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Forslag til ændring af lovene
Forslag 1

Forslagsstiller: Bestyrelsen
Ændring af lovenes §4
Afsnittet
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. 3.000,- som tilbagebetales, når man har gennemført 3 på hinanden
følgende turneringsår. Samtidig med en ny forening, høj- og efterskole første gang tilmelder hold til
turneringen, skal den dokumentere, at den råder over det fornødne antal spillere til disse hold.
Dokumentationen skal ske i form af spillercertifikater eller spiller-erklæringer for mindst 15 spillere
pr. 11-mandshold og mindst 12 spillere for øvrige hold.

ændres til:
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. 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.

Motivering
DBU Fyn har i de sidste sæsoner oplevet, at flere klubber med gæld til unionen er lukket. Dette har
medført et tab for unionen og dermed også for alle klubber. Det er penge, som vi ikke får noget for, og
som vi naturligvis gerne ville kunne bruge til udvikling af fynsk fodbold.
Derfor stiller vi nu forslag om denne forhøjelse og ændring af tilbagebetalingsprincippet for nystartede
klubber.
Tidsperspektiv
Forslaget træder i kraft omgående.

Konsekvens
Depositum hæves fra kr. 3.000,- til kr. 5.000,-

Forslag til ændring af turneringsreglementet
Forslag 2

Forslagsstiller: Bestyrelsen
Benyttelse af 1. års seniorer i U19 drenge – tilføjelse til paragraf 8.6 i turneringsreglementet.
Nuværende tekst
§ 8.6 I U19 drenge kan - uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal
ansøges herom - anvendes spillere (1. års seniorer), som er født i året før U19 drenges almindelige
aldersgruppe.
Der kan max. anvendes 5 spillere pr. kamp, som er født i året før U19 drenges almindelige
aldersgruppe.

Ændres til
I U19 drenge kan – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden, at der skal ansøges
herom – frit anvendes spillere (1 års seniorer), som er født i året før U19 drenges almindelige
aldersgruppe.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene, og at reglerne om
op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp
per spilledag ikke er gældende.
Der kan max. anvendes 5 spillere pr. kamp, som er født i året før U19 drenges almindelige
aldersgruppe.
Motivering
Begrundelsen for forslaget omkring brug af 1 års seniorer i U19 drenge rækken er dels at fastholde
flere hold i U19 rækken (flere klubber vil kunne stille et U19 hold i stedet for at rykke spillerne op som
senior) samt ikke mindst give klubberne en mulighed for en mere blød transition fra ungdomsfodbold
til seniorfodbold. Således kan man måske fastholde flere, efter de er blevet seniorspillere.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra foråret 2018.

Konsekvens
Der kan frit benyttes op til fem 1. års seniorer på U19 drenge.

Forslag 3
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Benyttelse af 1. års seniorer i U18 pige – tilføjelse til paragraf 8.7 i turneringsreglementet.
Nuværende tekst
§ 8.7 I U18 pige kan - uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal
ansøges herom - anvendes spillere (1. års seniorer), som er født i året før U18 pigers almindelige
aldersgruppe. Der kan max. anvendes 5 spillere pr. kamp, som er født i året før U18 pigers almindelige
aldersgruppe.

Ændres til:
I U18 pige kan – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden, at der skal ansøges
herom – frit anvendes spillere (1 års seniorer), som er født i året før U18 piges almindelige
aldersgruppe.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om
op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp
per spilledag ikke er gældende.
Der kan max. anvendes 5 spillere pr. kamp, som er født i året før U18 piges almindelige aldersgruppe.
Motivering
Begrundelsen for forslaget omkring brug af 1 års seniorer i U18 pige rækken er dels at fastholde flere
hold i U18 rækken (flere klubber vil kunne stille et U18 hold i stedet for at rykke spillerne op som
senior) samt ikke mindst give klubberne en mulighed for en mere blød transition fra ungdomsfodbold
til seniorfodbold. Således kan man måske fastholde flere efter de er blevet seniorspillere.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra foråret 2018.

Konsekvens
Der kan frit benyttes op til fem 1. års seniorer på U18 pige.

Forslag 4
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Udvidelse af reglen om genbrug af spillere § 19.8, samt som konsekvens heraf reglen om
indrangering i § 18.2 og § 18.3
Nuværende tekst i § 19.8
Det er tilladt frit at genbruge op til 3 spillere indenfor samme aldersgruppe i alle ungdomsrækker, der
spiller 11M, og op til 2 spillere indenfor samme aldersgruppe i alle ungdomsrækker, der spiller 8M.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene, og at reglerne
om op- og nedrykning af spillere mellem hold (spilles fri), samt om ikke at måtte deltage i mere end en
kamp pr. spilledag, ikke er gældende.

Ændres til
§ 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.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene, og at reglerne
om op- og nedrykning af spillere mellem hold (spilles fri), samt om ikke at måtte deltage i mere end en
kamp pr. spilledag, ikke er gældende.
Motivering:
Bestyrelsen forslår, at reglen om genbrug af spillere i ungdomsrækkerne også skal gælde i U12.
Nuværende regel udelukker, at en U12 spiller kan spille på f.eks. B og C hold samme spilledag.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra foråret 2018.

