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2017 blev endnu et spændende år i fynsk og 
dansk fodbold med masser af aktiviteter og 
gode oplevelser på og uden for banen. Mange 
af dem har vi hos DBU Fyn haft fornøjelsen af at 
være en del af, og vi har her taget et månedsvis 
tilbageblik på en række af dem. 

Samlet giver de et billede af det, jeg også 
oplever, når jeg kommer rundt i de fynske 
fodboldklubber. Nemlig, at fodbolden fortsat 
glæder, samler og udvikler sig. Det er nogle af 
grundstammerne i fodboldens natur og årsagen 
til spillets store udbredelse og den brede 
interesse for både eliten og bredden.

I bredden hviler det hele på et fundament af 
engagerede frivillige. Det kan være såvel 
klubledere og trænere som forældre, dommere 
og andre frivillige. De skaber grundlaget for at 
børn, unge og voksne kan mødes for at dyrke 
fællesskabet, venskaberne og den fælles 
interesse for legen med bolden. Det er i det 
rum, at afledte effekter indenfor samfundsom-
råder som sundhed, integration og inklusion 
opstår.

Derfor fortjener de frivillige i fodboldklubberne 
ikke blot anerkendelse fra klubbens medlem-
mer og forældre men også fra samfundet som 
helhed. Så husk det nu i hverdagen, når din vej 
krydser en af de frivillige i den lokale fodbold-
klub. Det kræver så lidt, men det betyder så 
meget.

Til alle frivillige i de fynske klubber skal fra mig 
lyde en oprigtig tak for jeres indsats!

Jeg ønsker jer god læselyst og os alle et godt og 
spændende fodboldår i 2018.

Vi ses på banerne, i klubhusene og på 
tribunerne. 

Bjarne Christensen, formand DBU Fyn
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Årets Serietræner kåres

I forbindelse med Det Fynske Fodboluniversitet 
kåres Årets Serietrænere for 2016:

Herrer: Jan Knudsen, KRFK
Kvinder: Peter Illum, Kildemosens BK

U21-landstræner gæster Det Fynske 
Fodbolduniversitet

Som et af hovednavnene på årets udgave af 
Det Fynske Fodbolduniversitet byder U21-her-
relandstræner Niels Frederiksen velkommen 
til aftenens kursister forud for sommerens U21 
EM. Det sker på B1909’s baner.

Tema om kunstgræs

Gennem en række historier sætter DBU Fyn 
fokus på kunstgræsbaner og 
deres rolle i fynsk fodbold. DBU Fyns formand 
Bjarne Christensen er på banen med en leder, 
hvordan han retter fokus mod sundhedsper-
spektivet:

- Derfor er min opfordring til kommunerne 
også, at de bør se investeringer i fodbolden i 
et lidt større perspektiv. At anlægge f.eks. en 
kunstgræsbane handler ikke kun om at hjælpe 
en klub. Det handler i høj grad om også om at 
højne den generelle folkesundhed og trivsel 
for kommunens borgere, herunder også skole-
børnene. Derfor kan der være en del fornuft i 
at kigge på tværs af de kommunale budgetter 
og kasser ud fra en mere helhedsorienteret og 
sundhedsstrategisk tilgang, når man i kommu-
nen drøfter investeringer i foreningslivet.

Test af fodbold fitness-kvinder viser 
overbevisende resultater

Forskere fra SDU påviser for første gang at 
Fodbold Fitness har en langtidseffekt for 
kvindelige patienter. 

For 31 kvinder på 35-50 år med forhøjet blod-
tryk viser et års fodboldtræning i 1 time 2-3 
gange om ugen sig at være en effektiv bred-
spektret medicin, med positive effekter på 
blodtryk, fedtprocent, knogletæthed og fysisk 
form

- Fodbold Fitness træning indeholder både høj-
puls træning, udholdenheds-træning og styrke-
træning, og det er forklaringen på, at kvinderne 
har opnået så markante og bredspektrede 
effekter på fysisk form og sundhed ved at spille 
fodbold i et år. Og så nød de at træne og havde 
et godt fremmøde, forklarer professor Peter 
Krustrup som reaktion på resultaterne.

JANUAR
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DBU Fyn Vinterbold ruller for 
første gang

Februar 2017 bliver første gang, at bolden ruller 
i DBU Fyns nye turneringstilbud kaldet 
Vinterbold. Tilbuddet opstår i kølvanet på de 
muligheder, som de stadigt flere 
kunstgræsbaner på Fyn giver. 

