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FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE
Forslag 1
Forslagsstiller: B1913
§8
Nyt pkt. 7
Elite Ungdomsudvalg
Nuværende pkt. 7 ændres til pkt. 8 osv.
Begrundelse
Der oprettes et ”elite ungdomsudvalg”, som ikke er underlagt ungdomsudvalget og opererer
uafhængigt af dette, personer i og omkring ungdomsudvalget må ikke indgå i dette. Udvalget
betrædes af personer med habilitet i forhold til ansøgende klubber og er beslutningsdygtige.
Udvalget skal bl.a. tage stilling til, hvilke hold, der kan deltage i Vest rækkerne.
Forslag 2:
Forslagsstiller: Bestyrelsen
§ 11
Pkt. 7
Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til Appeludvalget.
ændres til
Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Appeludvalget.
Forslag 3
Forslagsstiller: Bestyrelsen
§ 19 økonomi
DBU Fyns regnskabsår løber fra den 01.11. - 31.10.
ændres til:
DBU Fyns regnskabsår løber fra den 01.01. - 31.12.
Konsekvensændringer
§9
Afholdelse af delegeretmøde ændres fra inden den 01. FEB. til inden den 01. APRIL
§ 12
Forslag, der ønskes behandles på delegeretmødet, ændres fra senest 01. DEC til senest 01. FEB.
Begrundelse
På DBUs repræsentantskabsmøde den 05.03.2016, stiller DBUs bestyrelse forslag om at ændre
regnskabsåret fra den 01.11. - 31.10. til den 01.01. – 31.12. (Gældende fra den 01.01.2017.)
Såfremt forslaget vedtages, ønsker DBU Fyns bestyrelse, at ændre unions regnskabsår så vi følger
DBU med de konsekvensændringer vedtagelsen vil medføre.

Forslag 4
Forslagsstiller: Bestyrelsen
§ 20a
Nyt pkt. 4:
Suspension af hold i én eller flere kamp/e.
Begrundelse
Det vil give disciplinærudvalget mulighed for, at suspendere begge hold ved en afbrudt kamp, hvor
det er nødvendigt at undersøge forholdene.
Nuværende pkt. 4 ændres til pkt. 5 osv.
FORSLAG TIL ÆNDRING I TURNERINGSREGLEMENTET
Forslag 5
Forslagsstiller: Bestyrelsen
§ 10.2 Hvis en klub vil afmelde et hold, skal det være klubbens lavest rangerede hold inden for den
pågældende kategori - gælder dog ikke for hold i laveste Herre 11M/Kvinde 11M, hvor holdene i
denne sammenhæng betragtes som sideordnede.
Ny tekst:
§ 10.2 Hvis en klub vil udtrække et hold, skal det ikke nødvendigvis være klubbens lavest
rangerede hold inden for den pågældende kategori.
Udtrækkes et hold, der ikke er klubbens lavest rangerede, vil det dog få den konsekvens for
klubbens lavere rangerede hold, at disse ikke kan rykke op i den indeværende sæson
Gælder dog ikke for hold i laveste Herre 11M/Kvinde 11M, hvor holdene i denne sammenhæng
betragtes som sideordnede.
Motivering
Seniorudvalget har over de seneste år givet dispensationer til en række klubber, der ønskede at
udtrække hold, der ikke var klubbens lavest rangerede seniorhold.
Klubberne har alle været indstillede på, at en dispensation ville betyde en sportslig konsekvens i
form af oprykningsforbud for lavere rangerede hold.
Argumenterne for klubberne har været, at det ikke er sportsligt korrekt at fortsætte i en række, hvis
ikke spillerne har niveauet til at begå sig. Dette vil i værste fald medføre et frafald af spillere, og
derved yderligere udtrækninger.
Dette kan undgås ved at foretage en ændring i turneringsreglementet.
Tidsperspektiv
Træder i kraft ved foråret 2016.

Forslag 6
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Nyt § 19.7
Forslag om at genbruge 3 spillere i alle ungdomsrækker fra U14 til U19 11M og 2 spillere i
alle ungdomsrækker fra U13 til U17 8M
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.
Forslaget indebærer: At en klub der har to hold i samme aldersgruppe og spilleform, kan bruge op
til tre spillere i 11M og op til to spillere i 8M, der enten ikke er løst til nedrykning eller allerede har
spillet en kamp på en spilledag.
Motivation: Der vil blive spillet flere fodboldkampe, da 3 spillere kan genbruges i en 11M kamp
og 2 spillere i en 8M kamp, også når holdene ikke spiller på laveste niveau.
Samtidig vil det give klubber mulighed for at tilmelde to hold i en årgang selvom antallet af spillere
er lige på grænsen til at kunne gennemføre turneringen.
Et eksempel: En klub har 30 spillere i en U17 årgang. Klubben ønsker, at alle skal kunne spille
kamp. 30 spillere er lige lidt nok til to hold. Der skal ikke mange afbud til, før hold 2 ikke kan stille
hold. Hvis der er mulighed for at genbruge 3 spillere, vil der være større chance for flere
gennemførte kampe.
Fordele: Der vil blive spillet flere fodboldkampe.
Ulemper:
-

-

Der indføres en særregel som kun er gældende for Fyn. Dette konflikter med trenden om
mere samarbejde lokalunionerne imellem. Samarbejde vanskeliggøres når de enkelte
lokalunioner har særregler, som der efterfølgende skal skabes konsensus omkring.
Specifikt i forhold til fællesturnering med DBU Jylland vil det afstedkomme den udfordring,
at der ikke er fællesregler omkring muligheden for at spille mere end en kamp pr. spilledag.

