FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017
Lovene
Forslag 1 - 4: Ændring af det disciplinære system
Forslag 5: Hvem kan indgive protest/anke

Bestyrelsen
Bestyrelsen

Fællesturnering
Forslag 6: Forlængelse af prøveperiode på fælles turnering

Bestyrelsen

Turneringsreglementet
Forslag 7: Benyttelse af 1. års seniorer på U19 drenge
Forslag 8: Benyttelse af 1. års seniorer på U18 piger
Forslag 9: Genbrug af spillere på kvinde S1 og S2

Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen

Propositionerne
Forslag 10: Ændring af propositionerne for kvinde senior
Forslag 11: Automatisk op- og nedrykning i ungdomsrækkerne

Bestyrelsen
Rudkøbing BK

Forslag til ændring i lovene
Forslag 1
Forslagsstillere: Bestyrelsen
§ 8 (sidste afsnit)
Bestyrelsen kan nedsætte grupper til særlige opgaverI udvalgene 5 – 10 skal bestyrelsen have 1 repræsentant.
I udvalg 11 er DBU Fyns næstformand født medlem.
Ændres til:
Bestyrelsen kan nedsætte grupper til særlige opgaver.
I udvalgene 5-9 skal bestyrelsen have 1 repræsentant.
________________________________________________________________________________
Forslag 2
Forslagsstillere: Bestyrelsen
§ 11
Nyt stk. 7
7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget.
a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år.
b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år.
c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år.
________________________________________________________________________________
Forslag 3
Forslagsstillere: Bestyrelsen
§ 11
Nuværende stk. 7. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter.
Ændres til
8. Valg af medlemmer og suppleanter til appeludvalget.
a)
b)
c)
d)

Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år.
Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år.
Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år.
Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år.

Nuværende stk. 8 ændres til stk. 9.
________________________________________________________________________________

Forslag 4
Forslagsstillere: Bestyrelsen
Tilføjelse til § 11
Valgbar til disciplinær- og appeludvalg.
DBU Fyns bestyrelses-, udvalgs- og gruppemedlemmer samt bestyrelses-, udvalgs- og
gruppemedlemmer hos samarbejdsorganisationer, kan ikke vælges til udvalgene.
Der må ikke være personsammenfald mellem udvalgene.
Begrundelse/Motivering for forslag 1-4
Man ønsker fra bestyrelsens side et disciplinært system, der er uafhængigt af DBU Fyns bestyrelse
og udvalg. Med forslagene sikres, at der er en tydelige opdeling mellem den lovgivende, dømmende
og udøvende magt.
Tidsperspektiv
Forslagene vil ved vedtagelse træde i kraft med øjeblikkelig virkning.
________________________________________________________________________________
Forslag 5
Forslagsstillere: Bestyrelsen
Protester/anker:
§ 20g.
Protester kan alene indgives af sagens parter. Parter i sagen er kampens to klubber eller deltagende
klubber i samme pulje.
Hvis protesten vedrører ikke-spilleberettigede spillere kan protest endvidere indgives af den klub,
der mener, at ligge inde med spillerens spillercertifikat.
En disciplinær sanktion overfor en klub eller spiller/træner kan kun ankes af klubben selv.
Ændres til
§ 20g.
Protester/anker skal være underskrevet af en af klubbens angivne kontaktpersoner og samtidig med
afleveringen betales et af DBU Fyn fastsat gebyr. I modsat fald afvises protesten/anken.
Protester kan alene indgives af sagens parter. Parter i sagen er kampens to klubber eller deltagende
klubber i samme pulje.
Hvis protesten vedrører ikke-spilleberettigede spillere kan protest endvidere indgives af den klub,
der mener, at ligge inde med spillerens spillercertifikat.
En disciplinær sanktion overfor en klub eller spiller/træner kan alene ankes af sagens parter. Parter i
sagen er kampens to klubber, deltagende klubber i samme pulje, eller hvis sanktionen vedrører ikke
spillerberettiget spiller af den klub, der mener, at ligge inde med spillerens spillercertifikat.
Begrundelse/Motivering:
Forslaget er alene en præcisering af, hvem der kan nedlægge protest/anke og hvem der er berettiget
til at nedlægge protest/anke.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

Forslag til fællesturnering
Forslag: 6
Forslagsstiller: Bestyrelsen
DBU Fyns Bestyrelse foreslår hermed, at prøveperioden med fælles turnering i 2 eller flere
lokalunioner forlænges med 1 år.
Begrundelse/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 ordning
vedtages.
Evt. konsekvens:
DBU Fyns bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative
forhold for den fælles turnering for det kommende år.
Den fælles turnering vil blive evalueret senest i efteråret 2017 med henblik på en justering eller en
permanent vedtagelse på delegeretmødet i 2018.
Tidsperspektiv:
Bemyndigelsen vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet.

Forslag til ændring i turneringsreglementet
Forslag 7
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Benyttelse af 1. års seniorer i U19 drenge – ny § 8.6 i turneringsreglementet
Begrundelse/Motivering:
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.
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 man måske kan fastholde flere efter de er blevet
seniorspillere.

