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Beretning for 2020 
Det er vist ikke for meget sagt, at 2020 var et udfordrende år. Fra at høre om en 
virus, der florerede i først fjerne egne og senere i lande tættere på os, stod vi 
pludselig også i Danmarks midt i en pandemi og en nedlukning af samfundet. 
Det havde ingen af os set komme, da vi gik ind i 2020, og derfor var vi heller 
ikke forberedt som samfund. Det ramte os naturligvis også som 
fodboldorganisation. 

Pludselig stod vi midt i en forvirrende tid med mange usikkerheder og 
divergerende udmeldinger, som var vanskelige at navigere i og planlægge ud 
fra. Myndighederne havde brug for svar og vejledninger fra eksperter, vi havde 
brug for svar fra myndighederne, og klubberne ønskede klare svar fra os. Det 
kunne vi desværre ikke altid give, og retningslinjer blev hurtigt afløst af nye 
retningslinjer. Det har været vanskeligt at navigere i for os og ikke mindst for jer 
i klubberne. Det er vi helt med på. Derfor står jeg også her fuld af beundring og 
respekt for, hvordan I frivillige fodboldledere, håndterede det og udviste en 
enorm ansvarlighed fra dag ét. I har virkelig lagt jer i selen for, at fodbolden 
kunne rulle sundhedsmæssigt forsvarligt ude på klubbens baner. For det skal I 
have tak! 

Den ansvarlighed, I har vist, er blevet bemærket op gennem både DBU-systemet 
og hos myndighederne, og den er en af de tungtvejende årsager til, at vi nu igen 
kan samles 50 personer til en fodboldtræning eller kamp – og 75 fra og med 6. 
maj. 

Forårets turnering 

Sådan var det desværre ikke i foråret, hvor der var lukket ned for fodbolden. 
Her optegnede administrationen i samarbejde med bestyrelsen forskellige 
scenarier for, hvordan forårets turneringer kunne afvikles afhængigt af, hvornår 
restriktionerne blev lempet. Desværre forgæves. Åbningen kom ikke tids nok til, 
at turneringerne kunne gennemføres, og i DBU Fyns bestyrelse var vi derfor 
tvunget til at beslutte, hvad der skulle ske med de turneringer, der ikke kun 
afvikles.  

Der var mange dilemmaer – og ingen rigtig god løsning. I slutningen af maj traf 
vi så den beslutning helt at annullere turneringerne. Det betød ingen op- og 
nedrykkere som afslutning på 2019/2020-sæsonen. Undtagelsen var en 
oprykning fra Albaniserien til Danmarksserien, hvor der skulle findes en fynsk 
oprykker. 

Beslutningen var der blandt det fynske fodboldfolk meget delte meninger om. 
Det vidste vi, at der ville være. Men, efter at have afvejet de forskellige 
muligheder, fandt vi den mest rimelig.  
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To andre muligheder var i spil: 

Vi fravalgte muligheden med op- og nedrykninger fra alle rækker, fordi vi ikke 
mente, at det vil være sportsligt fair at foretage op- og nedrykninger fra en 
turnering, hvor kun halvdelen af kampene var spillet. Da ikke alle hold havde 
spillet lige mange kampe, grundet udsatte kampe fra efteråret, ville denne 
model endvidere medføre op- og nedrykninger baseret på udregninger i en 
matematisk model for at få alle hold op på samme antal kampe. Det mente vi 
ikke var hensigtsmæssigt. 

Også et scenarie med kun oprykkere – og ingen nedrykkere – blev bragt på 
bordet. Det fravalgte vi, da det vil give et voldsomt blodbad på nedrykninger i 
den følgende sæson – altså den nuværende - hvor der samlet set så ville skulle 
rykke 26 hold ud af henholdsvis Albaniserien og Serie 1. Det mente en enig 
bestyrelse ikke ville være holdbart for den fynske fodbold. 

Tilbage står, at vi i en vanskelig situation måtte træffe en afgørelse, som vi slet 
ikke havde lyst til at skulle træffe. Men, det er nu engang blandt andet det, en 
bestyrelse er udpeget til. At træffe beslutninger – også når de er vanskelige. 

Holdtilmeldingsgebyr 

En anden vanskelig beslutning vi stod med var, som følge af de aflyste 
turneringer, hvad der skulle ske med de holdtilmeldingsgebyrer, som klubberne 
allerede havde indbetalt for forårsturneringen. Beslutningen blev at 
tilbagebetale 20%. For at forstå den beslutning, er det naturligvis væsentligt at 
kende bevæggrundene. Der var to argumenter for den. 

