
Samlede forslag til  
DBU Fyns-delegeretmøde 2020 

KONSEKVENSÆNDRINGER I FORHOLD TIL DBUs LOVE 
På DBU’s repræsentantskabsmøde den 02.03.2019, vedtog man at ændre navnet på FLU 
(Foreningen af Lokalunioner) til DBU Bredde. 

Som konsekvens heraf ændres FLU til DBU Bredde i lovenes § 1, § 3 og § 18. 

På samme møde blev antallet af medlemmer i DBU’s bestyrelse reduceret fra 16 til 7 personer. 
Dette betyder, at lokalunionernes formænd ikke længere er fødte medlemmer af DBU’s bestyrelse. 

Der skal derfor konsekvensændres i lovenes § 18 således: 

1. linje:
”Formanden er født medlem af DBU’s og FLU’s bestyrelse.”
ændres til:
”Formanden er født medlem af DBU Breddes bestyrelse.”

FORSLAG TIL REFORM / FUSION MED DBU JYLLAND 

FORSLAG 1 

Forslagsstiller  
DBU Fyns bestyrelse 

DBU Fyn indgår i en fusion med DBU Jylland pr. 1. januar 2021, og bliver fremadrettet én 
organisation, DBU Bredde Vest. 

Bilag 1: DBU Bredde Vest - Fusion med DBU Jylland 
Bilag 2: DBU Bredde 

Begrundelse 
Baggrund for etablering af et nyt DBU Bredde Vest tager afsæt i: 

• At idrætsbilledet i Danmark forandrer sig – omverdenens krav vokser
• At konkurrencen med andre idrætsgrene og kommercielle tilbud er hård
• At det er en fortsat udfordring at tiltrække og fastholde medlemmer og frivillige. Bl.a. kan vi

se, at de sidste mange års arbejde ikke flytter os medlemsmæssigt.
• At afstanden organisatorisk/økonomisk mellem elite- og breddeklubberne aldrig har været

større og formentligt vil vokse yderligere

https://www.dbufyn.dk/media/14410/bilag1_dbubreddevest_www.pdf
https://www.dbufyn.dk/dbu-bredde/reform-af-dbu-bredde/reformforslag/


Det har medført, at DBU Bredde (tidligere FLU – Foreningen af Lokalunioner) ønsker at ændre 
formålsparagraffen til: 
Foreningen har til formål at styrke og udvikle breddefodbolden til glæde og gavn for alle 
medlemsklubber i Danmark. 

DBU Bredde ønsker overordnet: 

• Bedre at kunne fastholde positionen som den mest attraktive breddeidrætsgren i Danmark
• Både at være tættere på klubberne og være en samlet og handlekraftig aktør i det nationale

fodbold- og idrætspolitiske arbejde
• At udnytte udviklingsmuligheder og handle på udfordringer – lokalt, regionalt og nationalt

Vi søger at opnå dette blandt andet ved:

• At skabe effektive rammer for udvikling og drift af dansk breddefodbold
• At varetage dansk breddefodbolds interesser aktivt og ansvarligt indenfor rammerne af dansk

fodbold som helhed, både internt i DBU og i forhold til eksterne interessenter
• At sætte en fælles politisk dagsorden og udgøre et fælles talerør for breddefodbolden i

Danmark
• At gribe og handle på breddefodboldens muligheder og udfordringer i et samfund, som hele

tiden ændrer og udvikler sig.

Vedtagelse og ikrafttræden 
Denne fusion træder i kraft fra den 1. januar 2021. 
Fusionen træder kun i kraft, hvis følgende betingelse er opfyldt: 
Hele reformen for DBU Bredde bliver en realitet. 
Det sker hvis: 
a) De fire lokalunioner i øst - Sjælland, København, Lolland Falster og Bornholm når til enighed
om at danne en øst-organisation - DBU Bredde Øst, samt at delegeretforsamlingerne i de fire
lokalunioner i øst stemmer ja til fusionen på de respektive delegeret/repræsentantskabsmøder i
2020.
b) DBU Jyllands delegeretforsamling stemmer ja til fusionen på delegeretmødet den 11. januar
2020
c) DBU Fyns delegeretforsamling stemmer ja til fusionen på delegeretmøde den 24. februar 2020
d) At DBU Breddes repræsentantskab godkender lovændringerne.
e) At DBU’s repræsentantskab godkender lovændringerne.

