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Kære Alle  

 

Om lidt er vi klar til juleferie – med tid til familien, venner og lidt afslapning efter et langt fodbold 

år.  

 

Jeg vil derfor gerne give en status på de sidste måneders arbejde, så I alle er orienteret om de 

centrale beslutninger og initiativer.  

 

Debat om dansk fodbold  

Som jeg forudså i mit nyhedsbrev i oktober, har vi fået en del debat i medierne om struktur og 

kompetencer i dansk fodbold.  

 

Selv om jeg er stor tilhænger af debat og gerne bidrager og deltager, har jeg indtil videre valgt ikke 

at kommentere på de mange forskellige synspunkter, som medierne velvilligt har viderebragt. Det 

skyldes bestemt ikke, at jeg mangler synspunkter, men jeg prioriterer på nuværende tidspunkt at 

afvente de første møder i de nedsatte grupper.  

 

Derudover ser jeg frem til, at vi på tema-aftenen før Repræsentantskabsmødet i marts skal 

debattere arbejdet med en politisk reform af dansk fodbold og dermed give input til den 

kommission, der er nedsat. Det er et vigtigt arbejde, der skal sikre endnu stærkere samarbejde om 

at udvikle dansk fodbold. 

 

Vi havde mandag den 21. december det første møde om kompetencer m.v. Et rigtigt godt og 

konstruktivt møde, hvor vi satte fokus på at skabe de bedste rammer og fællesnævnere for 

udviklingen af dansk fodbold. Med fællesskab og sammenhængs kraft i centrum. Og med 

udgangspunkt i direkte dialog, hvor vi udveksler synspunkter omkring bordet, fortsætter arbejdet 

nu de kommende måneder. Herefter vil vi naturligvis brede debatten ud, så vi sikrer indvoveringen 

af alle interessenter. 

 

Repræsentantskabsmødet skal rundt i landet  

Som nævnt i mit nyhedsbrev i juli har bestyrelsen besluttet, at vi de næste år skal have spredt de 

vigtige arrangementer i dansk fodbold rundt i landet. Det betyder, at det kommende 

Repræsentantskabsmøde den 4. - 5. marts bliver afholdt i Aalborg, mens årets udgave af Dansk 

Fodbold Award bliver afholdt i København.  

 

De kommende år planlægger vi, at de to arrangementer skal besøge Aarhus, Herning, Odense og 

København, så vi kommer rundt i hele landet. På årets Repræsentantskabsmøde vil der blandt 

andet blive mulighed for at møde den nye landstræner, Åge Hareide.  

 

Samarbejde om flygtninge og integration  



I november deltog Bent Clausen og jeg i en stor konference om frivillighed og flygtninge, hvor vi fik 

lejlighed til at fortælle socialminister Karen Ellemann og integrationsminister Inger Støjberg om de 

mange tiltag på flygtninge- og integrationsområdet, som vi har i både DBU, Lokalunionerne og 

mange klubber. Det blev integrationsministeren så begejstret for, at hun i sidste uge inviterede til 

et møde, hvor vi talte om, hvordan vi i samarbejde kan få fodbold til at spille en endnu større rolle i 

integrationen af de mange nye flygtninge i Danmark. Det sker allerede i mange klubber og 

Lokalunioner, men hvis vi samarbejder – og tilfører ressourcer – kan vi utvivlsomt få endnu større 

gavn af fodboldens betydning.  

 

Vi vender tilbage med nyt, når samarbejdet bliver konkretiseret og besluttet. 

 

Bestyrelsen fastholder honorarreduktion på 10 %  

Som kasserer Christian Kofoed har skrevet til jer, er der efter et par år med underskud kommet 

balance i DBU’s økonomi. Det skyldes et godt arbejde med at begrænse og styre vores 

omkostninger og et ihærdigt arbejde med at tiltrække nye kommercielle partnere, der kan øge 

vores indtægter. Jeg vil gerne rose ledelsen og administrationen for et kæmpe stykke arbejde med 

at skabe en robust økonomi. Det er vigtigt, at vi fastholder balancen, så vi også i de kommende år 

har balance i økonomien og får råd til at investere i udviklingen af dansk fodbold. 

