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2016 

 



DELEGERETMØDE 2016 
 

Onsdag den 27.01.16 kl. 18.00 i Langeskov Hallen, Langeskov. 

 

 
D A G S O R D E N: 

 
1. Valg af dirigent.  

2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. 

Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse. 

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.  

4. Behandling af indkomne forslag.  

5. Valg af forretningsudvalg. Afgående er: 

Bjarne Christensen.  

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er: 

Afgående er: John Emil Johansen, Ole Hansen, Paul-Ejner Hauge 

7. Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til Appeludvalget. Afgående er: 

Michael Jensen, Torben Povlsen. Suppleant: Søren Godskesen 

8. Eventuelt. 

 

Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden mødet have afgivet 

skriftlig erklæring over for den forslagsstillende klub eller DBU Fyn om villighed til at modtage 

valget. 

Der kan møde et ubegrænset antal delegerede fra hver klub, dog vil hver klub max have 2 stemmer. 

For at repræsentere en klub skal pågældende være medlem af denne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURNERINGEN 2015 
 

 

Herrer:                                                 11:11                  8:8                           7:7    7:7                   5:5             

 forår    efterår                       forår   efterår               forår   efterår         forår   efterår

  

Senior 293      280                              10 10  

Old boys   11        10     

Veteran   12        11    

Superveteran     0          0    

Masters   13        13    

Super masters   12        12      

Grand Old Masters     8          8  

U-19   15        28       

U-17   38        35                            -         7                        

U-16   23        37                            3        -                                    

U-15    50        44                          13       14                                   

U-14   50        48          13       14                                     

U-13    -           -          72       77                               

U-12           81       93                                                            

U-11                           99       85                                                      9          13                     

U-10                        95        118 

U-9                      119        123 

U-8                                                                                                                                                                      121        119    

 

Kvinder      11:11             8:8                         7:7       7:7              5:5         

 forår    efterår       forår  efterår                forår   efterår         forår   efterår         

Senior   30        34                                              46          47 

U-19     0          0                                                                             

U-17   10        18                               3           4                                  

U-15   20        21            0         10                          

U-14   12          7         13         10                          

U-13                            24         34                          

U-12          35       23                                  

U-11          22       15                                                 8          16 

U-10                        29          37 

U-9                         29          11   

U-8                          7            4 

 

I U-5, U-6 og U-7 har drenge og piger spillet 3:3. Nedenfor antal hold pr. stævne (gennemsnit) 

U-5: 20 hold forår – 10 hold efterår.  

U-6: 90 hold forår – 50 hold efterår. 

U-7 drenge: 135 hold forår – 95 hold efterår 

U-7 piger: 5 hold forår - 5 hold efterår.  

Jyske 3-bold storstævne: 220 hold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DBU Fyns tillidsfolk og ansatte  
 

Bestyrelse:  Bjarne Christensen, Kaj Johansen, Hans Martin Møller, Ole Hansen,  

Kim Johansen, Paul-Ejner Hauge, Mette Gregersen, John Emil Johansen, Jakob 

Lyder. 

 

Administration:  Claus Gramm Pedersen, Anne-Mette Gade Rasmussen, Jørn Jensen, Kim 

Hansen, Ulrik Sundahl Sørensen, Jacob Skov, Mogens Jørgensen, John 

Christensen. 

 

Klubrådgivere:  Niels Nielsen, Bo Isaksen (stoppet).  

 

Fodbold Fitness-  Henrik Sørensen 

konsulent:  

 

Børneudvalg: John Emil Johansen, Mette Gregersen, Kurt Hansen,  

 Jesper Clausen, Jan Knudsen 

 

Ungdomsudvalg: Mette Gregersen, Jakob Lyder, Flemming Kvist Andersen, Søren Jensen, 

 Anders Hørberg. 

 

Seniorudvalg:  Kim Johansen, Ole Hansen, Sten Poulsen, Mikael Skovgaards  

 Emil Nutzhorn og Arne Appelgren (begge stoppet). 

 

Uddannelses-  Hans Martin Møller, John Emil Johansen, Leif Jensen,  

udvalg: Ejnar Bo Pedersen, Mikkel Rose 

  

Disciplinær-  Paul-Ejner Hauge, Ole Hansen, Ole Mikkelsen, Jørgen Andersen, Torben Hansen 

udvalg:   

 

Appeludvalget: Kaj Johansen, Michael Jensen, Torben Povlsen, Søren Godskesen 

 

Fairplaygruppe:  Sten Poulsen, Pernille Egdal, John Emil Johansen, Ejnar Bo Pedersen   

 

Dommerudvalg:  Paul-Ejner Hauge, Kim Johansen, Tom Krøyer, Per Bo Christensen, Erik Høg, 

 Torben Nielsen 

 

Kommunegruppe: Kaj Johansen, Bjarne Christensen, Ole Filstrup Pedersen, Erling Knudsen. 

 

Fodboldskole: Karina Hartwig 

 
 

 

 

 

 

 



Formanden 
Endnu et spændende fodbold år er gået og forandringens vinde blæser hen over vor elskede sport og 

fritidsinteresse. 

 

Medlemstal 

Tallene opgjort ved overgangen fra 2014 til 2015 afslørede, at flere fynske unge spiller fodbold i en 

fodboldklub. Det gælder også for de yngste seniorer. De fynske medlemstal viser en fremgang for 

begge køn i aldersgrupperne 13-18 år og 19-24 år. Til gengæld er der tilbagegang hos børnene og 

den ældre del af seniorerne.  

 

Det glæder os naturligvis meget at se, at flere unge og ungseniorer snører støvlerne sammenlignet 

med sidste år. Klubbernes store opmærksomhed på fastholdelsesproblematikken omkring 

ungdomsspillere gennem de senere år, har gjort mange klubber skarpere på, hvor vigtigt denne del 

er, og hvordan man kan gribe det an. Derfor er stigningen først og fremmest en cadeau til de 

klubber, der aktivt arbejder med at fastholde deres unge spillere. Hvis vi skal fastholde denne 

udvikling ved næste medlemsopgørelse, kræver det klubbernes fortsatte fokus på udfordringen med 

at fastholde unge. Hos DBU Fyn skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at bakke klubberne op 

i form af vidensdeling, fleksible spilleformer og andre lignende tiltag.  