Konsekvens
Nuværende undtagelse i § 18.2 og § 18.3, hvor børnefodbold ikke er omfattet af reglen om
indrangering, skal bortfalde for U12 årgangen.
U11 og yngre er fortsat ikke omfattet af reglen om indrangering.

Forslag 5
Forslagsstiller: Kværndrup BK
Turneringsreglementets § 34.5
M+55 Super Masters
Spilletid 2x30 minutter

Ændres til:
Spilletid 2 x 35 minutter.

Motivering
Kværndrup Boldklub foreslår, at spilletiden sættes op til 2 x 35 minutter for Supermasters.
Begrundelsen er, at det er et ønske fra flere af vores modstandere i den nuværende række. Vi har ofte
lang transporttid, så det føles som om, fodboldkampen er relativt kort i forhold til den tid, der bruges
på kampen.
Vi gamle har brug for at komme langsomt i gang, og det hele foregår jo i lidt langsommere tempo, så
man kan argumentere for, at kampene skal være længere, jo ældre spillerne bliver. Så belastningerne
fordeles over længere tid.
Vi er typisk 14 spillere afsted, og flere kan således få lidt mere spilletid.
Tidsperspektiv
Virkning fra den kommende sæson – dog forudsat godkendelse af FLU’s Bestyrelse.
Konsekvens
Spilletiden hæves til 2 x 35 minutter i M+55 (Super Masters)
Forslag 6

Forslagsstiller: Bestyrelsen
Turneringsreglementets § 34.5
M+50 - Masters
Spilletid 2x30 minutter
Ændres til
Spilletid 2x35 minutter

Motivering
Kværndrup Boldklub har stillet forslag om, at spilletiden i M+55 (Supermasters) hæves til 2 x 35
minutter. Derfor giver det mening også at hæve spilletiden i aldersgruppen under.
Tidsperspektiv
Virkning fra den kommende sæson – dog forudsat godkendelse af FLU’s bestyrelse
Konsekvens
Spilletiden hæves til 2 x 35 minutter i M+50 (Masters)

Forslag 7
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Turneringsreglementets § 34.5
Nuværende tekst i § 34.5:
§ 34.5 Spilletid for "De gamle"
Junior oldboys: 2x35
Veteraner: 2x35
Superveteraner: 2x35
Masters: 2x30
Supermasters: 2x30
Grand old masters: 2x30

Accepterer holdene inden kampstart at afvikle kampen med fleksibel spilletid, vil spilletiderne være:
Junior oldboys: 2x40
Veteraner: 2x40
Superveteraner: 2x40
Masters: 2x35
Supermasters: 2x35
Grand old masters: 2x35
Ændres til:
§ 34.5 Spilletid for "De gamle"
Junior oldboys: 2x35
Veteraner: 2x35
Superveteraner: 2x35
Masters: 2x30
Supermasters: 2x30
Grand old masters: 2x30

Motivering:
Reglen om fleksibel spilletid finder ikke anvendelse i de fynske turneringer. Derudover har man i de to
foregående forslag hævet spilletiden for henholdsvis M+50 (Masters) og M+55 (Supermasters).
Tidsperspektiv
Virkning fra den kommende sæson – dog forudsat godkendelse af FLU’s bestyrelse
Konsekvens
Muligheden for fleksibel spilletid afskaffes.

Forslag til ændring af propositionerne – herre senior
Forslag 8
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Ændring af propositioner for Herre Serie 1 og Serie 2
Serie 1
Serie 1 består af to puljer med hver 14 hold, der spiller en dobbeltturnering.
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. DBU Fyn tilsiger dommer og linjedommere.
Ved turnerings afslutning rykker de to bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje op i
Albaniserien
Nummer 11-14 i hver pulje rykker ned i Serie 2.
Såfremt der er ekstra ordinær nedrykning fra Albaniserien, og antallet af hold i Serie 1 overstiger 28,
udvides antallet af nedrykkere fra Serie 1 i den efterfølgende sæson.

Serie 2
Serie 2 består af fire puljer med hver 14 hold, der spiller en dobbeltturnering.
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. DBU Fyn tilsiger dommer.
Ved turnerings afslutning rykker de to bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje op i
Serie 1.
Nummer 11-14 i hver pulje rykker ned i Serie 3.
Såfremt der er ekstra ordinær nedrykning fra Serie 1, og antallet af hold i Serie 2 overstiger 56,
udvides antallet af nedrykkere fra Serie 2 i den efterfølgende sæson.
Motivering
Den nuværende struktur med op til 16 hold i en pulje giver 15 kampe pr. halvsæson.
Som udgangspunkt er der 12-13 weekender pr. halvsæson.
Det betyder, at der også skal spilles en række hverdagskampe.
I efteråret skal hverdagskampe afvikles i august/primo september grundet solnedgang.
I foråret skal der også afvikles op til 4 pokalkampe.
Det går ud over træningen i klubberne, ligesom programmet bliver rigtig presset.
DBU Fyn anbefaler derfor, at man laver samme struktur som i Albaniserien med 14 hold.
Tidsperspektiv
Ordningen træder i kraft efter sæsonen 2018/2019