 

Uanset balancen i økonomien har DBU’s bestyrelse valgt at fastholde den ekstraordinære 

reduktion på 10 % i bestyrelsens honorar. 

 

Læs mere her: 

 

DBU's økonomi er kommet i balance  

 

Fokus på oprydning og reformer i FIFA  

Forleden kom der afgørelse fra FIFA’s etiske komité, der har valgt at udelukke både afgående FIFA-

præsident Sepp Blatter og UEFA-præsident Michel Platini fra alle fodboldaktiviteter i otte år.  

 

Det er godt, at der er en afklaring – men vi må fortsat afvente afgørelsen på ankesagen hos CAS, 

som bør komme så hurtigt som muligt, så vi kan komme videre med valg af ny FIFA-præsident og 

implementering af de reformer, vi har besluttet. Afgørelsen fra FIFA’s etiske komité bekræfter os i, 

at vi først ønsker at tage stilling til, hvem vi stemmer på umiddelbart før den ekstraordinære FIFA-

kongres den 26. februar 2016.  

 

Læs mere her  

 

DBU formand: Total oprydning i FIFA er altafgørende  

 

Møde med FIFA-kandidater  

Det er helt afgørende, at vi nu fokuserer på total oprydning og reformer i FIFA. Derfor mødtes jeg i 

sidste måned med mine nordiske kolleger til et længere møde i København, hvor vi samtidig havde 

glæden af at møde en række af de kandidater, der stiller op til valget som FIFA-præsident næste år. 
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Vi mødte både franske Jerome Champagne, Gianni Infantino fra UEFA, Tokyo Sexwale fra Sydafrika 

og Prins Ali fra Jordan, der alle luftede visioner og valgløfter.  

 

 
 

Vi mødes igen forud for den ekstraordinære kongres den 26. februar næste år og vil først til selve 

valgdagen beslutte, hvem vi stemmer på. 

 

Læs mere her 

 

FIFA-kandidater lufter visioner i København 

 

Derudover har jeg sammen med mine nordiske formandskollegaer udarbejdet en liste over forslag 

til ændringer af FIFA med fokus på good governance, gennemsigtighed og ansvarlighed.  

 

Som led i den overordnede reformproces i FIFA har et udvalg kaldet ’FIFA Reform Committee’ 

parallelt udarbejdet en række forslag til ændringer af FIFA’s statutter m.v., som skal imødekomme 

kravet om reformer af FIFA’s governance. Forslagene blev den 3. december 2015 vedtaget af FIFA’s 

eksekutivkomité, og skal nu stemmes om ved FIFA’s ekstraordinære kongres den 26. februar 2016. 

 

De forslag, som de nordiske formænd har foreslået, er nu sendt til høring i de seks nordiske 

fodboldforbund. Her i DBU drøftes forslagene i vores politiske organer, inden bestyrelsen i januar 

tager endelig stilling til dem. Desuden kigger DBU’s netop nedsatte politiske kommission på 

forslagene for at se, om DBU skal reformere sig ad samme vej, som vi ser i FIFA. For vi kan 

vanskeligt kræve reformer i FIFA, hvis vi ikke ønsker dem selv. 

 

Jeg henviser i øvrigt til et brev fra den 16. december, hvor FIFA’s fungerende FIFA-præsident Issa 

Hayatou og fungerende FIFA-generalsekretær beskriver reformprocessen. 

 

Læs brevet her 

 

Open letter about FIFA's future  

 

Bred kommission skal drøfte reformer  
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Arbejdet med at skabe politiske reformer gælder ikke kun i FIFA. I DBU har vi i efteråret sat gang i 

reformarbejdet med nedsættelsen af en kommission, der skal komme med forslag til ny struktur og 

andre tiltag i dansk fodbold.  

 

Kommissionen har Benny Olsen og Ole Jacobsen fra DBU’s bestyrelse som henholdsvis formand og 

næstformand. Og så har vi fået en god række eksterne repræsentanter til at komme med input og 

inspiration – blandt andet Jens Sejer Andersen fra Play the Game, Thomas Bach fra DIF’s 

bestyrelse, Anders la Cour fra CBS, Jens Evald fra Aarhus Universitet, Christine Løker Lohmann fra 

Dansk Industri og Louise Høst fra Metro-selskabet. Det bliver spændende at følge arbejdet med 

mulige reformer, som vi blandt andet skal debattere på tema-aftenen før Repræsentantskabsmøde 

den 4. – 5. marts.  