Nuværende § 19.7 ændres til § 19.8 osv.
Bemærk: Forslaget skal for at kunne træde i kraft godkendes i FLUs turneringsgruppe.
Tidsperspektiv
Træder i kraft til efteråret 2016.

Forslag 7
Forslagsstiller: Korinth IF
§ 26 nyt stk. 7 ønskes tilføjet
§ 26.7 Gæsterne/modstanderen informeres senest 3 dage inden programsat afvikling af kampen,
såfremt pågældende kamp afvikles på kunstgræs.
Forslag 8
Forslagsstiller: Kirkeby IF
Nyt § 43
Herre senior klubber under DBU Fyn indfører fra forår 2016 et spillerpas med billede og data fra
Kluboffice.
Spillerpas medbringes til samtlige kampe spilleren deltager i og skal forevises til dommer eller
modstander, hvis disse ønsker det.
Hvis en klub ikke har spillerpas i orden, kan modstander nedlægge protest og vil vinde kampen med
3-0.
Hvis en klub mod forventning laver falske spillerpas udelukkes klubben i 6 måneder af DBU Fyn.
Begrundelse:
Som vi jo nok alle ved foregår dette med at bruge spillere, der ikke er spillerberettiget og spillere
der spiller i flere klubber samtidig. DBU Fyn kan ikke styre det og de klubber, der snyder med
forkerte navne opnår fordele på nuværende.
FORSLAG TIL ÆNDRING I PROPOSITIONERNE
FOR HERRESENIOR
Forslag 9
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Nye propositioner for Albaniserien for herrer
Albaniserien
består af én pulje med 14 hold.
Spiller en dobbeltturnering.
Vinderen af Albaniserien kåres som fynsmester.
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt.
DBU Fyn tilsiger dommer og linjedommere.
Ved turnerings afslutning rykker det bedst placerede oprykningsberettige hold op i
Danmarksserien.
De fire lavest placerede hold rykker ned i Serie 1.
Nedrykker(e) fra DS indplaceres i Albaniserien i den efterfølgende sæson.
Hvis dette resulterer i at antallet af hold overstiger 14, udvides antallet af nedrykkere i den
efterfølgende sæson.
Såfremt der ikke er nogen fynsk nedrykker fra Danmarksserien reduceres antallet af nedrykker fra
AS til S1 med et hold.

Der ændres ikke ved antallet af hold i Serie 1, som fortsat består af 14-16 hold.
Skulle situationen opstå, hvor begge Serie 1 puljer er på 16 hold, og der er ekstraordinære
nedrykninger fra AS, vil der også ske ekstraordinær nedrykning fra Serie 1.
Overgangsordning
I sæsonen 2016/2017 foretages to ekstraordinære nedrykninger fra Albaniserien.
Herefter vil der som udgangspunkt være 14 hold i Albaniserien.
Motivering
Klubberne ved når turneringen afsluttes, hvilken række de indplaceres i i den efterfølgende sæson.
Man er derved ikke afhængig af andre resultater, men kan afgøre sin egen skæbne.
EKSEMPLER:
Konkret eksempel fra sidste sæson.
I 2014/2015 sæsonen måtte Fjordager i Albaniserien afvente Oure’s oprykningskampe før end de
vidste om de skulle spille i Albaniserien eller i Serie 1.
4 hold skulle jævnfør propositionerne rykke ud. Fjordager sluttede som 5. sidst i rækken, men
såfremt Oure ikke vandt deres oprykningskampe, skulle der være sket ekstra ordinær nedrykning.
Mulige scenarier
1 oprykker fra AS – 1 nedrykker fra DS
Udligner hinanden
1 oprykker fra AS – 2 nedrykkere fra DS
4 hold rykker ud af AS og erstattes af 4 hold fra Serie 1.
1 hold rykker op i DS.
2 hold ned fra DS vil ikke medføre ekstraordinære nedrykninger.
Sæsonen efter udvides AS til 15 hold på grund af det ekstra hold, der er kommet ned fra DS i
sæsonen før. Antallet af nedrykkere udvides i denne sæson fra 4 til 5 hold.
1 oprykker fra AS - 3 nedrykkere fra DS
4 hold rykker ud af AS og erstattes af 4 hold fra Serie 1.
1 hold rykker op i DS.
3 hold ned fra DS vil ikke medføre ekstraordinære nedrykninger.
Sæsonen efter udvides AS til 16 hold på grund af de ekstra hold, der er kommet ned fra DS i
sæsonen før. Antallet af nedrykkere udvides i denne sæson fra 4 til 6 hold.
Tidsperspektiv
Ved vedtagelse træder ændringen i kraft fra sæsonen 2016/2017.

