
 

Formandens beretning 2023 

Medlemstal og frivilligundersøgelse 
2022 blev på mange måder et rigtig godt år for fynsk fodbold. De fynske klubbers medlemstal er 
et billede på sundhedstilstanden i fynsk fodbold, de fynske klubber og den fynske befolknings 
interesse for fodbold i det hele taget. Så, da vi i april kunne notere os et samlet fynske 
medlemstal på 29.444 medlemmer, svarende til en stigning på hele 2.675 eller mere end 9% i 
forhold til året før, gjorde det mig som formand både glad og stolt på de fynske fodboldklubbers 
vegne. Det er stærkt gået, og det vidner om en fantastisk ånd og vilje til at dyrke og udbygge 
fællesskaberne ude i klubberne. Fynsk fodbold er i sandhed båret af nogle fantastiske frivillige.  

En stor landsdækkende undersøgelse af frivilligheden i dansk fodbold underbygger dette. I 
undersøgelse har man bl.a. spurgt de frivillige, om de vil anbefale andre at blive frivillige i 
klubben. Her har hele 62 af de fynske frivillige på en skala fra 1-10, hvor 10 er højest, svaret 9 
eller 10. Det er stærkt, og den procentdel er faktisk den højeste, når man sammenligner med 
svarene fra de øvrige egne af landet. Det er jeres fortjeneste, og det vidner om, hvor stor værdi 
det giver den enkelte at være en aktiv del af det forpligtende fællesskab i en fynsk fodboldklub. 

Det er vigtigt. For de frivillige er limen, der binder det hele sammen i foreningsverdenen. En 
række af dem hyldede vi traditionen tro til Fynsk Fodbold Award i oktober, hvor vi endnu engang 
havde en fantastisk fest på tværs af klubledere, trænere, spillere, dommere, samarbejdspartnere 
og ansatte og frivillige i DBU Fyn. 
 
Her kunne Steen Jensen fra Kerteminde BK lade sig hylde som AÅ rets Fynske Fodboldleder efter 
en flot indsats i klubben. Der var også klapsalver til de frivillige i Ringe BK som AÅ rets Fynske 
Børne- og Ungdomsklub og ikke mindst til de frivillige i Ø.B., som efter et flot 2022 med bl.a. en 
imponerende medlemsfremgang, løb med aftenens hovedpris som AÅ rets Fynske Fodboldklub.  

Kvalitet i fokus 
Generelt set er der i dansk breddefodbold i disse år stor fokus på kvalitet i tilbuddene. Det har 
den store interesse for at blive DBU Børneklub været et tydeligt bevis for. Som DBU Børneklub 
bygger man på det værdisæt, som DBU’s børnestrategi og børnesyn hviler på, hvor det enkelte 
barn er i centrum som menneske, og hvor ALLE spillere er lige vigtige. Her måles succes på 
trivsel fremfor resultater, som i øvrigt er helt afskaffet i børnefodbold som konsekvens af den 
nye børnestrategi. Derfor er disse klubbers strategiske fokus på at skabe rigtig gode 
børnemiljøer – og vi har kastet os ind i kampen for at understøtte dem via vores klubrådgivere, 
børneklubrådgivere og uddannelsestilbud. Samlet skaber det kvalitet i børnefodboldtilbuddene i 
DBU Børneklubberne. På Fyn har vi i løbet af 2022 og de første måneder af 2023 indtil videre 
indgået aftaler med 23 klubber om at blive DBU Børneklub. Interessen herfor har faktisk været 
større end vi havde regnet med. Der er trods alt tale om en kulturændring i mange af klubberne. 
Men, det ser ud til, at DBU Børneklub-konceptet rammer en nerve i tiden med fokus på kvalitet 
og på at udvikle såvel fællesskabet som det enkelte barn. Det er yderst positivt for fynsk – og 
dansk fodbold – og det er med til at få mig til at se rigtigt lys på fremtiden for fynsk 
breddefodbold. Kvaliteten skabes nedefra. Det er med til at gøre den levedygtig. Vi glæder os til 
at arbejde videre med vores DBU Børneklubber – for arbejdet for de gode miljøer fortsætter de 
kommende år. Ligeledes glæder vi os til at starte nye DBU Børneklubber op. Og så er vi 
selvfølgelig også klar med hjælp og klubudvikling til klubber, der har deres fokus på andre 
områder. 