Kampprogrammerne ligger klar

Hvornår kan vi se kampprogrammerne? Det 
spørgsmål hører vi tit fra klubfolk i vinterperio-
den. I februar bliver spændingen så udløst. Det 
er nu man kan se, hvornår lokalbraget skal 
udkæmpes, hvem man åbner sæson mod osv. 
osv.

Tema om teknologi i klubberne

På www.dbufyn.dk sættes fokus på, hvordan 
teknologien kan hjælpe klubberne i 
hverdagen. Vi besøger bl.a. Aarup BK, hvor 
”Grønne Oskar”, en automatisk græsklipper, 
står for græsslåning. Vi er også i Skamby BK, 
der vha. en drone har lavet en reklamefilm for 
klubben, og vi taler med Strib IF, hvor man er 

glade for det automatiske kontingentsytem i 
KlubOffice:

- Vi er rigtig glade for det. Det sparer os for en 
masse tid, Det er ganske positivt og meget lidt 
tidskrævende ift. tidligere, fortæller Strib IFs 
formand Henrik Pedersen.

DBU Fyns formand Bjarne Christensen opfor-
drer i forlængelse heraf klublederne til at opsø-
ge de teknologiske muligheder og uddyber:

- Jeg kommer med den opfordring, fordi vi hos 
DBU Fyn oplever, hvordan f.eks. DBU’s IT-tilbud 
til klubberne bliver stadigt bedre. Der er meget 
at vinde ved at benytte dem og de synergieffek-
ter, der er mellem dem. Det kan ganske enkelt 
styrke klubbens ”maskinrum”.
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Fynske klubber samles til DBU Fyns 
delegeretmøde

Marts byder på den årlige generalforsamling i 
DBU Fyn kaldet Delegeretmødet. Alle de fynske 
klubber er inviteret med, så de kan være med til 
at beslutte, hvordan fodbold skal spilles på Fyn.

Det bliver bl.a. besluttet, at:

• Kvindernes Albaniserie skal reduceres til 8
    hold
• DBU Fyn kan fortsætte 
    turneringssamarbejdet med DBU Jylland 
    på ungdomssiden
• U19 drengehold og U18 pigehold frit kan 
    anvende førsteårs seniorspillere

DBU Fyn Børne- og Ungdomstrænerseminar

Ca. 50 fynske trænere mødes for at få fyldt ryg-
sækken op med inspiration hjemme i klubben.

Futsalstævne for børn

Futsalbolden ruller i Korup Kultur & 
Idrætscenter for U10-U12. 

Fynske børnetrænere vil have 
jævnbyrdige kampe

I en omfattende spørgeskemaundersøgelse til 
alle (registrerede) fynske børnetrænere svarer 
de tydeligt: ”Vi vil hellere have jævnbyrdige 
kampe end korte køreafstande”.

BK Enghaven vinder En Del Af Noget 
Større-prisen

- Vi er enormt stolte på klubbens vegne, og vi 
har modtaget et hav af lykønskninger på SMS 
og Facebook. 

Sådan siger klubbens formand Michael Rasmus-
sen, da han modtager prisen til Dansk Fodbold 
Award. Med prisen følger kr. 25.000,-.

BK Enghaven modtager prisen for deres 
arbejde med fodbold for handicappede.

Ny aftale styrker sammenhængskraften i dansk 
fodbold

En ny samarbejdsaftale bliver indgået mellem 
DBU, Divisionsforeningen og lokalunionerne.

Med aftalen afsættes godt 100 millioner kroner 
til blandt andet talent- og spillerudvikling over 
den næste årrække, herunder også opkvalifice-
ring af trænere på alle niveauer.

EU slår fast: Kunstgræsbaner er ufarlige

Efter flere europæiske lande har udtrykt bekym-
ring for, om kunstgræsbaner kan være sund-
hedsskadelige fastslår EU’s 
kemikalieagentur i en rapport, at fodboldspille-
re ikke skal være bekymret for helbredet, når de 
spiller på kunstgræsbaner.  De anbefaler dog, at 
man ikks sluger gummigranulatet! 
Der kan man bare se...

MARTS
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Sæsonstart!

