
Forslag til DBU Fyns delegeretmøde 2021 
 

FORSLAG TIL REFORM/FUSION MED DBU JYLLAND 

FORSLAG 1  
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse 

DBU BREDDE VEST - FUSION MELLEM DBU JYLLAND OG DBU FYN 

DBU Fyn indgår i en fusion med DBU Jylland pr. 1. januar 2022 og de bliver fremadrettet én 
organisation, DBU Bredde Vest. 
 
Se bilagsmateriale til forslaget her 

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 

 
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 

https://www.dbufyn.dk/media/xzfp31rr/forslag-1-bilag-reform.pdf


• 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. 
 

Konsekvenser 
Et væsentligt 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 2022, kaldet DBU Bredde Vest 
• DBU Sjælland, DBU Lolland-Falster, DBU Bornholm og DBU København indgår i en fusion pr. 

1. januar 2022, kaldet DBU Bredde Øst 
• Disse 2 organisationer etablerer DBU Bredde, som afløser for det tidligere ”Foreningen af 

Lokalunioner” og DBU Bredde har herefter 2 medlemmer 
• Det nye DBU Bredde Vest vil bygge på en stærk regional struktur, ligesom det er tilfældet i 

DBU Jylland i dag 

DBU Bredde Vests regnskabsår er 1/7-30/6. 
Herefter vil DBU Bredde Vests første regnskabsår være 1/1 2022-30/6 2023 (18 måneder). 
 
Tidsperspektiv 
Ved vedtagelse vil reformen og fusionsaftalen træde i kraft pr. 1. januar 2022. 

PRINCIPERKLÆRING – TURNERINGSSAMARBEJDE  

FORSLAG 2 
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse 
Prøveperioden med fælles turnering i to eller flere lokalunioner forlænges med 1 år.  
 
Begrundelse:  
Det ønskes at fortsætte turneringssamarbejdet med DBU Jylland.  
Samarbejdet har fungeret siden 2014, og det ønskes at forlænge samarbejdet, indtil 
breddereformen er på plads.  
 
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, 
pokalturneringer eller indefodbold/futsal.  
 
Tidsperspektiv:  



Bemyndigelsen vil ved forslagets vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. 
 

LANDSDÆKKENDE TURNERING FOR U16 PIGER 

FORSLAG 3 
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse 

DBU sammensætter U16 pige Ligaen med 14 – 16 hold.  
U16 Ligaen bliver opdelt i en A-pulje og en B-pulje med 7-8 hold i hver pulje.  
 
Holdene i A-puljen møder hinanden ude og hjemme, mens de møder holdene i B-puljen en gang 
enten ude eller hjemme.  
Holdene i B-puljen møder hinanden ude og hjemme, mens de møder holdene i A-puljen en gang 
enten ude eller hjemme. 
 
Holdene i A og B-puljen findes via indrangeringen i det stjernebaserede licenssystem.  
 
U16 Ligaen vil bestå af de 14-16 hold, der har den højeste score i det nye licenssystem, der træder 
i kraft fra sommeren 2021.  
 
I tilfælde af at færre end 14 klubber opnår licens, vil det være muligt for DBU at tildele ét eller 
flere ”Wildcards”.  
Et ”wildcard” kan tildeles en klub, der ikke opnår licens, og ”wildcardet” er adgangsgivende til 
deltagelse i U16 og U18 Piger DM.  
”Wildcardet” tildeles af Kvindeeliteudvalget på baggrund af en særlig sportslig indstilling fra 
henholdsvis Talent- og U-landstrænere og lokalunionerne, og er udelukkende af sportslig karakter 
og forudsætter ikke, at klubben har ansøgt om licens.  
Et ”wildcard” giver ikke mulighed for direkte tilskud, men udelukkende befordringsgodtgørelse jf. 
turneringspropositionerne.  
 
Begrundelse:   
En landsdækkende U16 række er et afgørende element, der skal styrke talentudviklingen for 
landets dygtigste piger gennem bedre matchning. En analyse af kampene i U16 rækkerne viser at 
ca. 40% af kampene ender med en sejr på mere end 3 mål. Samtidig rykkes de dygtigste U16 piger 
ofte op i U18 trupperne for at få bedre modstand og matchning.  
 
Ved at indføre en landsdækkende U16 række med en A - og B pulje skabes der på den lange bane 
flere kampe mellem klubber på samme sportslige niveau samtidig med at de dygtigste piger får 
mulighed for at udfolde deres potentiale på højeste nationale niveau. En landsdækkende U16 
række sammenkoblet med et stjernebaseret licenssystem for indrangering vil tillige være med til 
at reducere fokus på resultater, da det er talentudviklingsmiljøerne og ikke resultaterne, der har 
betydning for indrangering i rækken.  