Konsekvenser 
Et væsentlig middel til at leve op til foranstående er etablering af henholdsvis DBU Bredde Vest og 
DBU Bredde Øst. Det betyder, at: 

• DBU Fyn og DBU Jylland indgår i en fusion pr. 1. januar 2021, kaldet DBU Bredde Vest.
• DBU Sjælland, DBU Lolland-Falster, DBU Bornholm og DBU København indgår i en fusion

pr. 1. januar 2021, kaldet DBU Bredde Øst.
• Disse 2 organisationer etablerer DBU Bredde, som afløser for ”Foreningen af Lokalunioner” og

DBU Bredde har herefter 2 medlemmer.

DBU Bredde Vests første regnskabsår vil være 1/1 2021-30/6 2022, hvorefter den faste 
regnskabsperiode vil være fra den 1/7 til 30/6. 



PRINCIPERKLÆRING - TURNERINGSSAMARBEJDE 

FORSLAG 2 

Forslagsstiller 
DBU Fyns bestyrelse 

Turneringssamarbejde med DBU Jylland 
Forslag 
Prøveperioden med fælles turnering i 2 eller flere lokalunioner forlænges med 1 år. 

Motivering 
Der har siden august 2014 været et glimrende samarbejde med DBU Jylland i en række 
ungdomsrækker. 
Det nuværende reformarbejde i DBU Bredde er endnu ikke afsluttet, hvorfor der er behov for en 
forlængelse af samarbejdet. 

Konsekvenser 
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 omfatter ikke lokale/regionale (3-, 5-, 7- og 8-mands) turneringer og 
pokalturneringer.  

Tidsperspektiv 
Ved vedtagelse træder forslaget i kraft med omgående virkning. 

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE 
FORSLAG 3 

Forslagsstiller  
DBU Fyns bestyrelse 

Forslag 
§ 2 1. linje
”Er at fremme, fastholde og udvikle fodboldspillet som …..” 
Tilføjes 
”Er at fremme, fastholde og udvikle fodboldspillet, herunder eFodbold, som …..” 

Motivering 
eFodbold er populær blandt børn og unge, og et spil som FIFA er for længst blevet en 
konkurrencesport. 
eFodbold kan bidrage til nye medlemmer og udvikling af fodboldklubberne jf. bl.a. erfaringer fra 
vores medlemsklubber. 
DBU har nu et officielt e-Fodboldlandshold. 

Konsekvenser 
DBU Fyn kan udskrive eFodbold turneringer 



Tidsperspektiv 
Ved vedtagelse træder forslaget i kraft med omgående virkning. 

FORSLAG TIL ÆNDRING AF TURNERINGSREGLEMENTET 
FORSLAG 4 

Forslagsstiller 
DBU Fyns bestyrelse 

Turneringsreglement fællesrækker med DBU Jylland 
Skærpelse i forhold til nedrykning af halvårsspillere i de 2 sidste kampe. 

Tilføjelse til § 19.13 i turneringsreglementet for fællesrækker med DBU Jylland.:  
For halvårsspillere gælder den skærpelse, at disse spillere ved nedrykning i en af de to sidste kampe 
for det yngre hold, skal have deltaget i det angivne antal kampe inden de to sidste kampe – det er 
ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget.  

Motivering 
Hidtil har det været sådan, at det var nok at halvårsspillere blot skulle havde været spilleberettiget i 
det krævede antal kampe inden de to sidste kampe i en turneringshalvdel. Kravene ønskes nu 
skærpet til at spilleren fysisk skal have spillet det krævede antal kampe inden de to sidste kampe i 
en turneringshalvdel. 