Så ruller bolden igen i de fynske turneringer. 
Den bedste tid på året :-).       

Knap 30.000 spiller fodbold i fynske 
fodboldklubber

Det viser medlemstallene for 2016. 

I forhold til året før spiller 188 flere mænd i al-
deren 25-59 år fodbold, og der er også en min-
dre fremgang at spore blandt de endnu ældre 
herrer og kvinder samt hos de yngste drenge. 
Anderledes ser det desværre ud for de yngste 
piger, de unge mellem 13 og 24 år og kvinder 
mellem 25 og 59 år.

Personlig Trænerudvikling udbydes for første 
gang

DBU Fyns bestyrelse har besluttet, at ”flere 
og bedre uddannede trænere” skal være et 
indsatsområde i fynsk fodbold i de kommende 
år. På den baggrund udbydes for første gang 
Personlig Trænerudvikling, som er et trænerud-
viklingstilbud til trænere på alle niveauer, som 
typisk foregår i deres træningstid, med deres 
spillere og med udgangspunkt i deres ønsker.

Tilbuddet omfatter tre typer af kurser, hvoraf 
det første er gratis:

• Målgruppetræning: Træning for en 
 bestemt trænergruppe - f.eks. børnetrænere
• Tematræning: Fokus på et bestemt emne
• Supervision: Træneren får feedback på 
 egen træning.

Festlig skolefodboldfinale i Odense 

Der er nerver på blandt de fire finalehold og
deres medrejsende klassekammerater inden
finalebraget. Årets finaler har desværre ikke
fynske hold med, men det bliver alligevel en
fodboldfest på EWII-park.

Det ender med dobbelttriumf for 
Stjernevejskolen, som løber med sejren i både 
pige- og drengefinalen.

Dagen byder desuden på musik fra Jamilian,
ansigstmaling, T-shirtkanon og meget mere.

Datatjek lanceres i KlubOffice

Som første skud på stammen i forberedelser-
ne henmod den nye perondataforordning, der 
træder i kraft i maj 2018, lanceres et automatisk 
datatjek i KlubOffice, der gør det lettere for 
klubberne at få overblik over, om de har styr på 
deres data.

APRIL
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Dialogmøde om ungdomsfodbolden på Fyn

De fynske klubber med ungdomsfodbold invite-
res til dialogmøde hos DBU Fyn med henblik på 
at drøfte turneringsstrukturen herunder op- og 
nedrykning mm. Outputtet bliver, at der fra for-
året 2018 laves automatisk ombrydning ud fra 
holdenes placering i efteråret 2017.

Vold og trusler skal ud af fynsk fodbold!

Efter et forår med alt for mange afbrudte 
kampe i fynsk fodbold melder DBU Fyns 
formand Bjarne Christensen klart ud på 
www.dbufyn.dk og i de lokale medier:

- Lad mig indledningsvis gøre mit budskab helt 
klart. Vi skal aldrig acceptere en fodbolddags-
orden, hvor trusler og vold er en naturlig del af 
spillet. Aldrig!

- DBU Fyn, klubber, dommere, forældre og alle 
andre i og omkring spillet skal alle tage ansvar 
for at sige fra. Også når det gælder spillere eller 
andre personer fra vores egen klub.

- Hos DBU Fyn er vi vores medansvar bevidst. 
Det er dog vigtigt for mig at påpege, at vi i DBU 
Fyns bestyrelse ikke kan blande os i behandlin-
gen af disciplinærsager. Det klarer vores disci-
plinærudvalg, som består af klubfolk valgt af 
klubberne selv, og som arbejder uafhængigt af 
bestyrelsen.

Glade fodboldunger samlet til storstævne

Jubelscener, heppende forældre, sjov, fodbold 
og glæde. Det er alle ord, der passer på et Jyske 

3-bold Storstævne. Således også denne gang, 
hvor et hav af glade fodboldbørn og deres 
trænere og forældre samles i Sanderum BK.

Pokalkamp mellem DSIO - B1913 livestreames

I hver runde af DBU Pokalen livestreames i 
foråret en kamp fra bredden et sted i Danmark. 
Denne gang er turen kommet til Fyn, hvor man 
på pokaltv.dbu.dk kan følge DSIOs serie 2 holds 
forsøg på at nedkæmpe B1913 fra Danmarksse-
rien. Det ender dog med overbevisende 8-1 til 
B1913.

