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Ref. Møde i Formandsklub Langeland  
 

Dato:  21.1.2019. 
Værtsklub:  Tullebølle Tranekær IF 
 
Mødedeltagere:  
Kamilla Kjeldsen, Camilla Pihl, Tranekær/Tullebølle IF, Niels Petersen, 
Michael Pedersen, Niels Pedersen og Martin Rasmussen Longelse,  
Jesper Skovhus og Finn Pedersen Rudkøbing BK, samt klubrådgiver Niels 
Nielsen DBU Fyn 
 
Ref. / Dagsorden 
 

1. Kommunalpolitiske udfordringer 
Langeland Kommune har den holdning til banerne, at hvis der er fodbold 
på banerne, skal de holdes.  
 
Klubberne kan henvende sig til Sus på Langelands Kommune og bede om 
rekvisitter som mål, kridtmaskiner og kridt. 
 

2. FMK-kursus i Rudkøbing  
Kursus   :  DBU C.1 
Værtsklub  : Rudkøbing 
Kontaktperson :  Jesper Skovhus 23 95 31 31  
Afviklingstidspunkt :    forslag ons. 1.5 & man 6.5 16.30 – 20.30 
 

3. Nyt fra DBU Fyn 
3. Nyt fra DBU Fyn 

Puljer åbne for ansøgninger: 
a. DIF & DGI-puljen 
b. DBU’s Ungdomsfond 
c. DBU Fyn/Albani puljen 

DBU Fyn har ekstra fokus på 4 områder i 2019: 

Flere før-skole-børn i fodboldklubberne 
Flere piger i fodboldklubberne 
Flere og bedre uddannede trænere 
Flere DBU Fyn-dommere 
 
Nye IT-kurser styrker klubben 
 
Hvad siger folk om jeres fodboldklub: Lyt til medlemmerne med 
medlemsundersøgelsen Players 1st 
 
Flere nye dommere. Fynsk fodbold har brug for flere dommere – og vi har brug 
for klubbernes hjælp til at rekruttere dem. Se datoer for dommergrundkursus. 
Kurser i FMK-regi. 
DBU Fyn kan ikke længere tilbyde ikke gratiskurser i formandsklubberne – der er 
rent budgetmæssigt ikke sat penge af til det. 

https://www.dbufyn.dk/nyheder/soeg-midler-til-alverdens-fodboldformaal/
https://www.dbufyn.dk/i-bestyrelseslokalet/oekonomi-og-forsikring/fonde-og-puljer/dbu-s-ungdomsfond/
https://www.dbufyn.dk/i-bestyrelseslokalet/oekonomi-og-forsikring/fonde-og-puljer/dbu-fyn-albani-puljen/
https://www.dbufyn.dk/nyheder/nye-it-kurser-til-hele-klubben/
https://www.dbufyn.dk/nyheder/nyt-klubvaerktoej-maaler-medlemstilfredsheden/
https://www.dbufyn.dk/nyheder/nyt-klubvaerktoej-maaler-medlemstilfredsheden/
https://www.dbufyn.dk/paa-traeningsbanen/soeg-kursus/?mode=courselist&id=565
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MEN – Formandsklubberne kan dog søge DBU Fyn/Albani puljen og vil få 
refusionen den vej igennem. 

 
4. Kort Nyt fra klubberne 

Rudkøbing 
I 2019 har klubben U5/6 og U7 og der er der ca. 30 spillere 
I årgangene U8-U11 er der 12-15 spillere på hver årgang 
U12 er der ingen spillere 
I årgangene U13 og U14 (i samarbejde med Humble) er truppen blevet 
reduceret, så der i 2019 kun er 3 spillere fra hver årgang. De 3 U13 
drenge spiller i Tullebølle, mens U14 spillerne deltager i U16 træningen. 
U16 holdet er intakt med over 15 spillere. 
På pigesiden er der i år U14 og tre U15 og 8 U16 spillere. Desuden har RB 
et 8 mands sammenlægningshold Tullebølle/RB og et 11 mands U16 hold, 
samt et 7 mands kvindehold. 
De to herresenior spiller i s3 og til oprykning, samt et hold i s4.  
 
Humble har trukket deres seniorhold. Derfor barsler Rudkøbing med 
tanker om at skabe et overbygningshold - FC Langeland, hvor alle de 
interesserede spillere kan deltage. 
Der samarbejdes om hold og spillere på alle børne og ungdomshold og på 
alle mulige måder på Langeland, derfor vurderer Rudkøbing BK, at det vil 
være en god ide. 
 
Jesper Skovhus udtrykker skuffelse over, at der ikke er en kunstgræsbane 
på Langeland. Fodboldspillerne kan ikke komme i gang på banerne igen i 
år pga. vand. 
Rudkøbing har en bane, der kunne anvendes til anlæg af en 
kunstgræsbane 
 
Interesse for start af Fodboldfitness på Langeland. f.eks. to steder 
Helle Holm Humble 30 32 30 99 –  
NB. Niels har kontaktet hende og der er aftalt møde om opstart af fodbold 
fitness i Humble. Niels inviterer Tullebølle og Rudkøbing med til dette 
møde i Humble. 
 
Tullebølle 
Der er fodbold både ude nordpå og i Tullebølle.  
Der er fin tilgang af U6 – U10 nordpå.  
De ældre børn træner i Tullebølle i samarbejde med Longelse. Der er 4 
årgange U10 til U13. 
Kamilla K udtrykker frustration over den nye stævneplanlægning, som 
betyder mere arbejde for klubberne. Den nye stævnestruktur er indført 
pga. for mange udeblivelser og afbud.  
Denne DBU Fyn beslutning blev der talt om og flere FMK-medlemmer 
udtrykte tilfredshed med ændringen. 
Camilla Pihl har sagt ja til deltagelse i bestyrelsen. 
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Der blev udtrykt stor ros til DBU Fyn for at lægge indendørsstævner i 
Tullebølle. 
NB – værd at notere, at U14 pige blev nr.3 i DBU Fyns indstævner. 
 
Longelse 
Michael udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet med Tullebølle. 
Klubben forsøger at fastholde pigeholdet U7/U8. 
Der er arrangeret Store Legedag i Kassebølle Friskole d. 25.5 kl. 11-15. 
Det er et gratis familiearrangement med opfordring til alle i familien om at 
komme ud og lege – fokusgruppen er fra 0 til de 12-årige.  
Klubbens nye krolfbane startede d. 20.3 med 10 deltagere. 
Niels Petersen fortalte, at han ikke deltager i FMK møderne fremover. Tak 
for samarbejdet Niels og dine gode bidrag på møderne. 
 

5. Evt. 
Pigefodbold i Humble – Humble forsøger sig med opstart på pigefodbold 
fra U7. Niels (har nu kontaktet Britt i Humble) kontakter Humble mhp. at 
rådgive og evt. hjælpe. 
Jesper undersøger mht. evt. start af pigefodbold for U7 og ældre i 
Rudkøbing 
E sport er kommet i gang i ungdomsklubben i Rudkøbing. Der har været 
stor tilslutning af de unge det første halve år.  
 
Næste møde i FMK Langeland: 
Mødested Rudkøbing 
Dato: torsdag 26.9 kl. 18.00 
Punkt til dagsorden: fodbold fitness samarbejde på Langeland.  
 
  
 
Med venlig hilsen 
 

 

  

Niels Nielsen  
Klubrådgiver | nini@dbufyn.dk  
DBU Fyn | Stadionvej 50 - Opgang C | 5200 Odense V  
M 21605211 | T 66154144  

 