Konsekvenser 
Halvårsspillere skal fysisk have spillet det krævede antal kampe inden de to sidste kampe i en 
turneringshalvdel. Det er ikke nok blot at have været spilleberettiget. 

Tidsperspektiv 
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårsturneringen 2020. 

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF PROPOSITIONERNE 
FORSLAG 5 

Forslagsstiller 
DBU Fyns bestyrelse 

Strukturændring Herre Albaniserien (AS), Herre Serie 1 (S1), Herre Serie 2 (S2) og Herre Serie 3 
(S3) 

Nuværende tekst: 



Albaniserien 
Består af én pulje med 14 hold. 
Spiller en dobbeltturnering (ude/hjemme). 
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 Danmarksserien 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. 

Serie 1 
Består af to puljer med hver 14-16 hold. 
Spiller en dobbeltturnering (ude/hjemme). 
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
DBU Fyn tilsiger dommer og linjedommere. 
Ved turneringens afslutning rykker de to bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje op 
i Albaniserien. De fire lavest placerede hold i hver pulje rykker ned i Serie 2. 

Serie 2 
Består af fire puljer med hver 12-14 hold. 
Spiller en dobbeltturnering (ude/hjemme). 
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
DBU Fyn tilsiger dommer. 
Ved turneringens afslutning rykker de to bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje op 
i Serie 1. De tre lavest placerede hold i hver pulje rykker ned i Serie 3. 

Serie 3 
Består i 1. turneringshalvdel af seks puljer med hver 12 hold, der spiller en enkeltturnering. Består i 
2. turneringshalvdel af en Serie 3.1 og Serie 3.2, der spiller en enkeltturnering.
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt.
DBU Fyn tilsiger dommer.

Efter 1. turneringshalvdel 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 tre puljer med hver 12 hold. 
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 tre puljer med hver 12 hold. 



Puljeinddeling foretages ud fra geografiske hensyn samt placering i 1. turneringshalvdel. 
Ved turneringens afslutning rykker de fire lavest placerede hold ned i Serie 4. 
Øvrige hold fortsætter i Serie 3. 

Forslag til ny tekst: 

Albaniserien 

• Består af én pulje med 14 hold som spiller en helårsturnering (ude/hjemme)
• 2 indbyrdes opgør = 26 kampe pr. hold
• Nr. 1 rykker op i Danmarksserien og kåres om fynsmester (vandrepokal + 10 kasser øl)
• Nr. 11 spiller playoffkamp (mod nr. 4 fra AS-kval) om at forblive i AS
• Nr. 12 - 14 rykker ned i S1
• DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt + tilsiger dommer og linjedommere

Serie 1 (efterår) 

• Består af 4 puljer á 6 hold som spiller en dobbeltturnering = 10 kampe pr. hold
• Nr. 1 - 3 indplaceres i AS-kval
• Nr. 4 - 6 indplaceres i S1-kval
• DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt + tilsiger dommer og linjedommere

Serie 2 (efterår) 

• Består af 8 puljer á 6 hold som spiller en dobbeltturnering = 10 kampe pr. hold
• Nr. 1 - 3 indplaceres i S1-kval
• Nr. 4 - 6 indplaceres i S2-kval
• DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt + tilsiger dommer

Serie 3 (efterår) 

• Består af 6 puljer á 12 hold som spiller en enkeltturnering = 11 kampe pr. hold
• Nr. 1 - 4 indplaceres i S2-kval
• Nr. 5 - 12 indplaceres i S3-kval
• DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt + tilsiger dommer

AS-kval (forår) 

• Består af 1 pulje á 12 hold som spiller en enkeltturnering = 11 kampe pr. hold
• Nr. 1 - 3 rykker op i AS
• Nr. 4 spiller playoffkamp (mod nr. 11 fra AS) om at rykke op i AS
• Nr. 5 - 12 forbliver i S1
• DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt + dommer og linjedommere

S1-kval (forår) 