Klubfolk bliver klogere på KlubOffice

DBU Fyn invitererer på KlubOffice-kurser, hvor 
klubledere kan få indblik i de mange gode 
muligheder og funktioner KlubOffice, herunder 
det automatiske kontingentsystem.

MAJ
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Ungdomspokalerne fordeles

U13 og U14 drengene og pigerne åbner den 
store pokalfest i juni. På Nr. Aaby IKs baner kan 
EGB og Dalum IFs piger løfte pokalen efter sejr i 
hhv. U13 rækken og U14 rækken.

Hos drengene nedlægger OB al modstand og 
vinder både U13 og U14 pokalen.

Senere i juni er det så tid til at kåre de øvrige 
ungdomspokalvindere. De fordeler sig således:

U16 piger: Team Odense Q
U18 piger: TeamOdense Q
U15 drenge: OB
U16 drenge: Kerteminde BK
U17 drenge: Oure Fodbold Akademi
U19 drenge: OB

AC Odense til tops i landspokalturneringen

”De gamle drenge” i AC Odense tæller blandt 
andet en række tidligere Superligaspillere fra 
OB. Og de kan stadig spille bold!

Det beviser de ved at hive pokalen hjem til 
Odense i Old Boys-pokalfinalen, hvor de 
nedkæmper Tuse IF med 3-0.

Dobbelt oprykningsfest hos Odense Q

På en solbeskinnet majdag er smilene brede i  
Odense Q. Det lykkes nemlig førsteholdet at 
sikre sig oprykning til 3F-ligaen som puljevinde-
re i kvalifikationsligaen. Samme dag bliver 
andetholdet hyldet som vindere af 
Albaniserien. De er dermed klar til at tørne ud i 
Kvinde Serie Vest i efteråret.

Dommere rykkes op

DBU Fyns dommerudvalg vælger efter indstilling 
fra udviklergruppen at rykke følgende dommere  
et niveau op:

• Danmarksserien: Simon Duerlund Rasmussen
• Albaniserien: Tarik Kabiljagic, Sebastian 
 Tornhøj Nielsen og Anders Eriksen
• Serie 1: Mikael Larsen, Lukas Eriksen, Jacob B.
 Madsen
• Serie 2: Ulrik Nam Knudsen, Bjarne 
 Rasmussen, Jacob L.G. Rasmussen, 
 Mads A. Andersen og Ulrik Meyer
• Serie 3: Emil Mathiasen, Anders B. Petersen,
 Hamed Kachkouch, Jonas H.B. Hansen, Søren
 L. Adamsen, Henning Kierkegaard

Tema om dommere

På dbufyn.dk sættes i juni fokus på dommerne i 
fynsk fodbold.

DBU Fyns formand Bjarne Christensen åbner 
ballet med sin vinkel på temaet. Han påpeger, 
at der skal være plads til følelser i fodbold, men 
at det aldrig må blive personligt. Han opfordrer 
til refleksion:

- Laver dommeren fejl? Laver spilleren fejl? Til 
begge kan man sige ”selvfølgelig, han/hun er jo 
et menneske”. Forskellen er blot, at hvis en spil-
ler laver en fejl, er der ofte en medspiller til at 
rette op på den. Den hjælp har dommeren ikke, 
når han/hun fejler.

Det er måske værd lige at tænke over...

JUNI
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DBU’s Fodboldapp bliver 100 % gratis

DBU’s Fodboldapp er downloadet flere end 
660.000 gange, og den bruges landet over af 
trænere, klubledere, spillere, forældre, 
dommere og andre, der følger deres lokale 
fodboldhold.

De væsentligste funktioner som holdkort, 
resultatindberetning, stilling og kampprogram 
har hele tiden været gratis, mens man med et 
abonnement har kunnet tilkøbe ekstra 
funktioner.

Abonnementet fjernes nu helt, så alle kan nyde 
godt af app’ens fulde funktionalitet helt gratis.

Stjernespækket program offentliggøres til Fynsk 
Fodbold Award

Der lægges op til den helt store fodboldfest 
med offentliggørelsen af årets stjernstøv til 
Fynsk Fodbold Award.

På plakaten står nemlig Michael Falch, Andreas 
Bo og AnneDorthe og Maria fra Tøsedrengene. 

Der venter et brag af en fest i oktober!

