
 

 
 

FORMANDENS BERETNING FOR 2021 
 

Genstart af fodbolden 

Når jeg skal evaluere på 2021 og bruge erfaringerne til at kigge fremad, er det en 
grundlæggende optimisme, der præger mig. Vel fyldte Coronaens besværligheder 
stadig en del, men vi kunne trods alt spille fodbold igen. Og endnu mere fyldte den ildhu 
og vilje til at få det bedste ud af situationen ude i de fynske fodboldklubber. Derfor vil 
jeg også i denne beretning bestræbe mig på, at Coronaens skygger ikke kommer til at 
tage fokus fra alt det gode. Omvendt vil det også være helt blåøjet slet ikke at have dem 
med i ligningen, når årets ”regnskab” skal gøre op.  

I starten af året satte vi hos DBU Fyn alle sejl ind på at forsøge at hjælpe klubberne med 
at genstarte livet i klubben med et særligt fokus på en kickstart af børnefodbolden. Her 
rullede vi Store Børnedag ud, hvor vores fodboldmaskot, Dubbi, tog på tur rundt i det 
fynske landskab. Han var populær i de fynske klubber, og hvor han var på klubbesøg 
hele 24 gange inden sommerferien - og sågar også 9 gange efter sommerferien. Uanset 
om vi var på landet eller i byen væltede det ind med børn – det gjaldt også i klubber der 
enten havde meget få børnehold eller slet ingen. Det var fantastisk at opleve, at lysten 
til og glæden ved fodbold var ikke bare intakt men sprudlende blandt de mindste. Det 
skabte håb om, at fodbolden kunne vende styrket tilbage efter den lange nedlukning. 
Generelt lød meldingerne i foråret fra klubberne da også på, at de oplevede en markant 
søgning mod fodboldens givende fællesskab og en deraf følgende medlemsvækst. 

Selvom de officielle medlemstal for fynsk fodbold ikke ligger klar endnu, tør jeg godt 
vove pelsen og sige, at de foreløbige medlemstal, vi har set på nuværende tidspunkt, 
ikke bare ser positive ud men endda umådeligt positive. Breddefodbolden lever i den 
grad i bedste velgående på Fyn! 

Jeg er helt med på, at nedlukningerne mange steder har kostet på frivilligheden og 
antallet af aktive hænder. Det vil vi forsøge at hjælpe jer med, så godt vi overhovedet 
kan. Jeg føler mig overbevist, om at vi også på frivillighedssiden nok skal genrejse 
fodbolden til fordums styrke - og måske endda stærkere. Men hvordan? 
 
Der er flere veje, men jeg tror på, at hvis vi ude i klubberne bliver endnu bedre til meget 
eksplicit at invitere forældre m.fl. til at blive en del af klubbens fællesskab, så vil de 
opleve, hvor mange glæder der er ved at være en del af det og give en hånd med. 

 

Medlems- og trænerudvikling 

Den generelle medlemsudvikling skyldes naturligvis ikke kun kickstarten i starten af 
året. Den er et resultat af de mange forskellige rekrutterings- og fastholdelsesindsatser, 
der er lavet gennem de senere år. Her kan jeg på en langt fra udtømmende liste nævne: 

• Fodbold Fitness og Motionsfodbold for voksne 
• Bold & bevægelse for før-skole-børn 
• UEFA/Disney Playmakers – et innovativt træningstilbud til 5-8 årige piger 

 



 

 
 

…og mange andre tiltag. Alt sammen båret af frivillige i klubberne, der ønsker at skabe 
liv i deres klub og tilbyde gode fodboldoplevelser til flere. Det imponerer mig dybt år 
for år, at der er så mange i fynsk fodbold, der investerer deres fritid i det.  

Nyt på stammen over projekter er DBU Børneklubber, som er en del af DBU’s 
overordnede børnestrategi. Det har vi arbejdet intenst med at forberede i 2021, hvor 
der har været både webinarer og infomøder med fynske klubfolk for at klæde dem på 
til det arbejde, der er startet op med indgangen til 2022 og som altså pågår netop nu. 
Vores børneklubrådgivere arbejder i disse måneder sammen med en række klubber på 
at gøre dem til DBU Børneklubber. I bund og grund handler det om, at vi sammen med 
klubben arbejder for at styrke deres børnemiljøer. Det er en virkelig spændende 
udvikling at følge, og de fynske klubber udviser heldigvis stor interesse for det. At de er 
villige til at investere tid og ressourcer på at gøre det endnu bedre for børnene, fylder 
mig med en stor grad af optimisme på fynsk fodbolds vegne. 