• Består af 3 puljer á 12 hold som spiller en enkeltturnering = 11 kampe pr. hold
• Nr. 1 - 4 indplaceres i S1
• Nr. 5 - 12 indplaceres i S2
• DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt + tilsiger dommer



S2-kval (forår) 

• Består af 4 puljer á 12 hold som spiller en enkeltturnering = 11 kampe pr. hold
• Nr. 1 - 6 indplaceres i S2
• Nr. 7 - 12 indplaceres i S3
• DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt + tilsiger dommer

S3-kval (forår) 

• Består af 4 puljer á 12 hold som spiller en enkeltturnering = 11 kampe pr. hold
• Nr. 1 - 9 forbliver i S3
• Nr. 10 - 12 rykker ned i S4
• DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt + tilsiger dommer

Antal nedrykkere fra DS: 

0 nedrykkere = Playoff kampen udgår og nr. 4 fra AS-kvalen rykker direkte op. 
2 nedrykkere = Playoff kampen udgår og nr. 11 rykker direkte ned. 
3 nedrykkere = Playoff kampen udgår og nr. 11 + nr. 10 rykker direkte ned. 

Ved 2 eller 3 nedrykkere fra DS kan antallet af hold i puljerne i S1 og S2 udvides til 7 hold og 13 
hold i S3 og kval-rækkerne. 

Playoffkamp: 

Kampen afvikles på neutral bane. Der trækkes lod om hvilket hold der rent teknisk skal stå som 
hjemmehold. 

Motivering: 
Dette forslag har til formål at optimere og justere den nuværende turneringsstruktur i Albaniserien – 
Serie 3, så disse rækker i fremtiden også vil være attraktive for de fynske klubber samt andre 
interessenter. Forslaget skal endvidere være med til at sikre en stærkere turnering med flere 
jævnbyrdige og betydningsfulde kampe. Dette sikres blandt andet ved at ombryde Serie 1 og Serie 2 
halvårligt. Sidst men ikke mindst skal ændringerne også gerne medføre færre afbud og 
udtrækninger. 

Baggrunden for forslaget er at der i perioden november 2019 – februar 2020 har været nedsat en 
arbejdsgruppe, som har haft til formål at kigge nærmere på den nuværende turneringsstruktur i de 
højere seniorrækker (Albaniserien – Serie 2). Serie 3 er i løbet af processen også blevet inddraget 
ligesom de fynske klubber har været inviteret til info- og dialogmøde, hvor de har kunne stille 
spørgsmål og komme med input.  

Arbejdsgruppen er nedsat efter ønske fra DBU Fyns Seniorudvalg og har bestået af tre 
repræsentanter fra DBU Fyns Seniorudvalg, fire repræsentanter fra de fynske klubber samt én 
repræsentant fra administrationen. 

Konsekvens: 
Forudsætningen for denne indstilling er at antallet af hold i Albaniserien – Serie 3 skæres ned fra 



166 til 158. Sæsonen 2020/2021 vil derfor være en overgangssæson, hvor der i den nuværende 
turneringsstruktur vil være følgende antal ekstraordinære nedrykkere og oprykkere: 

Nedrykkere: Albaniserien (uændret), Serie 1 (+1), Serie 2 (+4) og Serie 3 (+4) 

Oprykkere: Albaniserien (uændret), Serie 1 (uændret), Serie 2 (-4), Serie 3 (-6) og Serie 4 (-4) 

I tilfælde 0,2 eller 3 fynske nedrykkere fra Danmarksserien justeres antallet af hold herefter. Det 
samme gælder ved eventuelle udtrækninger. 

Tidsperspektiv: 
Efter en overgangssæson i 2020/2021 vil ændringerne endeligt kunne træde i kraft fra sæsonen 
2021/2022. 