 

Der arbejdes pt. også på at sammensætte en landsdækkende fælles ungdomsstrategi, så vi også 
kan skabe miljøer og tilbud, der fastholder de lidt ældre spillere. 

Specifikt på pigesiden er vi desuden i den indledende fase af projektet Get Movin’, der også har 
kvalitet som det helt afgørende element. Her altså med særligt fokus på pigefodbolden, bl.a. via 
fællestræninger, og klyngesamarbejder, flere piger og kvinder som trænere og i bestyrelserne og 
et øget samarbejde med institutioner. Internt bakker vi i øvrigt op om det fokus ved at etablere 
en pige/kvindegruppe hos DBU Fyn i 2023.  

Uddannelse 
Når man taler om kvalitet i breddefodboldklubbernes tilbud, er det naturligt også at snakke om 
uddannelse. Her er vi også stærkt kørende på Fyn, hvor rigtigt mange trænere uddanner sig. Det 
gælder både via de formelle kurser som f.eks. C1, C2 osv., men også via inspirationskurser både i 
den enkelte klub og på f.eks. det fynske fodbolduniversitet, som igen har kørt med 5 
inspirerende aftener hen over de seneste 4 måneder. Det er et fantastisk forum, hvor der for 
alvor bliver nørdet fodbold- og trænerteori – på den fede måde. Jeg ved fra John, vores 
uddannelseskoordinator, at instruktørerne har været enormt imponerede over den interesse og 
spørgelyst som de mange primært fynske fodboldtrænere har udvist. Det vidner for mig om et 
levende fynsk trænermiljø, hvor man både opsøger ny viden og deler erfaringer med hinanden.  
 
2022 blev også året hvor C-kurserne skiftede fra at være målrettet børnetrænere til at være der, 
hvor hele den strukturerede træneruddannelse starter. C1-kurset er med andre ord det først 
step på trænervejen for alle. På Fyn er der meget stor interesse for at uddanne sig, og vi har i 
2022 afviklet rigtig mange både C1 og C2-kurser med samlet et rekordhøjt deltagerantal. 
Uddannede trænere skaber kvalitet, og det tegner godt for fynsk breddefodbold. 

Senere i denne måned venter desuden det første af to årlige, fynske børnetrænerseminarer. 

IT 
Der er mange andre vigtige aktører i fynsk fodbold end trænerne – og selvfølgelig spillerne. En af 
de helt centrale ude i klubberne er naturligvis klublederne. Vi forsøger også at lægge os i selen 
for at hjælpe dem bedst muligt i hverdagen. Det gør vi på flere fronter. Bl.a. via vores IT-tilbud, 
kaldet IT-klubpakken, som kan være en stor hjælp til klubbens administrative folk i hverdagen, 
da de understøtter klubbens kernedrift, herunder både medlemshåndtering, økonomi og 
kommunikation. De skaber sammenhæng der gør, at klublederne skal bruge mindre tid på 
administration og brandslukning og kan rette fokus på mod klubudvikling i stedet. Husk, at I 
altid kan få hjælp – både som support og via kurser – til, hvordan I benytter systemerne bedst 
muligt.  

I øvrigt har vi i år nået en milepæl på IT-fronten. I 2015 åbnede vi muligheden for online 
betalinger i KlubOffice, og i februar rundede vi 1.000.000.000 kroner indbetalt til de danske 
fodboldklubber via systemet, hvoraf medlemskontingenter udgør langt størstedelen. 