Sommerferie!

Ej at forglemme...fodbolden er i bero for en kort 
stund i klubberne og på DBU Fyns kontor.

JULI
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Sæsonen ruller igen

Endelig! Selv en kort sommerpausen kan føles 
lang, når man elsker fodbold :-).

Bold og Bevægelse skal få de mindste ud på 
fodboldbanerne

Der skal flere børn i den helt unge alder ud på 
banerne i fodboldklubberne. Det har DBU Fyns 
bestyrelse sat sig for. Derfor opstartes en pilot-
fase af det landsdækkende koncept, kaldet Bold 
& Bevægelse. Det er et træningstilbud målrettet 
de 2-5 årige med fokus på legen i fodboldspillet. 

6 fynske klubber får hjælp fra en person fra 
DBU Fyn til at igangsætte nye og sjove måder at 
træne de allermindste på. Formålet er at knytte 
børnene til fodboldklubben tidligt.

- Når vi kommer rundt til de fynske klubber kan 
vi se, at der ligger et stort og ofte uudnyttet 
potentiale i at få de små børn ind som 
medlemmer, forklarer DBU Fyns klubrådgiver 
Arne Appelgren.

Lyserød Lørdag i SUB Ullerslev

I samarbejde med DBU Fyns Bevæg Dig For 
Livet-konsulent Henrik Sørensen afholder SUB 
Ullerslev Fodbold Fitness-stævne på Lyserød 
Lørdag. De deltagende hold støtter brysterne. 
Al overskuddet fra arrangementet går nemlig til 
Kræftens Bekæmpelses indsamling mod 
brystkræft. Stævnet afholdes samme dag 6 

steder i landet. I alt indsamles ca. 125.000 
kroner. 

Første uddannede Fodbold Fitness-trænere

Fodbold Fitness er efterhånden et velkendt 
begreb i fynsk fodbold, hvor en række klubber 
udbyder det. Men nu afholdes for første gang 
en Fodbold Fitness-træneruddannelse, hvor 
trænerne bliver klogere på både 
træningsmetoderne og den bagvedliggende 
sundhedsforskning.

Velkommen til Sarah

Hos DBU Fyn byder vi velkommen til Sarah 
Hoffmann, som vores nye kollega. Hun får bl.a. 
ansvaret for kommunikationen af Bevæg Dig 
For Livet, som er et samarbejde mellem DBU og 
DGI, der handler om at få flere danskere til at 
spille fodbold.

AUGUST
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Fodboldsjov til Jyske 3-bold på Tåsinge

Tåsinge invaderes af fodboldbørn og deres 
trænere og forældre. Det er nemlig igen tid til 
et Jyske 3-bold storstævne. Omkring 220 
børnehold mødes til fodboldfest på banerne.

DBU Fyn og Albani hylder de frivillige

Sidste fredag i september er Frivillig Fredag, og 
traditionen tro siger DBU Fyn og Albani i samar-
bejde tak for indsatsen til klubbernes frivillige, 
som er inviteret på arrangement på bryggeriet.

Dagen indledes med en takketale fra DBU Fyns 
formand Bjarne Christensen. Dernæst bydes på 
rundvisning, ølsmagning, mad, en quiz og ikke 
mindst fortællinger fra et langt fodboldliv ved 
tidligere landsholdsmassør Allan Poulsen.

Albanipokal afgøres. Og pokalen går til...

Der er pokalfest i KFUM Parken, hvor 
Albanipokalfinalerne skal spilles efterfulgt 
af et arrangement for finaleholdene.

Den første kamp er kvindernes, hvor Odense Q 
kan løfte pokalen efter en 4-2 sejr over 
Kildemosens BK.

Hos herrerne kan Nr. Aaby IK juble efter en 
sikker 5-1 sejr over Lumby IF.

Aarslev BKs masters er de bedste
 
Det er konklusionen, da holdet spiller sig til 
fynsmesterskabet i Mastersrækken.

SEPTEMBER
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Fynsk fodbold fyrer et brag af en fest af!

Der er godt gang i baren, snakken og dansegul-
vet, da flere end 550 fynske fodboldpersoner 
fra blandt andet de fynske klubber samles til 
Fynsk Fodbold Award.