 

På trods af den positive udvikling i antallet ungdomsspillere oplever DBU Fyn desværre en del 

udtrækninger af ungdomshold og et generelt fald i antallet af dem. 

 

Mens medlemstallene for ungdommen viser fremgang, ser det anderledes bekymrende ud for børn 

og seniorer. Her ses en generel medlemstilbagegang - bortset fra kvinder i aldersgruppen 25-59 år. 

Hos pigespillerne i alderen 0-12 år ses en tilbagegang på hele 12,2 % svarende til 287 færre 

pigespillere 

 

På trods af en tilbagegang i medlemstallet på Fyn fra 30.142 til 29.403 fodboldspillere i forhold til 

året før er fodbolden stadig den mest dyrkede sportsgren. Medlemsudviklingen dokumenterer, hvad 

vi allerede havde på fornemmelsen, nemlig at fodbolden som foreningsidræt er i hård konkurrence 

med andre fritidstilbud og i særdeleshed med de selvorganiserede aktiviteter. Der skal tænkes 

anderledes, og vi skal gå strategisk til værks. 

 

DIF og DGI har i fællesskab søsat projekt ”Bevæg dig for livet”, der i 2025 skal resultere i, at 75% 

af befolkningen er idrætsaktive og 50% er medlem af en forening. Det er ambitiøse mål, der kræver 

en grundig analyse af nuværende aktiviteter og en prioritering af fremtidige indsatser. Fodbolden 

bidrager også til denne udvikling med fokus på fastholdelse af teenagere og en stigning i voksne 

fodboldmotionister. Værktøjet er klubudviklingsforløb samt understøttende indsatser, såsom 

uddannelse, hjælp til frivillige, stævner osv. Når der i denne her sammenhæng tales om 

klubudvikling, kan det både være det, der foregår inde i bestyrelseslokalet og det, der foregår ude på 

fodboldbanerne. 

 

DBU Fyns kerneydelser: Turnering, Stævner, Uddannelse og Klubudvikling 

Aktuelle tal for turnerings- og stævneaktivitet viser, at vi stadig er udfordret på fastholdelse af antal 

hold i DBU Fyns turneringer hele vejen fra børnefodbold til senior og de gamle. Den udvikling skal 

vendes, og her ligger et stort stykke arbejde foran os i samarbejde med de fynske klubber. 

 



Elitefodbolden for kvinder og piger på Fyn er udfordret. Vi har ikke længere ungdomslicens til 

fynske pigehold og elitefodbolden for kvinder skal finde nye græsgange fra sommeren 2016. Mange 

kræfter er i gang med at finde fælles løsninger. Lad os håbe det lykkedes, at sikre et solidt 

fundament, så vi også fremover kan have pige- og kvindefodbold på øverste hylde. 

 

Respekt for modspillere og dommere er en væsentlig del af fodboldspillet. I 2015 har vi i den grad 

været udfordret på respekten for hinanden, idet hele 14 kampe blev afbrudt på grund af diverse 

former for vold eller trusler om vold. Det er helt uacceptabelt, og vi tager skarpt afstand fra 

hændelserne. Vi har alle et ansvar for en fair afvikling af de mange tusinde fodboldkampe, der 

afvikles hvert år. Det er i alles interesse, at vi får mindsket antallet af sager med afbrudte kampe, og 

derfor vil vi fra DBU Fyns side godt appellere til, at klubberne sætter fokus på fairplay og god 

adfærd i klubberne, således at vi ved fælles hjælp kan komme udfordringerne til livs. Her kan vores 

klubrådgivere hjælpe med at sætte værdier, etik og moral på dagsordenen i klubberne. 

 

DBU Fyns disciplinære system er hjørnestenen i indsatsen mod afbrudte kampe, brug af ulovlige 

spillere, snyd med holdkort og uhensigtsmæssigt adfærd, hvilket kræver indberetninger fra klubber 

og dommere, for at disciplinærudvalget kan behandle og sanktionere uhensigtsmæssig adfærd. 

Et korps af kampobservatører kan ligeledes sendes ud til potentielle risiko kampe. 

 

En adfærdsgruppe bestående af klubfolk og DBU Fyn folk har ligeledes arbejdet med adfærd i 2015 

og er fremkommet med en række anbefalinger, som DBU Fyns udvalg nu er i gang med at 

behandle. Fokus på fairplay og god adfærd vil fortsætte i 2016. 

 

Fodboldens IT-værktøjer er i rivende udvikling. Nyeste skud på stammen er et nyt system til 

opkrævning af kontingenter i KlubOffice. Det nye bliver, at man nu kan koble en 

abonnementsordning til sin kontingentopkrævning - uden meromkostninger i forhold til online 

betaling, som man kender det i dag. Fordelene med det nye system bliver mange og de nye 

funktioner bliver endnu et skridt på vejen mod at lette administrationen i klubberne. Systemet 

forventes klar i første kvartal af 2016. 

 

Kommuner, Faciliteter og Sundhed 

Formandsklubberne er stadig det afgørende omdrejningspunkt i DBU Fyns kommunale indsats. Det 

lokale netværk kan bringe relevante emner til debat i kommunen, men også klubberne imellem.  

Antallet af kunstgræsbaner, hvad enten der er tale om 11-mands baner eller multibaner, er stadig for 

opadgående. Det giver fantastiske muligheder for at spille fodbold året rundt og endvidere 

muligheder for at bringe fodbolden endnu tættere på skoler, ungdomsskoler, børnehaver m.m. 

Kunstgræsbaner og træneruddannelse er fremtidens bedste bud på at sikre fortsat fastholdelse, 

tilgang og udvikling i fodboldklubberne. Det er god kommunal fritidspolitik og sundhedspolitik at 

støtte kunstgræsbaner og fodboldens øvrige udfoldelse. Fodbold er videnskabeligt dokumenteret 

som verdens sundeste sport – uanset om man er øvet eller nybegynder – ung eller gammel – 

sygdomsramt eller rask. 

 

Ny skolereform er i fuld gang med længere og mere aktiv skoledag til følge. DBU Fyn har fokus på 

valgfagspakker til skolerne. Derudover arbejdes der, sammen med Langelands Kommune, på at 

udvikle et tilbud til asylansøgere og flygtninge på Langeland.  

