
 

 

Fodbold for alle – hele året – hele livet! 

Mundtlig fra DBU Fyns formand Bjarne Christensen, 270116 

Endnu et spændende fodbold år er gået og forandringens vinde blæser hen 

over vores foretrukne fritidsinteresse.  

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 dog, 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. 

3 generelle megatrends kommer i høj grad til at påvirke den 

foreningsbaserede fodbolds fremtid: 

 Urbanisering. En stigende andel af befolkningen bor og lever i store 

byer. 

 Kommercialisering. Der sker en gradvis udvikling af idrættens non-

profit tradition i retning af en ny og mere markedsdomineret 

tradition, hvor hovedformålet er at tjene penge på at udbyde idræt. 

 Individualisering. Tidligere fælles løsninger udformes nu på en 

måde, der er tilpasset det enkelte individ. 

Medlemmer 

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 flere unge og ung seniorer 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. Det kan man da godt undre sig lidt over! 
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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. 

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 målrettet arbejde 

foran os i samarbejde med jer 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. 

DBU Fyns strategi for de kommende år - Fokus på Medlemmer og 

Klubudvikling 

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på fastlæggelse af strategien for de 

kommende år med fokus på indsatser målrettet klubudvikling og 

medlemmer. Vi skal på Fyn skaffe ca. 10.000 flere fodboldspillere, hvis vi skal 

nå vores andel af det samlede måltal for dansk fodbold i 2025 på 450.000 

fodboldspillere. Vi har i øjeblikket ca. 335.000 medlemmer. 

Det kræver økonomi at understøtte strategiske indsatser og gøre ord til 

handling. Derfor har bestyrelsen besluttet, at afsætte kr. 500.000 til de 

kommende års udviklingsarbejde på Fyn. 

Under hovedindsatsområdet Klubudvikling arbejdes der med følgende 2 

indsatsområder: 

 Flere uddannede trænere. 

 Klubbens Kernedrift: Færre administrative opgaver i klubberne samt 

bedre overblik over opgaver og mere uddelegering. 

På medlemsdelen har vi en række mulige indsatsområder i spil, som der er 

peget på i forhold til udviklingspotentialer baseret på medlemstal og 

befolkningsudvikling. Bestyrelsen opgave i den kommende tid bliver at 

prioritere dem. Listen tæller: 

 Piger og Drenge (3-4 år) 

 Piger (5-12 år). 

 Herrer og kvinder (20-40 år). 
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 Voksne fodbold 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”. 

Bevæg dig for livet 

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. 

Det er ambitiøse mål, der er sat op for det nybagte samarbejde, der går under 

overskriftet ’Bevæg dig for livet’, hvor man vil skaffe omkring 50.000 flere 

fodboldspillere. Der er afsat et budget på 16,2 millioner kroner til det første 

trin i samarbejdet frem til udgangen af 2018. De midler skal blandt andet 

bruges på at udvikle klubber og forankre frivillige på teenage- og 

voksenområdet. For der skal ikke kun være fokus på medlemmer, men også 

de frivillige: 

Når vi arbejder så ambitiøst på at sikre nye medlemmer, er det helt naturligt 

at vi også kigger på et målrettet arbejde for også at rekruttere flere frivillige i 

vores foreninger. Hvis vi skal have flere medlemmer, skal vi nødvendigvis 

også have flere frivillige. 

Den nye aftale dækker først og fremmest en treårig periode med følgende 

delmål: 

 10.000 flere voksenmotionister via FodboldFitness og 

klubudviklingsforløb (240 klubber involveres i dette mål) 

 3.000 flere teenagere skal fastholdes i fodbolden via aktiviteter og 

klubudviklingsforløb (100 klubber involveres i dette mål) 

 780 flere frivillige 

Adfærd 

 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 
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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. 

DBU Fyn og Bonnesen Advokater har indgået et samarbejde med fokus på 

fairplay og juridisk bistand. Indeholdt i aftalen er, at Bonnesen Advokater 

bliver sponsor for DBU Fyns fairplayindsatser, herunder for DBU Fyns 

Fairplayudvalg, og at de bidrager med juridisk bistand til DBU Fyns 

disciplinærudvalg i komplekse sager om f.eks. vold og trusler. 

Vi har ønsket at styrke vores beslutningsgrundlag i disciplinære sager, der 

ikke er helt entydige i forhold til fodboldens regelsæt. Det kan vi opnå med 

den juridiske sparring til glæde for klubberne og fodbolden som helhed. 

Derfor er vi meget tilfredse med, at samarbejdet med Bonnesen Advokater er 

kommet i hus. 

Vi har ligeledes et korps af kampobservatører, der kan 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. Gruppen kom ligeledes 

med forslag til justering af gebyrer og her besluttede bestyrelsen at 

implementere en del af disse forslag i forbindelse med budgetlægningen for 

2016. Bl.a. 

 Omkring udtrækning af hold ensrettes gebyret så det afspejler den 

administrative omkostning. Det koster nu 500 kr. at trække et hold og 

0 kr. at få det overflyttet. 

 Afbud ved børnestævner opkræves der ikke gebyr for. Systemet er så 

robust, at det kan tåle afbud, da man først planlægger kampene når 

holdene møder ind. Bestyrelsen mener ikke, at det var nødvendigt at 

hæve bøden, da udeblivelser ikke er noget stort problem. 
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 Omkring bøder for brug af karantæneramt spiller, var Bestyrelsen 

enig i, at dette skulle forhøjes til 2.000 kr. 

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

Kommuner 

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. Der er bl.a drøftet følgende på 

årets formandsklubmøder: 

 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. 

Der skal herfra lyde en stor opfordring til fortsat at støtte op om kommune 

netværkene. 

Kunstgræs og faciliteter 

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. 

Skolereform 
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Skolereformen er i fuld gang med at finde sit leje i skolerne med længere og 

mere aktive skoledage til følge. Vi må konstatere, at vi hører om klubber, der 

finder muligheder i reformen mens andre oplever udfordringer. Fra DBU 

Fyns side har vi fokus på valgfagspakker til skolerne. Vi er pt. inde på 5 

skoler, hvor vi underviser/uddanner elever fra 7.-9. klasse i 

trænergerningen. 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. 

Derudover arbejdes der, sammen med Langelands Kommune, på at udvikle et 

tilbud til asylansøgere og flygtninge på Langeland. Ideen er, at asylansøgerne 

undervises i fodbold og i en forståelse af foreningskultur og opbygningen af 

det danske foreningssystem. Flygtningene tilbydes C-licens uddannelse med 

henblik på dels træning og kamp for asylansøgere i DBU Fyns turneringer og 

dels integration i fynske fodboldklubber. 

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 er bl.a. 

- 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. 

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 og hvordan bruger en fodboldklub en lokalunion? 

- Klubberne og de frivillige. 

- Der kommer en klubundersøgelse omkring 1. april til brug for dette 

arbejde. Tag godt imod den og lad os en masse gode input. 

 

Arbejdet blev skudt i gang med et Kick Off møde i lørdags og forventes 

afsluttet midt i 2017. 

Organisationsudvikling - Politisk kommission i DBU 
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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. 

 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, at alle 

politiske dele er i spil i forhold til en fremtidig politisk struktur, herunder: 

 Sammensætning af repræsentantskab, bestyrelse, FU, øvrige udvalg og 

faggrupper. 

Afslutning 

Værd at nævne er også at B1909 på DBU’s Repræsentantskabsmøde 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. 

Tillykke til de klubber, der i årets løb har modtaget velfortjent hæder og 

anerkendelse på og udenfor banerne. 

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. 

 

Tak for ordet! 