Det første og mest tungtvejende grund var, at det store arbejde med 
turneringsplanlægning, som holdtilmeldingsgebyret er med til at finansiere, 
allerede var udført af administrationen. Der ligger rigtig meget planlægning, 
eksekvering og opfølgning forud for, at en turnering sparkes i gang. 

Den anden grund, skal man finde i sammensætning af vores fælles 
fodboldorganisation. DBU Fyn er jeres interesseorganisation. Vi arbejder for jer 
– de fynske klubber. Det gør vi inden for turneringer og stævner, 
dommerpåsætning, uddannelse, IT-tilbud, klubudvikling og meget mere. Det 
betyder også, at en meget stor del af den finansiering, der skal til for at yde, 
opretholde og udvikle vores service overfor jer, kommer fra klubbernes betaling 
af bl.a. holdtilmeldingsgebyrer. Havde vi betalt dem tilbage, var der reelt to 
muligheder for at dække tabet. 

Vi kunne have valgt at afskedige noget personale, hvilket ville medføre, at vores 
service til jer klubber ville blive forringet. Sidste mulighed var at tage det af 
vores egenkapital, hvorefter vi ville være nødsaget til at reetablere denne med 
et Corona-gebyr, som de gør andre steder af landet.  
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Heldigvis fik vi lov at spille turneringsfodbold igen i efteråret og indefodbold 
frem til nytår, men derfra blev der igen lukket ned for fodbolden. Det var først 
og fremmest nedslående for jer og alle jeres medlemmer, der gerne vil spille 
bold, men det giver også igen en økonomisk udfordring hos DBU Fyn, da 
indtægterne fra indeturneringerne og -stævnerne vil mangle i dette års 
regnskab.  

Hjemsendelser 

I 2020 og også her i 2021 har vi haft sendt medarbejdere hjem med 
lønkompensation. Det er ikke en sjov situation at stå i, men det var nødvendigt. 
Ganske enkelt for at sikre at jeres organisation – DBU Fyn – er velkonsolideret. 

I den forbindelse skal også lyde en ros til vores administration, som har 
håndteret situationen flot, det har ikke været nemt at være hjemsendt i lange 
perioder, når man rigtig gerne vil lave noget fodbold til jer foreninger, men det 
var desværre nødvendigt. Heldigvis er der nu fuld tryk på kedlerne, og det ser 
ud til, at vi snart igen kan åbne kontoret, så der bliver mulighed for alle, at 
komme tilbage på deres vante plads.  

Regnskabet 

Vores regnskab afspejler naturligvis den situation, pandemien har bragt os i. Vi 
kommer som det fremgår ud med et underskud på 349 tkr. Det er vi naturligvis 
på den ene side kede af, men vi er også glade for, at det ikke ser værre ud end 
det. Det er som tidligere nævnt bl.a. holdgebyret en medvirkende årsag til. En 
stram økonomistyring har ligeledes gjort, at vi også har formået at spare på 
mange andre områder. Det skyldes bl.a., at vi jo pludselig lærte på den hårde 
måde, hvad det vil sige at afholde møder på Teams. Der har af naturlige årsager, 
ikke været den samme fysiske mødeaktivitet, og det har givet os nogle gode 
besparelser på bl.a. kørsel og mødeomkostninger. Det er naturligvis noget, vi vil 
kigge ind i, også selvom vi ikke er midt i en pandemi. Disse besparelser var også 
nødvendige for at regnskabet ikke ser værre ud, end det fremlagte. Vi har 
nemlig tabt på flere områder. Af naturlige årsager, har vi ikke kunnet afholde 
alle de kurser, som I foreninger rigtig gerne ville, det har betydet en væsentlig 
mindre nettoindtægt end budgetteret. Endvidere ser vi et stort fald i gebyr 
indtægter, noget som naturligvis også kan henledes direkte til de nedlukninger, 
vi har haft. Slutteligt omkring regnskabet, har vi i igen i år været begunstiget af, 
at vi har haft gevinst på vores værdipapirer.  

Børnestrategi 

Heldigvis har ikke alt handlet om eller være begrænset af Corona i 2020. 
Gennem hele året er arbejdet med at udvikle en fælles ny børnestrategi for DBU 
pågået. Processen har været lang og har inddraget en lang række bidragsydere. 
Strategiens omdrejningspunkt er, at den sætter det enkelte barn i fokus. Den 
insisterer på, at vi i fodboldklubberne skal have fokus på, at det enkelte barn 
trives og udvikles uanset, hvilken fodboldmæssige forudsætninger barnet har. 
Vi skal ude i klubberne øve os på i højere grad at måle vores succes på børnenes 
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trivsel i klubben end på de fodboldmæssige resultater, de opnår. Det sidste skal 
tids nok komme, når de bliver lidt ældre. 