 

 

 



DBU Fyns strategi 2025 – Fokus på Medlemmer og Klubudvikling 

Strategien er under udvikling og ved at tage form. Breddefodbolden i Danmark fokuserer i de 

kommende år på to strategiske hovedindsatsområder – Klubudvikling og Medlemmer. 

 

Under hovedindsatsområdet Klubudvikling arbejdes der med følgende indsatsområder: 

 Flere uddannede trænere 

 Kernedriften: Færre administrative opgaver i klubberne samt bedre overblik over opgaver og 

mere uddelegering. 

På medlemsdelen har vi en række mulige indsatsområder i spil, som er blevet peget på i forhold til 

udviklingspotentialer baseret på medlemstal og befolkningsudvikling. Bestyrelsen opgave bliver at 

prioritere dem. Listen tæller: 

 Piger og Drenge (3-4 år) 

 Piger (5-12 år) 

 Herrer og kvinder (20-40 år) 

 Voksne motionister 

 Ældste ungdom (U15-U19). 

Indsatsområderne skal understøttes af hver sin strategigruppe bestående af personer fra 

administrationen, fra bestyrelse eller udvalg, klubfolk og eksterne ”eksperter”. 

 

Organisationsudvikling - Eftersyn af lokalunioner 

Dansk breddefodbold har besluttet at lave et eftersyn af sig selv. Det overordnede formål med at 

lave en ny politisk, faglig og administrativ struktur i lokalunionerne (LU) er 

 at sikre, at alle klubber modtager den bedste service og rådgivning inden for de produkter og 

aktiviteter, som de efterspørger. Og tillige at denne service og rådgivning sker på en måde, 

som af klubberne og deres ledere opfattes nærværende og relevant. 

 at sikre at klubberne, de frivillige ledere og fodboldsporten sikres de bedst mulige vækst-, 

udviklings- og driftsbetingelser i det daglige foreningsarbejde. 

 at sikre at rationaler og tekniske muligheder udnyttes optimalt, så alle medlemsforeningerne 

sikres service og tilbud til lavest mulige omkostning. 

 at sikre at breddeaftalens økonomi primært anvendes til hensigtsmæssige opgaveløsninger, 

service og aktiviteter og kun sekundært til organisatoriske strukturer og systemer. 

Analysearbejdet i forbindelse med organisationsudviklingen omfatter 

 Lokalunionernes politiske og administrative struktur. 

 Lokalunionernes faggrupper og udvalg. 

 Bestyrelserne i LU (6 Lokalunionsbestyrelser og 4 regionsbestyrelser). 

 Nærhed – hvad bruger en fodboldklub en lokalunion til? 

o Politisk, fagligt og administrativt (frivillige og ansatte) 

 Klubberne og de frivillige. 

Organisationsudvikling - Politisk kommission i DBU 



Også i DBU arbejdes der med organisationsudvikling. En ny struktur i DBU skal fortsat være 

bygget på fællesskab, solidaritet, samarbejde, åbenhed, dialog og involvering med henblik på at 

sikre samhørigheden mellem alle dele af dansk fodbold - vi skal fortsat sikre nærhedsprincippet og 

udgangspunktet er klubberne i centrum. 

Dansk fodbold skal således fremadrettet også være baseret på følgende to hovedprincipper: 

 Fodbold er DBU’s førsteprioritet og eksistensberettigelse 

 DBU er en organisation baseret på repræsentativt demokrati, og der skal tages hensyn til de 

demokratiske traditioner vi har, så opgavernes løsning tager udgangspunkt i DBU’s værdier, 

og at det daglige arbejde skal være baseret på gennemskuelighed, ansvarlighed og respekt 

for alle interessenter i dansk fodbold. 

En politisk kommission skal med afsæt i ovennævnte skabe et beslutningsgrundlag for en fremtidig 

dynamisk organisation, hvor struktur, organisering og finansiering indgår som elementer i 

oplægget. 

Der er med afsæt i principperne ingen ’hellige køer’, det vil sige, alle politiske dele er i spil i 

forhold til en fremtidig politisk struktur, herunder: 

 Sammensætning af repræsentantskab, bestyrelse, FU, øvrige udvalg og faggrupper. 

 70 års reglen og i samspil til denne tidsbegrænsede perioder eller andre begrænsninger for at 

sidde på udvalgte poster. 

 Omkring fremtidig lokalunions strukturer skal den del og eventuelle forslag koordineres i 

tæt dialog og samordning med det analysearbejde der er igangsat i FLU, jævnfør 

Breddeaftalen. 

 Kommissionen kigger ikke på den administrative struktur. 

Afslutning 

Værd at nævne er også at B1909 modtog prisen for Årets Fodboldaktivitet for deres arbejde med at 

udvikle ”det hele menneske” i et socialt belastet område. Fokus ligger for de mindre børn på 

koblingen mellem den store fodboldinteresse og læring i skolen, mens der på unge-området sættes 

ind for at fremme lysten til uddannelse hos de større børn. 

 

Slutteligt skal lyde en tak til de fynske fodboldklubber for en fremragende indsats i det fynske 

fodboldlandskab. Tak til administrationen og klubrådgiverne, der som sædvanligt har arbejdet hårdt 

for at understøtte fynsk fodbold. Tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde. 

 

På gensyn til delegeretmødet onsdag d. 27. januar 2016 i Langeskov. 

 

Administrationen 

Året 2015 har budt på et enkelt ”nyt” ansigt på kontoret. Vi sagde i løbet af året farvel til Kamilla 

Ekholdt. I stedet tiltrådte John Christensen i en anden rolle omkring uddannelse. Der skal lyde en 

stor tak til Kamilla for hendes indsats hos DBU Fyn. 

 

Vi har, som vi sagde på sidste delegeretmøde, igen i år haft gang i renoveringen af kontoret. Denne 

gang er det vores gamle køkken som har måtte lade livet til fordel for et nyt. Ligeledes har vi fået 

bygget en skillevæg ind til vores toilet. Processen omkring renovering startede i 2014, og er ikke 

færdig endnu. Der mangler stadig lidt opgradering af faciliteterne og nyanskaffelse af diverse 

daglige hjælpemidler. Vi har derfor også i det kommende år afsat midler til dette arbejde, og vil 

forsøge at blive så færdige vi kan på dette område. 