Aften byder på awardshow ledet på humoristisk 
vis af komiker Andres Bo og livemusik fra 
Michael Falch og Anne-Dorthe og Maria fra 
Tøsedrengene. Aftenens priser fordeler sig 
således: Årets Fynske....

• Fodboldklub: Kildemosens BK
• Børne- og Ungdomsklub: Aarup BK
• Fodboldleder: Jesper Madsen, Vissenbjerg
• Dommer: Dennis Wikkelsøe
• Holdkammerat: Palle Madsen, FC Odense 

 

 

Unge samles på DBU Fyn InCamp

I efterårsferien mødes unge drenge og piger på 
Oure Skolerne til DBU Fyn InCamp for at spil-
le fodbold og hygge sig sammen. Fokus er på 
træning af høj kvalitet, og den forestås derfor 
af uddannede fodboldtrænere....og så er der 
selvfølglig også tid til at få nye kammerater.

Fodboldens samfundsværdi undersøges

Damvad Analytics udregner i en omfattende 
rapport fodboldens samfundsværdi, og det er 
ikke uvæsentlige tal analysebureaut kommer 
frem til. De viser bl.a. at:

• Fodboldens frivilliges arbejdskraft svarer til 
 9000 fuldtidsstillinger
• Fodbolden giver årlige sundhedsøkonomiske 
 besparelser på mellem 400 - 1.200 millioner 
 kroner. Når bare én inaktiv vælger at 
 trække fodboldstøvlerne på og blive aktiv 
 fodboldspiller, kan sparer samfundet 35.000 
 kroner om året.
• Fodboldens aktiviteter med til at spare et 
 sted mellem 50.000 og 145.000 sygedage 
 om året. For hver borger, som går fra at være 
 inaktiv til aktiv fodboldspiller, sparer 
 statskassen årligt 4,2 sygedage.

Ronnie starter hos DBU Fyn

Vi siger igen hej til et nyt ansigt på kontoret. 
Ronnie Reifling starter på sit job som projekt-
leder for Bevæg Dig For Livet. Med base i 
Odense arbejder han for samarbejdet mellem 
DBU og DGI på tværs af alle DBU-lokalunioner 
og DGI-enheder landet over.

Ung dommer hitter på DBU Fyns Facebook

”Hans rummelighed og gode humør gør det helt 
naturligt at udvise en gensidig respekt...Klasse 
Andreas - Du når langt!” 

Sådan skriver Christoffer Rhode fra Egebjerg 
Fodbold om den kun 16 årige dommer Andreas 
Halkjær, efter DBU Fyn har bragt en historie om 
den unge og ambitiøse dommer. 

Det er noget det fynske fodboldfolk kan lide at 
læse, og Facebookopslaget likes og deles flittigt.
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Bolden ruller på halgulvet

Det er igen blevet tid til fodbold i de fynske 
haller. Der fløjtes op til indefodbold og futsal 
rundt om i de fynske haller. 

Bent ”Turbo” Christensen trækker flere end 100 
trænere til Det Fynkse Fodbolduniversitet

Det Fynske Fodbolduniversitet 2017/2018 sky-
des igang med et brag. Brøndbys U19-træner 
er første mand ved roret, og de fynske trænere 
- og trænere fra andre dele i landet - flokkes til 
Marienlyst for at høre og opleve den garvede 
angribers guldkorn og suge til sig.

DBU Fyn runder 3500 følgere på Facebook

Der er masser af interesse for fynsk fodbold. 
Det kan ses i de lokale medier og høres på de 
fynske gader, stræder og baner. Det gælder også 
på DBU Fyns Facebook, som 3500 personer nu 
følger. De får løbende gode historier og meget 
andet fra fynsk fodbold.

Dommere samles til hyldest og 
konflikthåndtering

Den årlige dommersamling byder på klapsalver 
til dommere, der har dømt en årrække under 
DBU Fyn - nogen i 50 år! Deltagerne lægger 
også ører til et spændende oplæg om konflikt-
håndtering.

Nye dommere på vej i fynsk fodbold

Det første af tre dommergrundkurser indenfor 
et par måneder afvikles. 10 nye dommere 
melder sig efterfølgende under fanerne hos 
DBU Fyn.

Tilgangen af nye dommere er vigtig for fynsk 
fodbold:

- Vi vil jo gerne hjælpe de fynske klubber bedst 
muligt ved at påsætte dommere til så mange 
rækker som muligt. Så, vi glæder os over, at 
der nu er nye dommere på vej i fynsk fodbold, 
udtaler formand for DBU Fyns dommerudvalg 
Paul-Ejnar Hauge.