 
Konsekvenser: 
Etablering af landsdækkende turnering for U16 Piger.  
Ansøgning til U16 piger Liga 1 bortfalder. DBU Fyn i samarbejde med DBU Jylland udbyder U16 
Piger i 2 niveauer (Liga 1 og Liga 2). 
Der er fri tilmelding til begge niveauer og midtvejsombrydning efter op til 5 kampe i efteråret.   
I forbindelse med midtvejsombrydningen udvides fra 2 til 3 niveauer.  
 
Vi forbeholder os retten til at slå de 2 laveste niveauer sammen, hvis ikke antallet af hold vurderes 
højt nok til 3 niveauer.  
 
Færre hold i DBU Fyns og DBU Jyllands U16 rækker.  
 
Tidsperspektiv: 
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2021.  
 

FORSLAG TIL ÆNDRING AF TURNERINGSSREGLEMENTET 

FORSLAG 4 
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse 

Regelforenkling omkring brug af dispensationsspillere i børne- og ungdomsfodbold 

Begrundelse/Motivering:  
DBU Fyn har igennem længere tid oplevet frustration fra de fynske klubber i forhold til forvirring 
omkring alle de mange muligheder for dispensation fra gældende regler i turneringsreglementet.  
Ligeledes opleves at klubber uhensigtsmæssigt udnytter reglerne i strid med de tiltænkte 
intentioner, da reglerne blev indført.  
Set i det lys anbefaler DBU Fyn, at vi forenkler og sammenskriver regler, som på den ene eller 
anden måde er dispensation fra turneringsreglementet.  
Ligeledes anbefales det, at der sættes et maksimum på hvor mange spillere der må benyttes pr 
kamp med en eller anden form for dispensation i henhold til reglementet. 

Ændringer 

- Klassetrinsreglen udgår men vil altid kunne opnås som ekstra ordinær dispensation 
- Der sættes en begrænsning på antallet af spillere, der må benyttes på dispensation 

 
Dispensationer omfatter 

- Ekstraordinære dispensationer herunder klassetrinsspillere 
- Kvartalsspillere 
- Genbrugsspillere 



 
Konsekvenser 
Turneringsreglementets § 8.2 udgår 
§8.4 ændres til 8.3 
§8.5 ændres til 8.4 osv. 
 
Ny tekst i §8.3: Begrænsningen ligger i, at antallet af spillere, der benyttes efter ovenstående, 
spillere der efter § 8.4 opnår dispensation fra aldersgrænserne samt spillere genbrugt jf. § 19.8, pr. 
kamp ikke må overstige 1 i 3M/5M, 2 i 8M og 3 i 11M.  

Tilføjelse til §19.8: Det samlede antal spillere der benyttes efter ovenstående samt efter reglerne i 
§8.3 og §8.4 må pr. kamp ikke overstige 1 i 3M/5M, 2 i 8M og 3 i 11M. 

Tidsperspektiv 
De nye regler vil træde i kraft fra efteråret 2021 

 
FORSLAG 5 
Forslagsstiller: DBU Fyns bestyrelse 
 
4. udeblivelse/afbud i samme turnering skal ikke længere medføre tvangsudtrækning.  
 
Begrundelse: 
Vi vil gerne have så mange ud og spille fodbold som muligt. Det flugter ikke med, at hvis et hold må melde 
afbud til 4 kampe, udtrækkes holdet automatisk af turneringen. Alle hold skal have mulighed for at spille 
det antal kampe de har mulighed for. Det skal ikke være reglementet der sætter hindring for dette.     
 
Konsekvenser:  
§ 10.3 i turneringsreglementet udgår.  
§ 10.4 ændres til 10.3 og § 10.5 ændres til 10.4 
 
Tidsperspektiv:  
De nye regler vil træde i kraft fra sæson 2021/2022 

FORSLAG 6 
Forslagsstiller: KFUMs BK Odense 

§19.8 
"Børne- og ungdomsspillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med at de 
deltager på ét hold i en ældre årgang inkl. på et seniorhold ...." 

Tilføjelse 
"Dette gælder dog ikke for spillere, der har deltaget/spillet kamp på et hold placeret i DBU's 
Danmarksturnering (DBUs Liga og Divisioner)" 



Begrundelse 
Det kan ikke være rigtig at klubber med bl.a. U19-Divisionen kan benytte disse (elite)spillere frit på 
deres lavere rangerede seniorhold. Det følger i øvrigt heller ikke DBUs regler og 
Turneringsreglement jvn.f. § 17.2,  

" ......En spiller, der har deltaget i en kamp på klubbens U19 hold i Danmarksturneringen i 
herreungdomsfodbold, er spilleberettiget i den efterfølgende kamp på klubbens højere rangeret 
herreseniorhold i Herre-DM eller Herre DS samme spilledag.."  
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