Dommerne 
En anden vigtig part i et godt fodbold- og kampmiljø er naturligvis dommerne. Her har vi i 2022 
uddannet rekordmange dommere på Fyn. Det et naturligvis glædeligt, men også bidende 
nødvendigt. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at vi på Fyn, såvel som i de øvrige lokalunioner, 
mangler dommere. Situationen er, at de lidt ældre dommere typisk dømmer flere kampe end de 
yngre. Så, når en af de ”rutinerede” stopper kræver det faktisk ofte 2 eller 3 nye dommere for at 



 

dække samme antal kampe. Vi kunne selvfølgelig bare vælge at påsætte DBU Fyn-dommere i 
færre rækker. Men det vil skubbe ansvaret for og arbejdet med at påsætte dommere ud til 
klubberne – og det er ikke den vej, vi ønsker at gå. Hellere tværtimod faktisk. Vi ved godt, hvor 
bøvlet det kan være som klub selv at skulle skaffe dommere og kampledere til klubbens kampe. 
Derfor vil vi gerne påsætte dommere til så mange kampe som muligt. 

Men, for at det kan lykkes er vi også nødt til at bede om jeres hjælp. Både til at hjælpe os, 
hinanden og jer selv. Vi skal have uddannet endnu flere dommere, og vi skal have endnu flere af 
de uddannede til rent faktisk at starte deres aktive dommerkarriere og dømme DBU Fyn-kampe. 
Der har vi brug for, at I opfordrer jeres medlemmer til at gå dommervejen og deler og 
videresender vores kommunikation om dommerkurser til dem. I kan også give jer selv en 
hjælpende hånd til jeres ”døm-selv-kampe” ved at uddanne kampledere internt i klubben. En 
stærk ide er f.eks. at afløse en træning hos jeres ungdoms- og seniorhold med et 
kamplederkursus på 3 timer. Derved har I hurtigt en pulje på måske 20 eller 30 potentielle 
kampledere i klubben. Der er eksempler fra de fynske klubber på, hvordan et sådant 
kamplederkorps er sat i system. F.eks. i Otterup B&IK, hvor en flok unge faktisk står i kø for at få 
lov at dømme. Det tjener de deres lommepenge på, fremfor andet fritidsarbejde. I KlubOffice kan 
I påsætte jeres egne kampledere, så de både får besked om, hvilke kampe de skal dømme, og hvis 
der kommer ændringer til dem.   

Kun ved fælles hjælp kan vi løse dommerudfordringerne i fynsk fodbold. Derfor har vi sat ekstra 
blus på det samarbejde ved at allokere administrative ressourcer til at være opsøgende og 
hjælpende i klubberne på netop dommerområdet. Desuden har vi et fantastisk samarbejde med 
fynsk fodbolddommerklub, og vi er enige om, at vi også i det fællesskab kan styrke 
dommerrekrutteringsopgaven de kommende år.  

Udvikling hos/I DBU Fyn 
Også internt i DBU Fyn er vi naturligvis meget optaget af kvalitet, og selvom 2022 har været et 
fremragende år for fynsk fodbold, arbejder vi også på løbende at udvikle DBU Fyn til bedst 
muligt at understøtte de fynske fodboldklubber. 

I september startede vi, med et seminar for ansatte og frivillige hos DBU Fyn, en proces, hvor vi 
giver os selv og vores måder at arbejde på et servicetjek. Vi har et ønske om at arbejde endnu 
mere tværfagligt, så vi får mest muligt ud af vores samlede mængde af kompetencer og 
erfaringer til glæde og gavn for jer klubber. Vi kalder det en organisationstilpasning, fordi vores 
fokus er på, hvordan det tværfaglige samarbejde og kommunikationen internt i organisationen 
flyder og kan udvikles. En væsentlig del af det bliver også et øget fokus på, hvordan vi kan gøre 
gavn af den viden og de erfaringer, der findes ude i klubberne og det øvrige samfund ved i højere 
grad at inddrage kompetencer udefra. Det er et spændende arbejde, som fortsætter gennem hele 
2023 – og sikkert længere end det. Vi skal løbende tilpasse DBU Fyn til det samfund, der omgiver 
os. 