Forslag 10
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Ændring af propositioner for serie 3
Serie 3
Består i 1. turneringshalvdel af otte puljer med hver mindst 10- og højst 12 hold, der spiller en
enkeltturnering.
Består i 2. turneringshalvdel af en serie 3.1 og serie 3.2.
DBU Fyn fastsætter spilledato og spilletidspunkt.
DBU Fyn tilsiger dommer.
Efter 1. turneringshalvdels enkeltturnering ombrydes puljerne til 2. turneringshalvdel således:
Nr. 1-6 fra hver pulje indplaceres i serie 3.1.
Nr. 7-12 fra hver pulje indplaceres i serie 3.2.
Serie 3.1
Består af fire puljer med hver 12 hold, der spiller en enkeltturnering.
Puljeinddeling foretages ud fra geografiske hensyn samt placering i 1. turneringshalvdel.
Ved turneringens afslutning rykker de fire bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje
op i serie 2.
Øvrige hold fortsætter i serie 3.
Serie 3.2
Består af 6-8 puljer med hver mindst 10- og højst 12 hold, der spiller en enkeltturnering
Puljerne består af nr. 7-12 fra 1. turneringshalvdel i serie 3 samt nr. 1-6 fra 1. turneringshalvdels
serie 4.
Nr. 1-6 fra hver pulje fortsætter i serie 3 og øvrige hold skal nytilmeldes i Serie 4 eller Serie 5
Motivering
Rigtig mange klubber i Serie 3 har svært ved at gennemskue, hvordan propositionerne er på
nuværende tidspunkt, herunder hvem man skal møde efter ombrydning samt overførsel af point.
Ved den nye model bliver det mere enkelt for klubberne.
6 holdspuljer som i foråret spiller om oprykning fra serie 3 er meget sårbare ved udtrækninger eller
hvis hold har oprykningsforbud.
Ved at ændre Serie 3.1 til 12 holds puljer undgås ovenstående.
Tidsperspektiv
Ved vedtagelse træder ændringen i kraft fra sæsonen 2016/2017.

FORSLAG TIL ÆNDRING I PROPOSITIONERNE
FOR PIGER
Forslag 11
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Forslaget indebærer: Ændring af årgangene i pigeungdom til U13 – U14 – U15 – U16 – U18.
Det er tilladt at benytte op til fem 1. års seniorspillere i alle niveauer for U18 piger i DBU Fyns
turnering.
Motivation: I august 2014, forud for sæsonen 2014/2015, blev der ændret i årgangene for de ældste
ungdomspigeårgange. I stedet for U16 og U18 blev det ændret til U17 og U19. Ændringen blev
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 Fyns bestyrelse er meget opmærksomme på udfordringen hvad angår de ældste pigeårgange.
I december måned bad DBU Fyn de fynske klubber med ungdomspigefodbold om en
tilkendegivelse af, hvilken opdeling af årgange klubberne ser som den bedste. De fleste
tilbagemeldinger pegede i retning af en tilbagevenden til den ”gamle” opdeling.
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efteråret 2016.
FORSLAG TIL ÆNDRING I SPILLERREGLERNE FOR BØRNEFODBOLD
Forslag 12
Forslagsstiller: OB
For at lette arbejdet for trænere og klubber med at påsætte kampledere fra U8 til og med U11 i 5M
rækkerne, foreslås følgende:
Til alle døm-selv stævner i børnefodbolden, er det det førstnævnte hold, der er ansvarlig for at stille
med en kampleder til kampen med mindre at arrangørklubben vælger at påsætte kampledere til alle
kampe. Dette er uanset om det førstnævnte hold spiller på hjemme- eller udebane.
Uddybende motivering
Denne ændring vil betyde, at trænerne og klubberne vil kunne spare tid på at finde kampledere til to
kampe af gangen i to timer, når klubben afholder stævne på hjemmebane. Denne regel er tidligere
blevet indført på U6 og U7 til 3M stævner, og dette har fungeret rigtig godt.
Tidsperspektiv
Såfremt forslaget imødekommes, vil det være realistisk at indføre reglen fra forårssæsonen start
2016.

Forslag 13
Forslagsstiller: OB
For at lette arbejdet for trænere og klubber med at påsætte kampledere fra U8 til og med U11 i 8M
rækkerne, foreslås følgende:
Til alle døm-selv stævner i børnefodbolden, er det det førstnævnte hold, der er ansvarlig for at stille
med en kampleder til kampen, med mindre at arrangørklubben vælger at påsætte kampledere til alle
kampe. Dette er uanset om det førstnævnte hold spiller på hjemme- eller udebane.
Uddybende motivering
Denne ændring vil betyde, at trænerne og klubberne vil kunne spare tid på at finde kampledere til to
kampe af gange i to timer, når klubben afholder stævne på hjemmebane. Denne regel er tidligere
blevet indført på U6 og U7 til 3M stævner, og dette har fungeret rigtig godt.
Tidsperspektiv
Såfremt forslaget imødekommes, vil det være realistisk at indfører reglen fra forårssæsonen start
2016.