 

Skolereform 

Som skrevet i sidste års beretning, var DBU Fyn de første til at gå ind på skoleområdet. Dette 

arbejde har vi fortsat i 2015, og er nu inde på 5 skoler, hvor vi underviser/uddanner elever fra 7.-9. 

klasse i trænergerningen. Da timerne til dette undervisningsarbejde er steget, har vi også her været 

nødt til at indkalde forstærkninger. Ulrik Bredegaard er derfor blevet ansat på timebasis, til at 

varetage noget af dette arbejde for os. Vi har også i år lagt meget vægt på at inddrage klubberne i 

dette arbejde. Det ene samarbejde udsprang endda fra Tårup IF, der selv kontaktede os omkring et 

projekt, som derefter blev søsat på 3 skoler i Nyborg Kommune. Det betyder meget for os, at vi har 

jer klubber med i arbejdet, da det gerne skulle være jer, der høster frugten af arbejdet i form af nye 

trænere og/eller spillere. 

 

Fællesturnering 

Vi har igen i år haft et samarbejde med DBU Jylland omkring fællesturnering i ungdomsårgangene. 

I år blev det udvidet til, foruden U14 & U15, også at omfatte U13. Vi håber, vi har fået løst de fleste 

udfordringer omkring dette, og vi her godt takke DBU Jyllands administration for et godt 

samarbejde hen over året. 

 

Ny klubrådgiver 

Bo Isaksen opsagde pr. 1. juli 2015 hans job som klubrådgiver hos DBU Fyn. Der skal herfra lyde 

en stor tak til Bo for en engageret indsats ude i klubberne. Vi valgte herefter at se på, hvordan vores 

klubrådgiversammensætning i de kommende år skulle være, og endte ud i, at det bedste for Fyn 

stadig er to halvtids klubrådgivere. Der blev igangsat en rekrutteringsproces, og Arne Appelgren 

blev ansat som klubrådgiver pr. 1. december 2015. Arne er for mange et kendt ansigt, da han har 

begået sig som træner gennem mange år, så velkommen til Arne og tag nu godt i mod ham ude i 

klubberne.  

 

Fodbold Fitness-konsulent 

På fodbold fitness området har Henrik Sørensen igen været godt rundt i de fynske klubber. Henrik 

har været ansat på en 2-årig kontrakt, som nu er blevet forlænget så den løber til 30. juni 2016. 

Derfor vil I stadig kunne nå, at få besøg af Henrik, hvis I ønsker at starte fodbold fitness op. Henrik 

er desuden rigtig god til at arbejde ind i kommunerne, så har I ønsker om kommunesamarbejde 

inden for sundhedsområdet, så kontakt endelig Henrik. 

 

Økonomi 

På økonomisiden har det i år set ganske godt ud hos DBU Fyn. Vi kommer ud med et solidt 

overskud, og har endda afsat en del midler til de kommende års udviklingsprojekter. Overskuddet 

skyldes, at vi de senest to år, har arbejdet efter leansystemet, hvilket vil sige, at vi har set på alle 

vores omkostninger, og tilrettet disse. Vi kan nu ikke tilrette mere uden det vil gå ud over den 

daglige drift. Ligeledes er det glædeligt at se, at vi har større indtægter på vores turneringer end 

budgetteret, hvilket også betyder flere indtægter på administrationsomkostningerne pr. kamp. Det er 

vi rigtig glade for, da dette er lig med flere hold end påregnet. Det betyder også, at det ikke bliver 

dyrere at spille fodbold på Fyn det kommende år. Holdgebyret holdes nemlig på niveau med sidste 

år. 

 

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på fastlæggelse af strategien for de kommende år, hvor især 

klubudvikling og medlemmer vil have højsæde. Vi skal på Fyn skaffe ca. 10.000 flere 



fodboldspillere, hvis vi skal nå det samlede måltal i 2025. Dette kræver også noget økonomi, 

hvorfor bestyrelsen har besluttet, at afsætte kr. 500.000 til de kommende års udviklingsarbejde. 

 

Manglende betalinger 

I administrationen har vi i år brugt alt for meget tid på at rykke for manglende betalinger. Vi er klar 

over, at I ude i klubberne kan have likvide udfordringer i perioder af året, dette er vi også villige til 

at tage højde for, det kræver blot, at der indgås en aftale herom, og at denne aftale overholdes. Der 

har desværre været for mange, som ikke har overholdt vores aftaler i år. Vi har derfor besluttet, at 

der i løbet af det kommende år indføres et automatisk rykkersystem, hvor der i alt udsendes fire 

rykkere. Betaler man ikke første gang eller indgår afdragsaftale, vil der blive pålagt et rykkergebyr 

ved næste rykker. Vi håber på jeres forståelse, og vi vil rigtig gerne hjælpe, men vi kan desværre 

ikke agere bank for alle fynske klubber. 

 

Afbrudte kampe 

Vi må desværre erkende, at vi i år i administrationen, har brugt alt for mange ressourcer på arbejdet 

med afbrudte kampe. Der blev desværre en periode i foråret og starten af efteråret, hvor folk ikke 

kunne opføre sig ordentligt på fodboldbanen. Det gav os uforholdsmæssigt meget arbejde på den 

front. Arbejde som vi selvfølgelig påtog os, men også arbejde som burde være unødvendigt.  

 

Omkring kommunikationen fra vores side, kan vi sige, at vi i fremtiden vil lægge alle afbrudte 

kampe op på vores hjemmeside, så snart vi modtager en meddelelse herom. Vi håber ikke vi får så 

travlt som i det forgangne år, og fra administrationen skal der lyde en kraftig opfordring til alle de 

fynske klubber, spillere og trænere: Hold nu fokus på det primære - nemlig fodboldspillet, og hold 

jer nu til fairplay - både i forhold til dommere, modstandere og tilskuere. 

 

Tak  

Slutteligt skal der fra DBU Fyns administration lyde en stor tak til alle jer fynske fodboldklubber, 

trænere, spillere, ledere og dommere. Det har været en stor fornøjelse at arbejde med jer i det 

forgangne år, og vi ser frem til, at fortsætte vores gode samarbejde til gavn for fynsk fodbold. 

 

Kommunegruppen 
DBU Fyn Kommune skal understøtte de fynske klubbers behov i forhold til kommunale 

udfordringer og muligheder. 