Vores øjnene rettes dog ikke kun indad. Langt fra. Vi er pt. også i gang med at udvikle retningen 
for vores lokale strategiske indsatser, der skal komplementere de fælles strategiske indsatser, vi 
har i DBU Bredde. På Fyn retter vi i 2023 et særligt blik mod tre områder: 

• Dommerrekruttering og -fastholdelse – det har jeg allerede fortalt en del om 
• Ungdomsfodbolden, med et særligt fokus på at få de unge tilbage i klubberne efter 

efterskoletiden 



 

• Børnefodbolden, hvor blikket rettes mod de gode trænings- og kampmiljøer og 
forældrenes rolle heri 

I arbejdet med de lokale strategiområder vil vi øve os i at arbejde på den måde, som jeg var inde 
på for lidt siden – nemlig tværfagligt internt og med inddragelse af kompetencepersoner fra 
såvel klubber som civilsamfundet i øvrigt. 

Turneringer og stævner 
Uanset hvor spændende den er, og hvor meget udviklingen på en lang række områder fylder, er 
vores vigtigste fokus i hverdagen vores turneringsdrift og alle de ting, der følger med i kølvandet. 
Det må vi ikke glemme. Og det gør vi heller ikke. Hver uge løber tusindvis af fodboldspillere i alle 
aldre på banerne rundt om på Fyn for at mødes i fællesskabet om verdens sjoveste leg. Den med 
den lille runde kugle ved fødderne. Det er ubetinget vores største succes, og bag den ligger et 
stort stykke arbejde inde på DBU Fyns kontor, med frister, turneringsprogrammer, resultater, 
stillinger, ombrydninger, regler, kommunikation og meget mere. Det er er stort arbejde, men 
også et arbejde som jeg ved at vores folk på kontoret både nyder og sætter en stor ære i at få til 
at fungere så godt og gnidningsfrit som muligt for jer ude i klubberne. Paradoksalt nok håber jeg 
ikke, at I tænker over netop det. For det betyder, at tingene spiller.    

Også på kampfronten er der sket en del ændringer i 2022. Bl.a. er der eksperimenteret med nye 
spillerformer i børnefodbolden, som for første gang har stiftet bekendtskab med de mundrette 
Horst Wein-stævner. Her spilles kampe med 4 mål på banen ud fra en filosofi om, at børnene 
undervejs i kampene skal træffe flere selvstændige beslutninger. Skal vi angribe til højre eller til 
venstre? 

Også vores DBU eFodbold-turnering har fået en overhaling, hvor det nu er muligt løbende 
gennem sæsonen at tilmelde sig enkeltstævner, hvorfra man kan kvalificere sig videre. Det gør 
det lettere for klubber at prøve eFodbold af som et nyt tilbud i klubben med mulighed for at blive 
en del af DM-turneringen. 

Det er gode eksempler på, hvordan fodbolden hele tiden er i bevægelse, og hvordan vi hele tiden 
prøver at finde nye veje til at fremelske fodboldentusiasmen – både for de bedste og de knap så 
dygtige. For det er i sidste ende glæden, der skal bære fodboldkærligheden. 

Alle nye tiltag udspringer fra ideer og tanker fra både fjerne egne og fra den lokale fynske 
fodboldmuld ude hos jer i klubberne. De modelleres blandt fodboldfagpersoner og i vores 
udvalg, der primært består af frivillige kræfter fra de fynske fodboldklubber, så der til sidst 
tilbagestår et tiltag, der er så godt eller spændende, at det skal afprøves i praksis. Det er sådan, vi 
udvikler fodbolden hos DBU Fyn. De bedste ideer opstår ude hos jer i klubberne. Så, lad os 
endelig høre om dem.  

Samarbejde på flere fronter 
Men fodboldarbejdet i en organisation som DBU Fyn foregår i dag på flere fronter. Ikke kun ude 
på græsset. I dag spiller vores samarbejde med kommunerne f.eks. en stor rolle. Det er båret af 
bl.a. vores velfærdsalliancer med en række kommuner, der er med til at skabe gode rammer for 
fodbolden ude i kommunerne, men også via den helt lokale og ofte meget praksisnære dialog 
med kommunernes folk ude i formandsklubberne, hvor flere af jer her i dag er aktive. 