Vi vil bruge foråret resten af 2021 på at arbejde med, hvordan vi på Fyn 
omsætter strategien til praksis. Det vil vi gøre både gennem interne workshops 
for ansatte og frivillige under DBU Fyn og ved at invitere klubberne til dialog om 
strategien med henblik på at få deres syn på vores ideer og opsamle ideer fra 
klubberne. Det er et arbejde, vi glæder os rigtig meget til, og som jeg personligt 
forventer mig meget af. Det kommer helt sikkert til at fylde en del i dette år. For 
det er både ambitiøst og meget vigtigt for dansk fodbolds fremtid. Vi vil skabe 
verdens bedste børnefodbold. Intet mindre! Det skal bl.a. ske ved at 
videreudvikle på klubbernes børnemiljøer. Derfor er en del af indsatsen, at vi vil 
arbejde målrettet med at få klubberne med på en rejse, hvor både vi og den 
enkelte klub investerer i deres børnearbejde – både organisatorisk og 
økonomisk.  

Jeg kunne fortælle jer meget mere om den nye strategi her, men lad os gemme 
det, til vi som nævnt sammen graver os dybere ned i den i løbet af efteråret og i 
de kommende år. 

Dommere 

Den nye vej betyder også, at vi sætter vores lokale fynske strategiindsatser lidt i 
bero. Vi samler i stedet de strategiske kræfter omkring den fælles børneretning. 
En undtagelse er dog dommerområdet, som ikke er en naturlig del af 
børnestrategien, men som vi fortsat har behov for at udvikle på. Der vil vi også i 
år være fokuserede på, hvordan vi på Fyn kan få dommerkabalen til at gå op. Vi 
mangler ganske enkelt dommere. Situationen er bl.a., at de dommere der 
stopper – typisk grundet alder – altovervejende har dømt flere kampe hver uge, 
end nyuddannede dommere ønsker. Samtidig oplever vi en øget efterspørgsel 
fra klubber efter, at vi påsætter dommere til de såkaldte døm-selv-kampe. Vi vil 
gerne hjælpe klubberne så godt vi kan, og derfor er vi nødsaget til kontinuerligt 
at kigge på, hvordan vi løser udfordringen. 

Til de dommere vi har på Fyn – i alt X – skal dog lyde en kæmpe tak for deres 
indsats i 2020. Det samme til den fynske dommerklub, som vi har et rigtig godt 
samarbejde med. Det er noget man misunder os andre steder i landet. 

Husk at tage godt imod de fynske dommere, når de besøger jer ude i klubberne. 

Medlemstal og genstartsaktiviteter 

En nedgang i klubbernes samlede medlemstal var forventet grundet den 
generelle nedlukning af fodbolden og det deraf manglende liv i klubberne. 
Alligevel gør det ondt at se, når det så bliver bekræftet. Især fordi nedgangen på 
Fyn – og i andre dele af landet – især ses i børneårgangene. På Fyn kunne vi 
tælle 26.769 fynske fodboldspillere i 2020, svarende til et fald på 1.789 
medlemmer eller lige omkring 6%. Ud af de 1789 frafaldne medlemmer var hele 
1156 af dem i aldersgrupperne op til 12 år. 
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Der er så mange positive afledte effekter af at spille fodbold i forhold til 
sundhed, social trivsel osv., som er en vigtig del af et barns opvækst. Derfor er 
det selvfølgelig drønærgerligt, at så mange børn er stoppet med fodbolden 
sidste år. Vi skal lægge os i selen for, sammen med jer klubber, at få så mange af 
dem som overhovedet muligt tilbage ind i fodboldklubbens givende fællesskab.  

Vi er godt i gang via bl.a. vores fynske tiltag, Store Børnedag, som har til formål 
at kickstarte klubbernes børnefodbold. Det tilbud er heldigvis blevet taget godt 
imod i de fynske klubber, og generelt virker der til at blæse positive vinde ude 
fra banerne. Gennem vores 10 formandsklubber og ved telefonisk dialog med 
mange klubledere, har vi kunne danne et billede af, at rigtigt mange børn er 
vendt tilbage til klubberne efter fodbolden åbnede igen. Men, vi må ikke være 
blinde for, at det formentligt stadig vil være nogen, som ikke vender tilbage, blot 
fordi den almindelige træning er startet op igen. De kan selvfølgelig have fået 
andre interesser i mellemtiden, men det kan også være, at de traditionelle 
fodboldtilbud og det klubmiljø vi tilbyder dem, ganske enkelt ikke har så stor en 
tiltrækningskraft på dem, som vi måske troede, inden coronaen hev dem ud af 
det.  