Det gøres ved at:  

 understøtte/facilitere bæredygtige klubsamarbejder i kommunerne   

 understøtte/facilitere en koordineret tilgang fra klubberne til offentlige myndigheder 

 bringe aktuelle emner til debat på klubniveau via formandsklubberne 

 yde rådgivning og sparring til klubber med aktuelle kommunale problemstillinger 

 påpege fodboldens samfundsværdi overfor de fynske politikere 

 

      DBU Fyn Kommune stiller sig til rådighed i forbindelse med kontakt til kommunen samt sparring 

forud for en evt. henvendelse. Kontakt DBU Fyn for yderligere info. 

 

Aktiviteter 

Formandsklubber 

DBU Fyn Kommune er politisk forankringssted for de 10 kommunalt afgrænsede formandsklubber. 



Via DBU Fyns klubrådgivere bringer DBU Fyn Kommune relevante emner til drøftelse i 

formandsklubberne. Der er bl.a drøftet følgende på formandsklubmøderne: 

 

 DBU’s Kommunestrategi – rammer og projektmuligheder 

 DBU Fyns delegeretmøde – form og deltagelse 

 Banevedligehold i kommunerne 

 Faldende antal hold og medlemstal 

 Klubbernes relationer og samarbejde 

 Kodeks, moral og etik for spillerskifte mellem klubber 

 Faciliteter, herunder kunstgræsbaner 

 Kommunale gebyrer og stramninger 

 Trænerkontrakter og aflønning af trænere 

 Samarbejde med skoler og kommuner 

 Kontingentstrukturer 

 Netværksgruppe for klubber med pige-/kvindefodbold. 

 

På flere af møderne har der været eksterne deltagere, f.eks. fra kommunerne og DBU’s formand 

Jesper Møller. 

Fælles Formandsklubmøde 

1. november afvikledes det årlige fællesmøde for formandsklubberne. På dagsordenen var: 

 Adfærd på og omkring fodboldbanen 

 Klubsamarbejde 

 DBU’s IT-værktøjer 

 Klubfester og -traditioner 

 

Dagen blev rundet af med spisning og superligakampen OB – Brøndby IF 

 

Fælles kommunestrategi og samarbejde med skoler 

Drøftelsen af DBU’s kommunestrategi og DBU Fyns indtræden på skoleområdet har desuden også 

haft fokus og forventes at vil have det i stigende grad i 2016. Gruppen lægger op til, at alle 

kommunale samarbejder forankres politisk i gruppen med effekt fra 2016. 

 

Nøgletal 

Antal møder i gruppen: 3 

Antal formandsklubmøder: 23 

Antal fælles formandsklubmøder: 1 (ca. 90 deltagere) 

 

Børneudvalget 
Formål med udvalget 

 At unionens politik og visionsplaner efterleves.  

 At inspirere til fremme af børnebolden på Fyn.  

 At der udarbejdes handlingsplaner via SMART mål med det formål at lægge en samlet 

strategi, målsætning og handlingsplan for det/de kommende år.  

 At udarbejde budget for udvalget.  



 At formidle holdninger og ideer til arbejdet med børnefodbold.  

 At sikre en løbende dialog med klubberne, DBU Fyn udvalg, øvrige lokalunioner og DBU.  

 At afholde 1-2 årlige møder med ungdomsudvalget.   

 

Aktiviteter 

 Jyske 3-Bold Storstævne 23. august i Næsby BK 
Igen i år var der stort set udsolgt til Jyske 3-Bold Storstævnet, og Næsby BK var for 4. gang 

vært for arrangementet. En masse drenge og piger fordelt på de fynske klubber havde 

sammen med deres forældre en dejlig fodbolddag i høj solskin, hvor dagen afsluttedes med 

medaljeoverrækkelse til alle. Børneudvalget havde sammen med Fair Play udvalget valgt at 

bruge dagen til at sætte fokus på Fair Play – bl.a.  med nogle små konkurrencer.   

 

 Børnetrænerseminarer i Tommerup 

I alt 90 børnetrænere deltog i 2 børnetrænerseminarer den 11. og 22. marts 2015 i 

Tommerup. Der var såvel praktik som teori, og under praksis havde kursisterne mulighed 

for at opleve forskellige øvelsesstationer fra de tre instruktører. 

 

 Forældretræner – hvad så? 

I samarbejde med DBU Fyns Uddannelsesudvalg søsatte Børneudvalget to kurser med titlen 

”Forældretræner – hvad så?”. De to kurser blev afviklet i Sanderum BK og Nyborg. 

Projektets mål var at ”klæde nye trænere på” til opgaven som børnetræner i klubben.   

 

 Årets Børneklub MG & BK                                                
Titlen som Årets Børneklub 2015 blev tildelt MG & BK, som modtog overrækkelse af 

banner og klubkursus i forbindelse med et stort børnestævne i klubben. MG&BK blev 

blandt andet udvalgt med baggrund i deres store indsats for at skaffe frivillige trænere og 

hjælpere til alle hold. Desuden prioriterer klubben pigerne lige så højt som drengene.                                                                                          

 

Nøgletal 

Medlemstal  

10.754 i aldersgruppen 0-12 år. 2.061 piger og 8.693 drenge. 

 

Holdstatistisk 

807 hold tilmeldt børnestævne og turnering for drenge og piger.  

 

 

Ungdomsudvalget 
Ungdomsudvalget skal sikre drift og udvikling af ungdomsfodbold for såvel piger og drenge.  

 

Herunder: 

 At sikre, at DBU Fyns overordnede politik og strategi efterleves i forhold til 

ungdomsfodbold.  

 Formidle holdninger og ideer til arbejdet med ungdomsfodbold.  

 Løbende evaluering af turneringsstruktur.  

 Samarbejde med DBU Jylland.  

 Ungdomspokalturneringen.  

 Udvikling af nye stævne- og turneringstilbud.  



 

Årets ungdomsklub  
De seneste 3 år har Faxe Kondi og DBU Fyns ungdomsudvalg i fælleskab uddelt prisen som årets 

ungdomsklub. Til den vindende klub er der en præmie på 10.000 kr. Aftalen mellem Faxe Kondi og 

DBU udløb pr. 31. december 2015, hvilket har betydet, at vi i år både har uddelt for 2014 og 2015.  