Overgangsordning
Såfremt forslaget vedtages. vil der skulle foretages ekstraordinære nedrykninger fra Serie 1 og Serie 2
efter sæsonen 2018/2019.
Konsekvens
Serie 1 og Serie 2 vil fra sæsonen 2019/2020 bestå af 14 hold

Øvrige forslag

Forslag 9
Forslagsstiller: Bestyrelsen
PRINCIPBESLUTNING

Forslag
DBU Fyns bestyrelse anmoder om mandat til at fortsætte arbejdet med at afsøge mulighederne for en
ny organisering af dansk breddefodbold til gavn for de danske fodboldklubber. Arbejdet skal efter
planen munde ud i en konkret model, som i givet fald vil blive præsenteret på delegeretmødet i 2019.

Motivering
Foreningen af Lokalunioner (FLU) indgik i 2015 en ny breddeaftale med DBU for perioden 1/11 2015 1/11 2021. Et centralt element i aftalen var igangsættelse af et reformarbejde med henblik på
modernisering af såvel den politiske, den faglige som den administrative organisering af dansk
breddefodbold. Som grundlag for denne proces har FLU med bistand fra Danmarks Idræts-Forbund
udarbejdet rapporten ”Fodbold i Lokalunionerne”, som i 2017 har været i høring i alle lokalunioner.
Rapporten, der beskriver en række mulige organisationsmodeller, samt lokalunionernes tilknyttede
høringssvar, er afsættet for det fortsatte reformarbejde i FLU.
For at skabe et fælles politisk afsæt for alle lokalunioners deltagelse i den fortsatte proces, fremlægges
denne principerklæring på alle års-/delegeret-/repræsentantskabsmøder i dansk breddefodbold.
Med tilslutning til principerklæringen gives den enkelte lokalunionsbestyrelse mandat til at indgå
konstruktivt i det fortsatte arbejde med at danne en ny organisering af dansk breddefodbold. Med alle
lokalunioners opbakning til principerklæringen skifter Foreningen af Lokalunioner samtidig officielt
navn til DBU Bredde.
Reformarbejdet skal sikre, at DBU Bredde får en moderne og tidssvarende struktur både
administrativt, fagligt og politisk.
Målet er at skabe en ny organisering, hvor der arbejdes målrettet med tidssvarende tilbud og støtte til
alle breddefodboldklubber i Danmark.
Forslaget indebærer
Forslaget indebærer desuden, at valgprocedurer til følgende politiske organer skal beskrives:
• DBU Bredde’s bestyrelse
• DBU Bredde-pladser i DBU´s Udvalg for Professionel Fodbold og DBU’s Breddeudvalg
• DBU Bredde-pladser i DBU´s bestyrelse

Hvis alle lokalunioner kan blive enige om en fælles model til en ny struktur i løbet af de kommende 12
måneder, er det planen, at der på delegeretmødet i 2019 vil blive fremlagt et konkret forslag, som de
fynske klubber skal forholde sig til.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet.

Konsekvens
Arbejdet med at afsøge mulighederne for en ny organisering af dansk breddefodbold fortsættes.
Forslag 10

Fællesturnering med DBU Jylland

DBU Fyns bestyrelse foreslår, at prøveperioden med fælles turnering i 2 eller flere lokalunioner
forlænges med 1 år.

Motivering
Der har siden august 2014 været fælles turnering med DBU Jylland i udvalgte ungdomsrækker. Der
ønskes en forlængelse af prøveperioden, før endelig stillingtagen til en evt. permanent vedtagelse.
En evt. permanent vedtagelse afventer den proces, der er igangsat med såvel DBU Jylland som de
øvrige lokalunioner med henblik på at etablere et endnu tættere samarbejde politisk, fagligt og
administrativt.

Forslaget indebærer
DBU Fyns bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative forhold
for den fælles turnering for det kommende år.
Tidsperspektiv
Bemyndigelsen vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet.

Konsekvens
Prøveperioden med fælles turnering forlænges med 1 år.
Forslag 11
Forslagsstiller: B1913

B1913 vil gerne stille følgende 3 forslag:
1. Ingen klub kan komme til at betale mere end kr. 2.500 i bøde pr. kamp ved overtrædelse af DBU
Fyns turneringsreglement. De sportslige konsekvenser bibeholdes.
2. Man kan maksimalt komme til at betale kr. 2.500 pr. spiller pr. halvsæson, hvis man ikke har
spillercertifikatet på en spiller. De sportslige konsekvenser bibeholdes.

3. Hvis én klub selv henvender sig ved en overtrædelse af DBU Fyns turneringsreglement, inden der
forelægger en protest fra anden part, kan man max. komme til at betale kr. 1.000 i de 2 ovennævnte
tilfælde.
Motivering
De nuværende straffe er i nogle tilfælde alt for vidtgående rent økonomisk. Eks. manglende
spillercertifikat på en halvsæson kan f.eks. udløse en bøde på kr. 1.000,- x 15.