Det er bl.a. noget af det, vi kan have i tankerne, når vi taler om den tidligere 
nævnte DBU Børnestrategi. 

IT 

Et andet sted hvor udviklingen går stærkt er på IT-området. Til klubberne 
tilbyder vi en række produkter, samlet kaldet IT-klubpakken, hvis klare formål 
det er at lette klubbens administration og hverdag. Her oplever vi år for år en 
stor stigning i antallet af klubber, der anvender vores tilbud og deraf også en 
eksplosivt antal nye brugere i form af både klubledere, spillere og forældre. Det 
ses også på det stigende antal online betalinger, der ryger gennem systemerne 
og ned i klubkasserne. I 2020 alene blev der foretaget flere end 254.000 
betalinger, og via dem hentede de danske fodboldklubber mere end 159 
millioner kroner ind i klubkassen. De fleste af de penge kom i hus via 
automatiske kontingentbetalinger og derved næsten uden at klubberne skulle 
løfte en finger. Kontingenter udgjorde faktisk hele 80% svarende til 124 
millioner kroner. 

Det er på alle måder positivt. Men, de mange nye brugere stiller både øgede krav 
til vores support, til vores servere og til vores udvikling af systemerne. 

Udover IT-klubpakken gennemsyrer IT også alle vores forretningsgange både 
hos DBU Fyn og DBU som helhed. Derfor er gode og velfungerende, 
forretningskritiske IT-systemer helt afgørende for vores hverdag og service. 

Vi har måtte erkende, at det er et område i DBU, der er underfinansieret. 
Behovet for at opgradere og udvikle vores systemer er steget eksponentielt og 
finansieringen er ikke fuldt tilsvarende med. Derfor meldte vi i januar ud, at vi, 
gradvist over de kommende år, er nødsaget til at hæve det årlige IT-tilskud, som 
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klubberne betaler. Det er ganske enkelte nødvendigt, hvis vi skal følge med de 
stigende krav til IT-systemer og IT-sikkerhed. 

Heldigvis er det jo sådan, at de øgede udgifter for klubberne kommer jer til gode 
i sidste ende. Udover at vedligeholde vores systemer, udvikler vi hele tiden nye 
funktioner, der kan hjælpe såvel klubledere, trænere, spillere, dommere og 
forældre til en lettere og sjovere fodboldhverdag. Af de ting, der er kommet til 
inde for det seneste års tid, kan bl.a. nævnes det digitale medlems- og 
fordelskort. Det blev lanceret i december, og der er allerede udstedt flere end 
35.000 af dem direkte fra klubbens KlubOffice og ind i medlemmernes DBU app. 
Af andre nylige ting kan nævnes infoskærme til klubhusene, automatisk 
bogføring, klubaktiviteter med online betaling og meget mere. Læg dertil 
forbedringer af allerede eksisterende funktioner. Der sker meget på den front, 
og vi oplever, at IT-udviklingen hjælper klubberne i hverdagen. Og det er netop 
det, de skal. 

Kreative corona-løsninger inden for rammerne 

Da coronaen lagde klubbernes træningsbaner øde opstod et fodboldtomrum. 
Heldigvis lå fodbolden ikke uddød hen. Langt fra faktisk. Vi oplevede på Fyn – 
såvel som i resten af landet – hvordan kreative trænere og spillere og sågar 
forældre flyttede fodbolden ind på den digitale bane for at fastholde 
sammenholdet og holdet i det hele taget. Alt fra online banko, til 
træningsøvelser, konkurrencer mm. poppede op. Det samme gjorde historier fra 
klubledelserne, som flere steder benyttede pausen til at renovere og 
modernisere fodboldklubbens fysiske rammer. Jeg må sige, at jeg er dybt 
imponeret - og som formand for fynsk fodbold stolt af – den iver og det 
”overlevelsesinstinkt” de fynske fodboldklubber, spillere og trænere har udvist i 
en svær periode. Der banker et ukueligt og stærkt fodboldhjerte i det fynske 
fodboldfolk! 

Reformen af dansk breddefodbold 

I dansk breddefodbold har vi på tværs af de 6 lokalunioner gennem længere tid 
arbejdet på en reformproces, der kort fortalt handler om at gøre 6 lokalunioner 
til 2. Formålet er at styrke dansk breddefodbold. Samtidig – og det er vigtigt – 
ønsker vi at bibeholde en udpræget grad at lokal indflydelse på lokale forhold. 
Som eksempel vil vi fastholde, at det er på Fyn at beslutninger om fynske 
turneringer tages. Det er de lokale forskelle, det lokale kendskab og det nære 
demokrati med de fynske klubber i centrum, der skal være styrende.  