I forbindelse med ungdomspokalfinalerne i juni måned blev årets ungdomsklub 2014 kåret. Den 

fornemme titel og ikke mindst 10.000 kr. gik til MG & BK. Blandt andet fordi MG & BK i de 

seneste år har prioriteret ungdomsfodbolden meget højt, og eksempelvis har været pilotklub på Fyn 

i forbindelse med ungdomsfodbold version 2.0. blandt andet for at styrke klubbens arbejde med 

ungdomsfodbold. Det har givet umiddelbare resultater, og man har formået at skabe et miljø, hvor 

det er sjovt og inspirerende at være ung. 

 

Årets ungdomsklub 2015 blev fundet i slutningen af november og ungdomsudvalget valgte Nr. 

Lyndelse/Søby til den ærefulde titel. I udvælgelsen lagde udvalget blandt andet vægt på, at Nr. 

Lyndelse/Søby som direkte følge af den nye skolereform har fået oprettet et hyggemiljø i klubbens 

cafe, et sted hvor mange af klubbens unge spillere går hen direkte efter skole. Den tid der er mellem 

sidste time i skolen og træningsstart bruges sammen med vennerne eller de sidste lektier klares 

inden træningen påbegyndes.  

 

Seneste tiltag er etableringen af en stor multibane med omkringliggende aktivitetsområder – et 

miljø der vil knytte fritidsaktiviteter sammen med klubmiljø og være byens tilholdssted. Et 

fantastisk fælles referencepunkt for byens unge. 

 

DBU Fyn har besluttet, at fra og med næste år uddeler børne- og ungdomsudvalget en samlet pris.  

 

Fælles turnering med DBU Jylland 
I foråret 2015 vedtog bestyrelserne i henholdsvis DBU Fyn og DBU Jylland at udvide fælles 

turneringen til at omfatte de to øverste niveauer i U13 til U15 for drenge og piger.  

Udvalget foretog efter ansøgning udvælgelse af de fynske klubber, der skulle deltage i dette års 

turnering. Udvælgelsen er foregået efter en række kriterier som ikke i udgangspunktet har været 

offentligt kendt. Fra og med den kommende sæson vil disse kriterier blive lagt åbent frem. De 

fremgår allerede nu via www.dbufyn.dk  

 

Ungdomspokalturneringen 

Igen i 2015 har DBU Fyn afviklet ungdomspokalturnering med afsluttende finaler i henholdsvis Nr. 

Aaby for U13 og U14 og på Odense Atletikstadion for U15 til U19. De seneste 3 år har alle 

lokalunioner haft et samarbejde med Faxe Kondi, hvilket har betydet, at de lokale vindere gik 

videre til et afsluttende finalestævne. I år deltog Marienlyst i U14 piger og Dalum i U14 drenge. 

Marienlyst vandt deres finale og blev dermed danske pokalmestre, mens det i finalen blev til et 

knebent nederlag for Dalums drenge.  

Aftalen med Faxe Kondi er ikke blevet forlænget, og der vil derfor ikke i den kommende sæson 

være landsdækkende finaler.  

DBU Fyn har besluttet, at næste års pokalfinaler finder sted i Nr. Aaby onsdag den 15. juni og 

torsdag den 16. juni samt lørdag den 18. juni på Odense Atletikstadion.  

 

Pigestruktur/årgangsopdeling ungdomsfodbold piger U13 til U19  
I august 2014 op til sæsonen 2014/2015 blev der ændret i årgangene for de ældste 

pigeungdomsårgange. I stedet for U16 og U18 blev det ændret til U17 og U19. Ændringen blev 

http://www.dbufyn.dk/


effektueret i hele Danmark.  

Vi må konstatere, at vi her halvvejs inde i sæson 2 endnu ikke har haft nogen hold tilmeldt U19 

pige. Det samme mønster ses i resten af fodbold Danmark, hvor ingen eller i bedste fald meget få 

hold er tilmeldt.  

DBU Fyn er meget opmærksomme på udfordringen hvad angår de ældste pigeårgange.  

I maj måned indbød vi til et dialogmøde med alle klubber, der aktuelt havde hold med i U17 pige. 

Desværre blev mødet ikke gennemført pga. meget få tilmeldinger.  

I november måned har vi spurgt alle klubber med pigeungdomsfodbold om en tilkendegivelse på 

den bedste opdeling af årgange i pigeungdom.  

Bestyrelsen og ungdomsudvalget vil se nøje på klubbernes tilbagemeldinger og overveje skridt i 

forhold til sæsonen 2016/2017 med henblik på at fastholde flere piger i ungdomsfodbolden.  

 

Nøgletal:  

Antal medlemmer drenge: 5541   Antal medlemmer piger: 1766 

Antal drenge hold: 331   Antal pige hold: 110 

 

Seniorudvalget 
At sikre drift og udvikling af seniorfodbold og fodbold for ”de gamle” for såvel herrer og kvinder.  

 

Aktiviteter 

Vi starter med at skrue tiden tilbage til delegeretmødet i januar 2015, hvor seniorudvalget havde en 

række forslag til behandling.  

Fleksibel spilleform, som betyder at en 11M kamp kan afvikles som 9M, blev indført i rækkerne for 

de gamle samt laveste seniorniveau. Flere kampe er frem for en aflysning blevet spillet som 9M i 

løbet af sæsonen lige efter intentionerne.  

 

Forslaget om flere hold fra samme klub i serie 2 fik også opbakning på delegeretmødet, og allerede 

her i denne sæson er der flere fynske klubber, som har nydt godt af dette.  

Fleksibel spilletid hos de gamle blev også vedtaget og træder i kraft fra den kommende sæson.  

 

I løbet af 2015 har Seniorudvalget stået i spidsen for en række nye aktiviteter.  

Forud for forårssæsonen blev der afholdt prøvestævner i 5M og 8M for de gamle. En anderledes 

spilleform som i fremtiden måske kan blive aktuel for at fastholde de ældste årgange.  

 

Vores lille pokalturnering for seniorer – Carlslund/Albani Pokalen – havde i år deltagelse af 16 

kvindehold og 53 herrehold. Kildemosens kvinder og OKS’ herrer rendte med titlerne og har 

håneretten indtil næste år.  

 

7-mands fodbold for kvinder har vi kendt til i mange år på Fyn, mens det hos herrerne aldrig rigtig 

har vundet gehør. 2015 blev året hvor vi langt om længe fik ændret den tendens.  

