgningen og ved imødekommelse fremsender til den lokalunion, der 
administrerer pågældende turnering/stævne til endelig godkendelse. 
 
Turneringskampe – Aflysning af kamp 
Aflyser hjemmeholdet eller udeholdet en kamp, skal modstander og DBU Fyn underrettes. 
Sker dette efter DBU Fyns træffetid, skal underretningen af DBU Fyn ske senest hverdagen 
efter. 
 
Udlandsspiller 
Klubben skal kontakte DBU Fyn, hvis man får en henvendelse fra en spiller, der sidst har 
spillet i en udenlands klub, eller ikke er dansk statsborger. DBU Fyn vil derefter guide dig 
videre i processen. 
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Udvisning 
Ved en advarsel (gult kort) tildeles en tidsbegrænset udvisning på 5 minutter. 
 
Hvis en tidsbegrænset udvist spiller modtager sin anden advarsel eller direkte udvisning 
(rødt kort), mens han/hun er tidsbegrænset udvist, fortsætter holdet med en spiller færre 
resten af kampen.  
En spiller, som får sin anden tidsbegrænset udvisning (efter udløbet af den første), kan 
erstattes af en anden spiller efter udløbet af den anden periode.  
Spilleren, som har modtaget sin anden tidsbegrænset udvisning, kan ikke længere deltage i 
spillet og er udvist (rødt kort). 
Trænere/ledere/ungdomskampledere skal samarbejde om den bedst mulige kampoplevelse 
for børn. Hvis en spiller tangerer til et kort, bør spilleren tages ud og ikke benyttes før 
spilleren er rolig og klar igen.  
 
Udtrækning af hold 
Udtrækning af hold i en turnering sker ved skriftlig henvendelse fra en af holdets angivne 
kontaktpersoner. Spiller man turneringskampe (enkelt kampe) skal klubben samtidig 
orientere førstkommende modstander om udtrækningen. 
 
Udtrækning af hold til et stævne sker ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne 
kontaktpersoner til DBU Fyn inden kl. 15 fredagen før stævnestart. Sker afbuddet efter kl. 15, 
skal dette ske til værtsklubben. 
 
Økonomi 
Hvad koster det at tilmelde et hold til et stævne eller en turnering? Se her. 
Hvad koster det at melde afbud for sent eller udeblive uden afbud? Se her. 
 
------ 
 

Forslag 4 
 
Forslagsstiller 
Bestyrelsen 

 

Forslag  

Ændring af årgange i pigeungdomsrækkerne. 

 

Nuværende årgange: 
Piger: U13, U14, U15, U16, U18 

Forslag til nye årgange: 
Piger: U13, U14, U15, U17+ 

 

https://www.dbufyn.dk/klubben/oekonomi-og-forsikring/hvad-koster-et-hold/
https://www.dbufyn.dk/klubben/oekonomi-og-forsikring/hvad-koster-et-hold/oevrige-udgifter/
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Motivering 
Vi oplever, at U18 piger fravælges af klubberne. De seneste sæsoner har der desværre slet 
ikke været noget tilmeldt hold til U18 pigerækken. Det er kendetegnende, at pigerne rykkes 
tidligt op i senior allerede efter U16 samtidig med, at mange tager på efterskole. 

Vi ønsker at samle holdene i U16 og U18 i én attraktiv række benævnt U17+. Hvor + betyder 
mulighed for at anvende op til 5 U18 spillere pr. kamp. 

Som konsekvens af ingen tilmeldte hold til U18 pigerækken spiller langt de fleste hold i den 
nuværende U16 række med aldersdispensation. 

Ved at lave en ny række U17+ vil langt flere spillere kunne deltage uden anvendelse af 
aldersdispensation. Rækken vil kunne rumme langt flere spillere. 

Desuden vil der blive en bedre overgang fra ungdom til senior samt mulighed for at holde 
spillerne i ungdomsrækkerne i længere tid. 

 

Konsekvens 

U16 og U18 udgår. Pigeungdomsårgangene vil fremover være U13, U14, U15 og U17+. Det er 
i DBU Fyn og DBU Jylland at de nye årgange vil være gældende. 

U16 og U18 Piger DM fortsætter uændret. 

 

Tidsperspektiv 

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårssæsonen 2023. 
 

ØVRIGT 

Forslag 5  

Forslagsstiller 
Bestyrelsen 
 
Forslag 
Fælles turnering i to eller flere lokalunioner.  

Motivering 
Der har nu fungeret et samarbejde med DBU Jylland siden 2014. Hvert år har dette været 
behandlet på DBU Fyns delegeretmøde. Det ønskes nu, at det gøres til en permanent 
mulighed for DBU Fyn at lave fællesturnering med en eller flere lokalunioner, når DBU Fyn 
finder dette til gavn for de fynske fodboldklubber.  

Konsekvens 
DBU Fyns bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og 
administrative forhold for fællesturneringer med en eller flere lokalunioner.  
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Den fælles turnering omfatter ikke lokale/regionale (3-, 5-, 7- og 8- mands-) turneringer, 
pokalturneringer eller indefodbold/futsal.   
 
Tidsperspektiv 
Bemyndigelsen vil ved forslagets vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter 
delegeretmødet.  

 

 