Ny portal gør det lettere at finde  
træningsmodstandere

På Mit DBU kan man nu søge efter modstande-
re til træningskampe og se andre klubbers 
ønsker. Portalen findes også på DBU’s 
Fodboldapp fra starten af 2018.

NOVEMBER
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Julekonkurrence på Facebook: Fynboer vil have 
landsholdstrøjer

På DBU Fyns Facbook kører for andet år i træk 
en adventskonkurrence med mulighed for at 
vinde en landsholdstrøje hver fredag før advent. 
Det er noget, det fynske fodboldfolk er med på, 
og der likes og kommenteres flittigt. 

Studietur til England byder på målfest

DBU Fyn har inviteret interesserede fynske 
klubfolk på studietur i Manchester og Liverpool. 
Her oplever deltagerne bl.a. to Champions 
Leagude-kampe, der ender med en 2-1 sejr til 
Manchester United og en knusende 7-0 sejr til 
Liverpool.

Turen byder også på besøg på Liverpool FC 
Football Academy, hvor ungdomstræningen 
overværes. 

Fynske fodboldfolk glade for ”Stort og Småt fra 
DBU Fyn”

Hver uge sendes DBU Fyns nyhedsbrev Stort og 
Småt fra DBU Fyn til fynske fodboldtrænere og- 
ledere. 350 af dem deltager en 
spørgeskemaundersøgelse, der skal evaluere 
DBU Fyns ugentlige nyhedsbrev. Her et udpluk 
af svarresultaterne:

• 89,8% åbner nyhedsbrevet hver gang eller
 næsten hver gang
• 85,6 % svarer Helt enig på udsagnet ”Jeg er
 glad for at få nyhedsbrevet sendt direkte på
 min mail”.
• 79,3 % klikker typisk på et eller flere links
• 32,2 % vurderer nyhedsbrevet som Meget 
 godt og informativt, mens 60,9 % svarer Godt 
 og informativt

Flere danskere vil dømme fodbold

En opgørelse viser, at 2017 har budt på en 
stigning i antallet af nye fodbolddommere. 
Helt præcist har 372 personer bestået 
fodbolddommereksamen mod 324 sidste år.
Det svarer til en stigning på 15%.

Også hos de eksisterende fodbolddommere 
har der været trængsel på skolebænken. I 
forhold til 2016 har 19 % flere videreuddannet 
sig.
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11:11 8:8 7:7 5:5
Forår Efterår Forår Eftrerår Forår Efterår Forår Efterår

Senior 267 269 45 47
Old Boys 7 5
Veteran 10 10
Masters 10 10
Super Masters 11 12
Grand Old Masters 7 7
U19 25 25 0 0
U17 23 32 0 0
U16 33 36 0 8
U15 42 50 6 11
U14 52 52 8 18
U13 73 75
U12 77 79 7
U11 88 84 6 19
U10 113 121
U9 118 113
U8 115 98

I U-5, U-6 og U-7 har drenge og piger spillet 3:3 
Nedenfor antal hold pr. stævne (gennemsnit)
U-5: 15 hold forår – 0 hold efterår. 
U-6: 58 hold forår – 36 hold efterår.

U7 Drenge: 98 hold forår - 68 hold efterår

Jyske 3-bold storstævne: 431 hold til to stævner

TURNERINGEN 2017 I TAL - HERRER
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11:11 8:8 7:7 5:5
Forår Efterår Forår Eftrerår Forår Efterår Forår Efterår

Senior 27 32 44 47
U18 7 7 0 0
U16 14 5 12 6
U15 1 23 0 11
U14 18 3 14 14
U13 0 0 22 26
U12 24 22 7
U11 20 9 12
U10 36
U9
U8 12 7

I U-5, U-6 og U-7 har drenge og piger spillet 3:3 
Nedenfor antal hold pr. stævne (gennemsnit)
U-5: 15 hold forår – 0 hold efterår. 
U-6: 58 hold forår – 36 hold efterår.

U7 Piger: 5 hold forår - 6 hold efterår

Jyske 3-bold storstævne: 431 hold til to stævner

TURNERINGEN 2017 I TAL - KVINDER
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