Fra foråret blev der indført 7-mands stævner for herresenior – stævner hvor udgangspunktet var, at 

alle kunne være med, og det skulle være et sjovt og anderledes supplement til træningen.  

Allerede fra første stævne blev stævnerne godt modtaget, og der har således været afviklet stævner 

helt frem til december 2015. Stævneformen fortsætter naturligvis i det nye år, hvor man også vil 

udbyde det for kvinderne.  

 

Der har i 2015 desværre været meget fokus på afbrudte kampe. Vold, trusler og tilskueruroligheder 

hører på ingen måder hjemme i fodbold, og i Seniorudvalget tager vi skarp afstand fra episoderne.  



De afbrudte kampe har desværre også fjernet fokus fra alle de gode oplevelser, som der hver dag 

udspiller sig på de fynske anlæg. Her afvikles nemlig rigtig mange kampe, hvor alle aktører – det 

være sig spillere, trænere, ledere og tilskuere – får en god oplevelse med fodbolden. I 

Seniorudvalget håber vi, at 2016 vil blive forbundet med gode fodboldoplevelser, og at man 

kommer tendensen med afbrudte kampe til livs.  

 

Seniorudvalget har i det forgangne år også kigget vores turneringer efter i sømmene.  

Ting kræver ind imellem tilpasninger således også vores turneringer, og derfor stilles der til 

delegeretmødet forslag om ændring af Albaniserien for herrer, ændring af propositionerne for herre 

serie 3 samt regelændring om udtrækning af hold. Det kan I læse mere om i forslagene til 

delegeretmødet. 

  

Nøgletal fra udvalget 

 

Medlemstal  

Herrer: 9.984  Kvinder: 1.358 

 

Holdstatistisk 

Forår 

Herresenior: 295 Kvindesenior: 80 De gamle: 57 

 

Efterår:  

Herresenior: 288 Kvindesenior: 86 De gamle: 54 

 

Fairplaygruppen 
Formål med udvalget 

 At alle kampe under DBU Fyns turneringer afvikles i en positiv ånd med respekt for 

modspillere og dommere. 

 At den enkelte klub prioriterer fairplay som indsatsområde. 

 At nedbringe antallet af disciplinærsager/karantænedage. 

 At skabe større synlighed omkring fairplay på Fyn.  

Aktiviteter 

Fairplay gruppen har efter et forår, hvor man mere eller mindre var på stand-by, reorganiseret sig 

fra efterårets begyndelse. Gruppen har inden jul afviklet tre møder, hvor man primært har haft fokus 

på to ting nemlig FIFA’s fairplay dage samt aktiviteter i 2016. 

 

FIFA fairplaydage 

Aktiviteten blev markeret flere steder på Fyn med konkrete tiltag. 

I Skårup blev der sat fokus på fairplay til et børnestævne. Klubben havde forud for stævnet haft 

kontakt til øvrige klubber og opfordret disse til at lave en fairplay gestus under stævnet. Nogle 

havde medbragt kage, andre klappede ved modstanderes mål med videre. Derudover blev der uddelt 

diverse fairplay materialer.  

 

Ved en U12 kamp i Sanderum fik alle spillere udleveret en gul fairplay trøje. Der var fælles 

indmarch og blev taget et samlet holdbillede, som er blevet delt via unionens Facebook-side.  

 



De fynske klubber har i september haft mulighed for at rekvirere en gratis fairplay pakke ved DBU 

Fyn. Pakken bestod af fairplay flag, bannere, anførerbind, tegneserier og øvrigt fairplay materiale. 

Dette benyttede 28 fynske klubber sig af.  

En af disse var Nyborg G&IF. Her har klubbens serie 5 hold sat ekstra fokus på fairplay ved efter 

hver kamp at kåre kampens fairplay spiller, som får æren af at være anfører i holdets næste kamp. 

En god og anderledes måde at sætte fokus på fairplay på. Fairplay gruppen honorerede Nyborgs 

serie 5 hold med 4 billetter landskampen Danmark – Frankrig for deres måde at tænke kreativt på.  

  

Fairplaygruppen har også været repræsenteret i den af bestyrelsen nedsatte ad-hoc gruppe, der har 

kigget på adfærden på de fynske fodboldbaner.  

 

Aktiviteter for 2016 

DBU Fyn har fået tilknyttet en sponsor, der støtter de fynske fairplay tiltag, hvilket giver gruppen 

nogle nye muligheder for at sætte ekstra fokus på fairplay.  

 

Børn og unge 

Følgende aktiviteter er planlagt for børne- og ungdomsfodbolden på Fyn 

- Der skal produceres t-shirts med fairplay budskaber 

- Udvalget skal ud til en række børnestævner, hvor de mindste årgange skal indvies i fairplay 

begreberne 

- Laves fairplay plakater som sendes til de fynske klubber 

- Drikkedunke med fairplay budskaber til uddeling ved børnestævner 

- Besøge en række klubber i forbindelse med afvikling af stævner og kampe 

 

Senior 

Man vil i 2016 lave et nyt tiltag målrettet herre- og kvindesenior, som skal sætte fokus på fairplay 

på en lidt anderledes måde. Ved en række kampe/stævner vil der blive indkøbt øl/vand til holdene, 

hvorpå der påsættes klistermærker med fairplay budskaber. 

 

En fælles aktivitet i 2016 for alle aldersgrupper vil være FIFA fairplay dage som naturligvis også 

markeres på Fyn  

 

 

Dommerudvalget 
Aktiviteter 

Dommerudvalget har i årets løb holdt fire udvalgsmøder.  

Hertil kommer møder og samlinger i undergrupperne: 

 Udviklinger 

 Talent 

 Vejledninger og fastholdelse. 

 

Udviklergruppen afviklede sammen med talentgruppen et nyt projekt kaldet ”Top-dommer”.  

Dommerne i projektet skal have en alder, der muliggør avancement i første omgang til DS, og 

indenfor en kort årrække til Elitedommer under DBU. 

Der har været så gode tilbagemeldinger fra deltagerne på projektet – dommere og udviklere – at 

dette fortsætter i 2016. 

 



Som noget nyt blev dommerne inviteret til en dommeraften, hvor der blev serveret et måltid mad, 

uddelt dommernåle, og Kim Foli blev kåret som årets fynske breddedommer.  