 

FORSLAG 6 

Forslagsstiller 
DBU Fyns bestyrelse 

Op- og nedrykning mellem Kvinde Serie 1 og Kvinde Serie 2 samt oprettelse Kvinde Serie 3 

Nuværende tekst: 

Serie 1 

• Består af de til rækken tilmeldte hold 
• Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding 
• DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt 
• DBU Fyn tilsiger dommer 
• Ved turnerings afslutning rykker de to bedst placerede oprykningsberettigede hold op i 

Albaniserien 
• Øvrige hold skal nytilmeldes 

Serie 2 

• Består af de til rækken tilmeldte hold 
• Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding 
• DBU Fyn fastsætter seneste spilledato 
• Den arrangerende klub tilsiger dommer 
• Ved turneringens afslutning skal alle hold nytilmeldes 

Forslag til ny tekst: 

Serie 1 

• Består af de til rækken tilmeldte hold 
• Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding 
• DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt 
• DBU Fyn tilsiger dommer 



• Ved turnerings afslutning rykker de to bedst placerede oprykningsberettigede hold op i 
Albaniserien 

• Ved turnerings afslutning rykker det dårligst placerede hold ned i Serie 2 

Serie 2 

• Består af de til rækken tilmeldte hold 
• Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding 
• DBU Fyn fastsætter seneste spilledato 
• Den arrangerende klub tilsiger dommer 
• Ved turnerings afslutning rykker det bedst placerede oprykningsberettigede hold op i Serie 1 
• Ved turneringens afslutning skal alle hold nytilmeldes 

Serie 3 

• Består af de til rækken tilmeldte hold 
• Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding 
• DBU Fyn fastsætter seneste spilledato 
• Den arrangerende klub tilsiger dommer 
• Ved turneringens afslutning skal alle hold nytilmeldes 

Motivering: 
Baggrunden for forslaget er at der i starten af november måned på foranledning fra DBU Fyns 
Seniorudvalg, blev afholdt et dialog- og netværksmøde hvor ca. 20 fynske klubber med kvinde 
seniorfodbold var repræsenteret. Der var bred enighed om at klubberne ønskede noget mere at spille 
om i form at op- og nedrykning mellem Serie 1 og Serie 2. Derudover at niveauforskellen i Serie 2 
kunne være meget stor og at en Serie 3 derfor vil have sin berettigelse. 

Med dette forslag er ønsket at sikre en bedre turnering med flere jævnbyrdige og betydningsfulde 
kampe. Endvidere skal ovenstående være med til at sikre færre afbud og udtrækninger. 

Konsekvens: 
Såfremt at dette forslag vedtages, vil det fra og med eftersæsonen 2020 ikke længere være muligt at 
tilmelde sig i Serie 1. Nytilmelding af hold vil derfor kun være muligt i Serie 2 og Serie 3. 

Tidsperspektiv: 
Ændringerne vil kunne træde i kraft fra og med forårssæsonen 2020 

 

FORSLAG 7-10 

Forslagsstiller 
B1913 
 
Ændringer for herrer senior 

På vegne af B1913 vedlægges her 4 forslag til ændringer i struktur/reglement til behandling 
på DBU Fyns årlige delegeretmøde. 



 
Allerførst formuleringerne i de nuværende propositioner for Herre Senior:  

FORSLAG 7 

Nuværende: 

Generelt 

Deltagerne skal være fyldt 16 år på spilletidspunktet.  
 
Ingen klub kan deltage med mere end et hold i henholdsvis Albaniserien og Serie 1. 
Ingen klub kan deltage med mere end to hold i Serie 2.  
 
Oprykningsberettigede fra Albaniserien, Serie 1, Serie 2 og Serie 3:  
Oprykningsberettiget er de klubber, der ikke har eller i den nærmest foregående turnering har haft 
nedrykkede hold i nærmest overliggende seniorrække.  
 
Nytilmelding af hold kan kun ske til Serie 4 og Serie 5.  
 
Oprykningskampe afvikles som anført under “Lodtrækning til ordinære oprykningskampe”.  
 
Fynsmestre (max. 17 spillere pr. hold) tildeles en nål med årstal og rækkebetegnelse.  
 