En meget væsentlig del af fynsk – og dansk - fodbolds udvikling ligger i udviklingen af 
dygtige trænere. Ikke blot fodboldfagligt men også pædagogisk. Derfor glæder det mig 
også, at den strukturerede træneruddannelse i Danmark nu for alle trænere starter på 
de såkaldte C-kurser, som tidligere var tiltænkt børnetrænere. Det, at alle trænere, nu 
starter her, giver dem et fælles, solidt og grundlæggende udgangspunkt for at blive så 
dygtige trænere som muligt – til gavn for dem selv og naturligvis også deres spillere.  

 

Udvikling på de indre linjer 

Også internt i vores organisation er der stor fokus på udvikling. Vi skal kunne følge med 
i det omgivne samfunds udvikling, herunder også fodboldklubbernes ønsker og behov. 
Indimellem skal vi også kunne præge dem. Det betyder, at vi naturligt også må tage den 
indad skuende lup frem og kigge på, om det kunne give mening at organisere os og 
arbejde på nye og andre måder. 

På den store klinge har det arbejde pågået i samspillet med de øvrige 5 lokalunioner – 
det samarbejde vi kalder DBU Bredde – over en årrække. En lang proces med at 
reorganisere breddefodbolden på tværs af landet, faldt i sidste ende, da de 
københavnske klubber valgte at stemme nej til det reformforslag, som lå på bordet. I og 
med at vi hos DBU Fyn bakkede det op, ærgrer vi os selvfølgeligt over det. Omvendt kan 
man – i forhold til selve processen - argumentere for, at demokratiet virkede. En ting er 
sikkert; Det gode samarbejde med de øvrige lokalunioner fortsætter ufortrødent, og vi 
arbejder nu videre på, hvordan vi kan styrke det endnu mere inden for de nuværende 
og evt. let tilpassede rammer. 

Også lokalt hos DBU Fyn retter vi blikket indad. Vi planlægger i 2022 et seminar for 
vores ansatte og frivillige med fokus på et øget tværfagligt samarbejde mellem de 
forskellige fagområder og udvalg. En del af det bliver drøftelser af, hvordan vi kan 
trække kompetencepersoner uden for DBU Fyn ind i arbejdet fra tid til anden, så vi får 
belyst emner ud fra nye vinkler og får nye tanker og ideer på bordet. Det kan være via 
klubfolk, forskere, pædagoger, unge og alle mulige andre, der hvor det giver mening i 
forhold til den konkrete opgave. Det er et arbejde, jeg personligt ser meget frem til. 

 



 

 
 

De fynske turneringer 

VI fik heldigvis lov til at gennemføre de fynske fodboldturneringer mere eller mindre 
upåvirket af coronaen, og hvor var det dog en glæde! 2021 blev året hvor klubbernes 
beslutning fra delegeretmødet 2020 om at ændre strukturen for Albaniserien-Herres 
Serie 3 trådte i kraft. Det betyder, at holdene i serie 1-3 i efteråret har spillet 
halvårsturnering om at komme med i kvalrækken til den overliggende række. Derfor 
skal vi i foråret 2022 følge de spændende slag i de nye rækker Albaniserien-kval, Serie 
1-kval, Serie 2-kval og Serie 3-kval. Albaniserien i sig selv er der ikke ændret på. Det er 
fortsat en helårsturnering. Men antallet af oprykkere, og den måde de findes på, er 
justeret. 

På kvindesiden så den nye 9M-række dagens lys, og den blev vel modtaget med 11 
tilmeldte hold, hvoraf nogle af dem dog måtte strække våben inden turneringen gik i 
gang. 

Generelt har der været masser af liv på de fynske fodboldbaner. Det gælder både i 
børnefodbolden, hos de unge, seniorerne og dem vi ynder at kalde ”De gamle”. Det er 
simpelthen fedt at opleve, når jeg bevæger mig rundt på den fynske fodboldmuld.  

  

Gode relationer giver gode fodboldoplevelser 

Fodbolden er som bekendt en holdsport og bygger derfor i sin grundkerne på 
samværet med andre mennesker. Derfor er gode relationer helt afgørende for gode 
oplevelser. De relationer strækker sig udover ens eget hold og omfatter også f.eks. 
modstandere og dommeren. 