Jan Carlsen, medlem af bl.a. DBU’s elitedommerudvalg, eliteudvikler m.m., holdt med hjælp af 

videoklip et underholdende foredrag, der førte dommerne igennem mange af de situationer, de 

kommer ud for i deres virke. 100 dommere deltog i arrangementet, der gentages i 2016. 

 

Nøgletal fra udvalget 

Der har været et lille fald i antallet af aktive dommere fra 295 dommere i 2014 til 290 i 2015. 

 

Disciplinærudvalget 
Disciplinærudvalget afgør som 1. instans alle disciplinærsager. 

 

BEHANDLEDE SAGER              2015    2014      2013    2012 

Sagstype: Antal  Antal Antal Antal 

01 - Udvisninger/bortvisninger 39 33 54 45 

02 – Brug af ulovlig spiller 59 41 18 13 

03 – Protest over dommerens kendelser 2 1 4 0 

04 – Vold mod dommeren 4 2 0 2 

05 – Trusler mod dommeren 5 2 7 5 

06 – Utilbørlig optræden over for dommeren 1 0 0 4 

07 – Protest over afvikling af kampen 5 5 3 2 

08 – Protest over brug af for gamle spillere 13 7 20 6 

09 – Protest over brug af for unge spillere 0 0 0 1 

10 – Andet 11 12 14 11 

     

I alt 139 103 120 89 

 

Efter et fald i behandlede disciplinærsager i 2014, må vi konstatere en stigning i 2015 på 36 sager. 

Især antallet af protester over brug af ulovlige spillere er igen steget. Dette tilskrives de elektroniske 

holdkort, som kan ses af alle interesserede. 

 

Desværre er antallet af sager om vold/trusler mod dommerne også stedet markant. Her henvises til 

formandens beretning 

Vi kan igen i år notere et fald i udvisninger/bortvisninger fra 513 i 2014 til 484 i 2015 

 

Pga. de mange afbrudte kampe besluttede bestyrelsen, at oprette et observatørkorps hvis opgave er, 

at observere kampens forløb, tilskuernes opførsel m.m. 

Observatørgruppen startede sit arbejde op i august 2015 og har foretaget observationer i 47 kampe. 

 

Appeludvalget 
Appeludvalget er DBU Fyns ankeinstans, hvortil afgørelser og kendelser fra DBU Fyns 

disciplinærudvalg og øvrige organer kan indankes. Dette skal ske skriftligt i henhold til DBU Fyns 

love. Kendelser fra appeludvalget er endelige, men kan i særlige tilfælde ankes til DBU. 

Nøgletal fra udvalget: 
Antal sager:  7 

 



Uddannelsesudvalget 
Formål med udvalget 

 At afholde målsætningsmøder for at lægge en strategi/handlingsplan for det/de efterfølgende 

år 

 At koordinere initiativer og aktiviteter inden for uddannelsesområdet 

 At udvikle, tilbyde og arrangere kurser for trænere, ledere og dommere på alle niveauer 

 At rekruttere og udvikle instruktører på alle niveauer 

 At indgå i samarbejdsrelationer i forbindelse dommerudvikling 

 At motivere til “livslang uddannelse” 

 At inspirere forældre til deltagelse i klubbens daglige arbejde 

 At udvikle og forestå uddannelsesaktiviteter på uddannelsesinstitutioner på alle niveauer. 

 

Aktiviteter 

Det Fynske Fodbolduniversitet 

Der afholdes igen i 2015/2016 det Fynske Fodbolduniversitet. Der har i skrivende stund været 3 

kursusaftener med fokus på:  

- Modstanderanalyse og opfølgende målrettet træning - Instruktør: Kent Nielsen, Cheftræner 

OB.  

- Opbygningspil via målmand, forsvar og centralmidt. Instruktør: Søren Clausen, assistent 

træner Vejle BK. 

- U21 - Greatest Hits. Instruktør: Henrik Clausen, U18 landstræner DBU. 

 

Børnetrænerseminar. 

DBU Fyns Børnetrænerseminar blev afholdt 2 gange i foråret 2015 i Tommerup. Emnerne og 

instruktørerne var: 

- Jan S. Hansen: orientering, vendinger og spark. Hvorfor og hvordan øve sig målrettet? (6-8 

år) 

- Jesper Bendix: hvordan perspektiveres øvelser? (9-10 år) 

- Claus Frank-Nielsen: Gennembrud og overtals-/undertalsspil (11-12 år) 

- Jan Knudsen: Praktik med fokus på sammenhæng mellem spillestil, funktionel træning og    

(fodbold)aldersrelateret spiltræning 

 

Dommergrundkursus 

Uddannelse af nye dommere. Kurserne forløb over to weekender, disse var delt op i en teoretisk del, 

praktisk del og en afsluttende eksamen.  

 

IN-Camp i samarbejde med Oure fodbold Akademi 
DBU Fyn inviterede U13, U14 og U15 piger og drenge til IN-Camp på Oure Fodbold Akademi.  

To fodbolddøgn med masser af træning, inspiration og udvikling af den enkelte spiller- uanset 

niveau. Stor tilslutning med 83 drenge og piger. En stigning fra 73 sidste år.  

 

Kåring af Årets Serietræner for herre og damer. 
Igen i år kåres årets serietrænere i både herre og kvinderækkerne. Indstillingen kommer fra 

klubberne eller klubpersoner via en indstillingsformular på vores hjemmeside. Kåringen finder sted 

i forbindelse med den sidste afvikling af det fynske fodbolduniversitet d. 21. januar 2016.                               

 

Fremtidige projekter 
Fodboldlab – Et testprogram som er målrettet spillere, trænere og dommere. 



Mulig studietur for trænere/ledere 

 

Nøgletal fra udvalget 

- C-licens kurser: 65 stk. med 797 deltager. 

- Øvrige trænerkurser: 5 stk. med 82 deltagere 

- Det Fynske Fodbolduniversitet afviklet budget år 14/15 med 301 deltagere. 

- Børnetrænerseminar med 86 deltagere. 

- Afholdt 1 dommergrundkursus med 25 tilmeldinger. 

- Andre dommerkurser: 9 kurser med 154 deltagere 

- DBU Fyn IN-Camp med 83 deltagere. 

- Kvindefodbold med kvalitet med 37 deltagere. 

- Diverse IT kurser: 12 stk. med 80 kursister. 

 

 

 

 