Lokal-dommer, som har bestået DBUs dommergrundkursus, eller har gennemgået 
kamplederkurset, må dømme alle kampe, hvor klubben selv skal sørge for dommer. Se listen her. 
 
Propositionerne for hver turnering afgøres af Seniorudvalget efter tilmeldingsfristens udløb og 
meddeles alle klubber inden turneringen starter.    

 
B1913 foreslår at ændre på begrænsningerne i forhold til antallet af hold og stiller forslag om 
følgende formuleringsændring (med gult udgår og erstattes med grønt):  

Ingen klub kan deltage med mere end et hold i henholdsvis Albaniserien og Serie 1. 
Ingen klub kan deltage med mere end to hold i Serie 2.  

Ingen klub kan deltage med mere end et hold i Albaniserien. 
Ingen klub kan deltage med mere end to hold i Serie 1. 
Ingen klub kan deltage med mere end tre hold i Serie 2.  
 
  Begrundelse: Det giver som udgangspunkt ingen mening at begrænse oprykningsmulighederne 
for hold der har vist sig dygtige nok ved at kvalificere sig til oprykning bare fordi de stiller op for 
den samme klub. 

 

FORSLAG 8 
 
B1913 foreslår, at begrænsningen i forhold til oprykningsberettigelse (med gult) udgår … i samme 

https://www.dbufyn.dk/dommerinfo/hvem-soerger-for-dommer/


ånd som foregående forslag … og erstattes med grøn formulering: 
  
Oprykningsberettigede fra Albaniserien, Serie 1, Serie 2 og Serie 3:  
Oprykningsberettiget er alle klubber, der ikke har eller i den nærmest foregående turnering har haft 
nedrykkede hold i nærmest overliggende seniorrække.  

Oprykningsberettigede fra Albaniserien er alle klubber, der ikke har eller i den nærmest foregående 
turnering har haft nedrykkede hold i nærmest overliggende seniorrække (Danmarksserien). 
Tilsvarende begrænsning gælder ikke for S1, S2 eller S3. 
 
  Begrundelse: Det giver som udgangspunkt ingen mening at straffe andre af klubbens hold der 
har vist sig dygtige nok ved at kvalificere sig til oprykning bare fordi de stiller op for den samme 
klub. 
 

FORSLAG 9 
 
B1913 foreslår ligeledes følgende formuleringsændring til § 10.2 i turneringsreglementet og igen i 
samme ånd som de foregående to forslag. Formulering med blåt består og formuleringer med gult 
fjernes helt og erstattes med grøn formulering: 

§ 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. 

Klubbens øvrige lavere rangerede hold påvirkes ikke heraf. 

  Begrundelse: Det giver som udgangspunkt ingen mening at straffe andre af klubbens lavere 
rangerede hold der har vist sig dygtige nok ved at kvalificere sig til oprykning. 
 

 

FORSLAG 10 
 
B1913 foreslår, at der i propositionerne for herre-seniorhold i S3 og S4, samt alle rækker for 
kvinde-seniorhold, tilføjes; at hold der er tilmeldt som studiehold (markeret ST) i forbindelse med 
efterårets start, kan forlange deres 2 første kampe udsat. 
 
Det påhviler klubben (på studieholdenes vegne), at indsende en liste over spillere der er indskrevet 
på en videregående uddannelse. Listen skal være DBUFyn i hende senest første hverdag efter 
holdets først spillede kamp. Listen kan løbende suppleres. Et studiehold skal stille med minimum 



10 spillere registreret som studerende i hver af holdets kampe. Dokumentation i form af studiekort 
skal på forlangende kunne fremvises til DBUFyn. 

Begrundelse: 
De studerende ankommer typisk først meget tæt på studiestart den 1. september og vi oplever hvert 
år aflyste kampe som følge heraf. Det rammer studiehold rigtigt hårdt når de tvinges til at melde 
afbud til de første par kampe fordi deres modstander nægter at imødekomme udsættelse 
(modstanderen ser kun de 3 billige point). 
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