Men, på de mere generelle flader vedrørende dansk breddefodbold, ønsker vi at 
kunne agere mere smidigt og hurtigere end tilfældet indimellem er i dag, hvor 6 
lokalunioner med forskellige fordele og udfordringer skal høres og være enige. 
Derfor stiler vi mod at etablere to lokalunioner, kaldet DBU Vest og DBU Øst. 

Reformarbejdet har som så meget andet lidt under coronaen og er blevet 
udskudt. Den har også ændret lidt på de forudsætninger, I ved seneste 
delegeretmøde gav os mandat til at arbejde videre ud fra. Reformens indhold er 
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det samme, men der er nogle opdaterede terminer og ændrede åbningsbalancer, 
der er ændret.  Derfor skal vi igen i spørge jer om lov til at fortsætte det videre 
arbejde, når vi når til forslagsdelen af delegeretmødet.  

Qatar 

Jeg vil ikke undlade også at knytte et par ord til hele Qatar-problematikken, der 
som bekendt har fyldt og vil komme til at fylde en hel del i mediebilledet frem 
mod slutrunden. Lige siden Qatar blev tildelt værtskabet, har holdning i DBU’s 
bestyrelse, hvor jeg som formand for DBU Fyn også har sæde, været klar. Vi er 
ikke enige i beslutningen om at placere VM 2022 i Qatar. Vi har hele vejen 
igennem været kritiske overfor de forhold, som vi har set under forberedelserne 
til VM i Qatar. Det gælder både arbejdsforhold og menneskerettigheder for de 
mange tusinde migrantarbejdere samt det faktum, at der etableres en lang 
række dyre stadioner, der ikke er det store behov for efter selve VM-slutrunden.  

Men hvad er den mest hensigtsmæssige vej i forhold til at bruge EM som 
løftestand til at skabe varige forandringer i Qatar? Her lytter vi til dem, der om 
nogen ved noget om kampen for menneskerettigheder. Der er vi ikke 
eksperterne.  

Amnesty International og Fagbevægelsen anbefaler kritisk dialog 
og ikke boykot. Derfor truer DBU sammen med de nordiske fodboldforbund ikke 
med at blive væk. 

Forandringer i Qatar sker gennem politisk pres fra mange fronter. Det pres skal 
være større end det vi som idrætsorganisation kan komme med. Vi kan bidrage – og 
det gør vi - men der skal mere til. Det SKAL være en samlet indsats, hvor de 
offentlige myndigheder spiller en væsentlig rolle.  

Derfor er vores holdning også meget klar: Det kan ikke være en sportsorganisation 
som DBU, der går forrest i en boykot. Det må være et flertal i Folketinget. Man skal 
ikke gøre idrætsgrene og sportsudøvere til gidsler i et politisk spil.  Kort sagt: Dansk 
fodbold boykotter ikke VM i Qatar, medmindre regering og Folketing beslutter, at 
Danmark som helhed boykotter. 

Frivillige 

Jeg vil gerne slutte af med noget af det, jeg også startede med, fordi det er det 
allervigtigst for mig i dette års beretning. Og, det er at udtrykke min største 
taknemmelighed til alle I fynske fodboldledere, der har været igennem et 
udfordrende år i klubben. Det har virkelig krævet sit at navigere imellem 
skiftende retningslinjer, nedlukninger, udmeldelser, aflysninger og uklarheder. 
Alligevel står I klar her på den anden side af 2020 til igen, i jeres fritid, at 
arbejde for gode oplevelser for børn, unge og voksne i jeres klubber. Det er 
stærkt! 

Et af årets højdepunkter for mig personligt var, da jeg kunne overraske Jørn 
Hansen fra Kirkeby IF med prisen som Årets Fodboldleder 2020. Jørn var 
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oprigtigt glad og ikke mindst overrasket. Det sidste er der måske en helt 
naturlig forklaring på. Som klubleder får man det nemlig ikke så tit at vide, og 
nogle gange tænker man måske ikke selv over det, men jeres indsats er helt 
uvurderlig for både medlemmerne, lokalsamfundet, kommunen og for fynsk 
fodbold. 

Tusind tak!  

Og lad os så sammen skabe et rigtig fedt fodboldår 2021, hvor glæde, fællesskab 
og sammenhold afløser isolation og nedlukninger. Alle os der er med på dette 
møde i dag, kan spille en positiv, aktiv rolle i det arbejde. Vi er heldigvis allerede 
godt i gang! 

 

 

 