Derfor satte vi igen i 2021 fokus på adfærden på fodboldbanen med særlig spot på 
sprogbruget under kampagne-sloganet ”Råb pænt”. Her fik en kort video med Stig 
Tøfting en del opmærksomhed, og selvom den var lavet med en tydelig humoristisk 
vinkel, er budskabet alvorligt nok. Vi SKAL turde at tage hånd om det, når vil oplever at 
nogen træder ved siden af og bruger et for voldsomt, diskriminerende eller på anden 
vis upassende sprog. Det er et fælles ansvar, der påhviler både DBU Fyn, dommere, 
klubledelser, trænere, spillere, forældre m.fl. Selvfølgelig skal der være plads til at 
udtrykke følelser og frustrationer, men der er en grænse. Selvom den kan være 
forskellig fra person til person, ved de fleste af os nok godt, hvornår det alligevel bliver 
for meget. 

Når jeg nu er inde på relationer, må jeg sige, at jeg glæder mig utrolig meget over vores 
gode relationer til de fynske dommere via bl.a. vores rigtigt gode samarbejde med Fyns 
Fodbolddommer Klub. Det samarbejde styrker vi endnu mere fra 2022, som man har 
kunnet læse om i Fyens Stiftstidende. I dommerklubben anerkender man også, at 
dommerne selv har et stort medansvar for at skabe gode relationer på banen via den 
måde, de bruger sproget på. Det betyder, at vi er enige om, at vi med fælles hjælp skal 
sikre den gode stemning på fodboldbanen. Vi vil sammen med dommerklubben rette et 
særligt fokus mod at styrke fastholdelses- og rekrutteringsarbejdet, så vi gennem gode 
dommeroplevelser kan få så mange fynske dommere ud på banen, som overhovedet 
muligt. Jeg er sikker på, at vi får meget gavn af hinanden i årene fremover, og jeg ser 
derfor også med optimisme på de fynske fodbolddommeres fremtid.  



 

 
 

 

Fest og farver i fynsk og dansk fodbold 

Traditionen tro – ja, en tradition kan man jo godt kalde det efterhånden – hyldede vi i 
oktober fynsk fodbold og de frivillige til Fynsk Fodbold Award. Jeg vil gerne sige en stor 
tak til alle der deltog, og var med til at gøre det til en kæmpe fodboldfest igen. Det er 
jeres fest! Det er simpelthen en fornøjelse at se jer hygge jer i hinandens selskab på 
tværs af klubber, og jeg ser allerede frem til at vi gør det hele igen i år. 

Festlig stemning var der i høj grad også i sommers, hvor EM rullede afsted på tværs af 
Europa og ikke mindst her i Danmark. Drengene gav os nogle fantastiske 
fodboldkampe, og hele Danmark gyngede med. Det oplevede vi også på Fyn – både i 
stuerne og i klubhusene i det omfang restriktionerne tillod det. Det hele blev krydret 
med lige vel rigeligt drama med Christian Eriksens kollaps allerede i Danmarks første 
kamp. Heldigvis er Christian kommet sig godt, og det bliver spændende at følge ham i 
Brentford. På ryggen af det og i takt med landsholdets fremmarch, opstod der et 
fantastisk rum af fællesskab og sammenhold i Danmark, som jeg ikke mindes at have 
oplevet på samme måde i mange, mange år – hvis nogensinde. Det viser noget om, 
hvilken position i samfundet, kulturen og danskernes bevidsthed fodbolden har. Det 
giver os en fantastisk platform at arbejde ud fra i både DBU, DBU Fyn og hos klubberne. 
Slutrunden var et fantastisk boost for dansk fodbold, og jeg er sikker på, at det også har 
spillet ind i forhold til den medlemstilgang, det lader til, at vi har oplevet. 

 

Tak for 2021 

Jeg vil runde af med en ganske kort tak. Tak til alle frivillige ude i klubberne for jeres 
store indsats gennem året. Tak til DBU og de øvrige lokalunioner for samarbejdet på 
mange forskellige fronter. 

Jeg ser frem til at fortsætte arbejdet for fynsk og dansk fodbold sammen med jer i 2022. 
Vi er allerede godt i gang.   

 

 