Dialog skaber forståelse. Derfor er mødet mellem kommunerne og fodbolden helt afgørende. 
Fodbolden er er en af kommunernes allervigtigste – og tør jeg godt sige mest velfungerende - 
aktiviteter i forhold til bl.a. sundhed og inklusion, og det skal vi være stolte af. Det gælder 



 

selvfølgelig hos DBU Fyn men i endnu højere grad ude hos jer i klubberne. Det er hos jer det 
sundhedsfremmende og inkluderende arbejde foregår. I tænker måske ikke så meget over det, 
men de relationer og fællesskaber der opstår på jeres baner og i jeres klubhuse, har stor 
betydning for kommunens borgeres trivsel. Det kan I godt klappe jer selv på skuldrene for. Men, 
vi skal også turde gøre mere end det. Vi skal løbende gøre den fortælling gældende overfor bl.a. 
kommunerne – på en god og konstruktiv måde - så det fæstner sig i deres bevidsthed. Så kan 
fodboldklubberne og kommunerne være stærke samarbejdspartnere. 

Når man snakker samarbejde i fynsk fodbold står brandet Albani også stærkt. Vi har ved DBU 
Fyn et langvarigt og stærkt samarbejde med det gode, gamle fynske bryggeri, som udover at 
lægge navn til vores højest rangerede herre- og kvinderække og de fynske pokalturneringer for 
seniorer, også er en vigtig partner omkring Fynsk Fodbold Award. Vi er meget glade for 
samarbejdet med Albani. 

Det gælder også de øvrige partnere til Fynsk Fodbold Award, som omfatter Nordfyns Kommune, 
Nordfyns Erhverv- og Turisme og Albani Fonden. En stor tak skal lyde til dem alle. Det gælder 
også til de frivillige fra Otterup Bold- og Idrætsklub, som ligger et stort arbejde omkring 
festlighederne. 

Også DBU og de øvrige lokalunioner er vigtige samarbejdspartnere for os. Rent politisk er vi 
udfordret i bredden i øjeblikket, hvor man i DBU Breddes bestyrelse ikke ser ens på tingene i 
forhold til, hvordan breddefodbolden skal organiseres og samarbejde i fremtiden. Sådan kan det 
nogle gange være i et samarbejde mellem selvstændige juridiske lokalunioner med høj grad af 
selvbestemmelse. Men, det er selvfølgelig uholdbart i længden. Vi skal finde fælles fodslag for 
dansk breddefodbold, så vi politisk kan stå samlet og stærkt og kæmpe for breddefodboldens 
rammevilkår og fortsatte udvikling. Det arbejder vi henimod. Rent administrativt fungerer 
tingene rigtig fint i hverdagen på tværs af DBU og de 6 lokalunioner. Her har man stor glæde af 
hinandens kompetencer og erfaringer på tværs af landet. Derfor skal også lyd en tak til ”DBU 
familien” for den fælles indsats i 2022. 

Vores allervigtigste samarbejdspartner er dog jer ude i klubberne. Derfor skal i særdeleshed lyd 
en tak til alle jer frivillige for jeres utrættelige arbejde i 2022. I skaber uge efter uge 
kvalitetsfyldte fællesskaber og gode oplevelser for børn, unge og voksne. Det er imponerende, og 
jeg glædes til stadighed, når jeg hører om aktiviteter og tiltag, der, baseret på rendyrket 
frivillighed, er med til at samle fynboer fra alle afkroge af øen og de omkringliggende øer i de 
fynske fodboldklubbers fantastiske fællesskaber. Jeg rigtig stolt over at være formand for en 
organisation hvor medlemmerne udgøres af så mange initiativrige, samlende og vigtige 
fodboldklubber.   

 

/Bjarne Christensen, formand for DBU Fyn 

 