Tidsperspektiv:
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra sommeren 2017.
________________________________________________________________________________
Forslag 8
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Benyttelse af 1. års seniorer i U18 pige – ny § 8.7 i turneringsreglementet
Begrundelse/Motivering:
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.
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 man måske kan fastholde flere efter de er blevet
seniorspillere.
Tidsperspektiv:
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra sommeren 2017.
________________________________________________________________________________
Forslag 9
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Nyt punkt i turneringsreglementet under § 19.
I kvindesenior Serie 1 og lavere kan frit benyttes op til tre spillere fra andre af klubbens hold
rangeret lavere end Fynsserien. 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.
Begrundelse:
Forslaget indebærer, at klubber med flere seniorhold kan genbruge op til 3 spillere.
Derved vil de klubber der har mange kvindesenior spillere, have større mulighed for at stille to 11M
hold, da reglerne om brug af spillere bliver gjort mere fleksible.
Reglen omfatter kun kvinde serie 1 og 2, da det vurderes, at niveauforskellen fra Fynsserien til
Kvinde serie 2 er for stort.
Evt. konsekvens:
Indsættes som ny § 19.5.
Nuværende §1 9.5 bliver til 19.6 osv.

Tidsperspektiv:
Træder i kraft fra foråret 2017

Forslag til ændring i propositionerne
Forslag 10
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Ændring i propositionerne for kvindesenior
Nuværende propositioner
Albaniserien
Består af én pulje med 10-12 hold.
Spiller en enkeltturnering.
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt.
DBU Fyn tilsiger dommer.
Ved turneringens afslutning rykker det bedst placerede oprykningsberettigede hold op i Kvindeserie
Vest
Nummer 11-12 rykker ned i Serie 1
Serie 1
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt.
Ved turnerings afslutning rykker det bedst placerede oprykningsberettigede hold op i Albaniserien,
Øvrige hold skal nytilmeldes.
DBU Fyn tilsiger dommer.
Serie 2
Består af de til rækken tilmeldte hold.
DBU Fyn fastsætter seneste spilledato.
Den arrangerende klub tilsiger dommer.
Ved turneringens afslutning skal alle hold nytilmeldes
Forslag til nye propositioner
Albaniserien
Består af én pulje med 8 hold.
Spiller en dobbeltturnering.
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt.
Ved turneringens afslutning rykker det bedst placerede oprykningsberettigede hold op i Kvindeserie
Vest
Ved turneringens afslutning rykker nummer 7+8 ned og skal nytilmeldes.
DBU Fyn tilsiger dommer.

Serie 1
Består af de til rækken tilmeldte hold.
Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding og meddeles klubberne inden sæsonstart
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt.
Ved turnerings afslutning rykker de to bedst placerede oprykningsberettigede hold op i
Albaniserien.
Øvrige hold skal nytilmeldes.
DBU Fyn tilsiger dommer.
Serie 2
Består af de til rækken tilmeldte hold.
DBU Fyn fastsætter seneste spilledato.
Den arrangerende klub tilsiger dommer.
Ved turneringens afslutning skal alle hold nytilmeldes.
Eventuelt kvalifikationsspil til Albaniserien
Såfremt der i en turneringshalvdel er to nedrykkere fra Kvindeserie Vest, vil antallet af hold til den
efterfølgende sæson være på 9.
Derfor spilles der en kvalifikationskamp til den kommende halvsæson i Albaniserien for at
nedbringe antallet til 8 hold.
Kampen spilles mellem det hold der sluttede som nummer 6 i Albaniserien og det hold der sluttede
som nummer 2 i Serie 1.
Kampen afvikles på neutral bane den førstkommende lørdag efter turneringsafslutning og vinderen
vil blive indplaceret i Albaniserien.
Suspendering af nedrykning fra Albaniserien
Såfremt der ikke er nogen nedrykker fra Kvindeserie Vest suspenderes den ene nedrykning fra
Albaniserien, således at det kun er nummer 8, der rykker ned.
Begrundelse:
Der har i 2016 været nedsat en ad-hoc gruppe bestående af repræsentanter fra DBU Fyns
Seniorudvalg samt spillere og trænere fra fynske klubber for at kigge på struktur i fynsk
kvindefodbold. Det fremsatte forslag var den model man vurderede, ville give den bedste
turneringsafvikling set i lyset af de seneste års turneringer med udtrækninger og for stor
niveauforskel i Albaniserien. Derudover vurderede man også, at man med færre hold i Albaniserien
vil hæve den spillemæssige kvalitet.
Forslaget har været udsendt til høring i de fynske klubber, der har kvindefodbold.
Evt. konsekvens:
Såfremt forslaget vedtages, vil der i foråret 2017 skulle foretages ekstraordinære nedrykninger fra
Albaniserien, således at den nye afviklingsform er klar fra efteråret 2017. Overgangsordning foråret
2017 udmeldes til klubberne forud for sæsonstart.

Tidsperspektiv:
Træder i kraft til efteråret 2017
________________________________________________________________________________
Forslag 11:
Forslagsstiller: Finn Pedersen, Rudkøbing Boldklub
Forslag til automatisk op- og nedrykning i ungdomsrækkerne (A-B-C rækkerne)
Efter 1. halvdel af turneringen (efterår) rykker nr. 1 og 2 automatisk op i en højere rangeret række,
og sidst og næstsidst rykker tilsvarende en række ned (med forbehold for et lavt antal hold i
rækken).
Jvnf. indefodbold turneringen.
Begrundelse:
Det ses alt for ofte at det samme hold år efter år er suveræne vindere af B- eller C rækkerne, ofte
med den begrundelse at det er klubbens 2. eller 3. hold.
Dette retfærdiggør ikke den manglende fairplay forbundet med indplacering i for lav række i
forhold til evner.
Der er intet til hinder for at en klub har 2 hold i samme række.
Evt. konsekvens:
Mere lige kampe, og ingen store nederlag til de samme hold uge efter uge.
Tidsperspektiv:
2018