 

Læs mere her 

 

Eksterne eksperter skal styrke reformarbejde  

 

Aftale om samarbejde med Amnesty  

Som tidligere beskrevet har vi ønsket at indgå en aftale med Amnesty International om rådgivning 

og udveksling af viden og erfaring.  

 

Den nye aftale giver os mulighed for at trække på den viden, som Amnesty International har om 

menneskerettigheder i mange af de lande, der er værter for enten træningslejre eller store EM- og 

VM-slutrunder. Konkret vil Amnesty give os materiale eller holde oplæg for de trænere, spillere og 

holdledere, der skal på rejse.  

 

Læs mere om aftalen her 

 

Amnesty og DBU indgår forpligtende samarbejde  

 

I forlængelse af indgåelsen af aftalen har jeg tilbragt et par dage i Doha, Qatar. Mit første besøg 

nogensinde i landet. Hvis nogen skulle være i tvivl, har jeg naturligvis selv betalt rejse, ophold og 

lommepenge – og jeg var hverken inviteret eller havde meldt min ankomst.  

 

I løbet af dagene fik jeg et fint indtryk af byen og forskellige faciliteter samt områder, ligesom jeg 

gjorde mig en række observationer, som jeg nok skal få brug for, når jeg på et tidspunkt kommer 

på mere officielt besøg. Jeg forestiller mig, at der fortsat vil være fokus på Qatar og afholdelsen af 

VM i 2022 samt menneskerettigheder. Derfor har jeg foreslået mine nordiske kolleger, at vi i løbet 

af efteråret i fællesskab aflægger Qatar et officielt besøg (og for egne regninger), hvor vi kan høre 

mere om landet og mødes med relevante organisationer m.v. Mere om det senere.  

 

Samarbejde med kommuner og KL  

Samarbejdet med landets kommuner er et af vores centrale fokusområder.  

 

Tidligere på året indgik vi aftaler med Tønder, Viborg og Aalborg om afholdelse af landskampe 
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(ungdom og kvinder) og andre DBU-aktiviteter - og vi forventer at indgå nye aftaler efter nytår.  

 

Jeg har efterhånden besøgt 37 af landets 98 borgmestre og møder stor interesse for at samarbejde 

med fodboldens verden – DBU og Lokalunionerne. Borgmestrene kan lige som vi se mulighed for at 

lade fodbold bidrage til at løse udfordringer inden for sundhed, integration og samarbejdet med 

skolerne.  

 

Forleden var vi til møde med direktionen i Kommunernes Landsforening, der er meget begejstrede 

for samarbejdet mellem kommunerne og DBU og Lokalunionerne. KL vil gerne styrke 

kommunernes engagement i at få skolernes brug af fodbold som del af den nye skolereform. Det er 

rigtigt positivt. 

 

Ny dommerstruktur – og ny dommergruppe 

Der er besluttet en ny dommerstruktur, hvor vi rykker en række opgaver ud til Lokalunionerne og 

tættere på klubberne. Samtidig er den tidligere dommergruppe og elitedommergruppe lagt 

sammen til én samlet dommergruppe, der har fået den erfarne Claus Bo Larsen som formand. 

 

Vi glæder os til at arbejde med den nye struktur.  

 

Læs mere her  

 

Claus Bo Larsen bliver ny formand for dommergruppe  

 

Ny struktur styrker danske fodbolddommere  

 

Misset EM-kvalifikation – og ny landstræner  

Efter et par spændende playoff-kampe mod Sverige lykkedes det desværre ikke for A-landsholdet 

at kvalificere sig til EM i Frankrig næste år. Øv. Det er vi alle – trænere, spillere, fans og alle andre – 

meget skuffede over.  

 

Som bekendt er Morten Olsen fratrådt som landstræner. Vi skylder Morten en kæmpe tak for en 

stor indsats over de sidste 15 år som træner – og de forudgående mange år som spiller. Han er og 

bliver en af de største personligheder i dansk fodbold, og DBU’s bestyrelse har derfor besluttet at 

indstille ham til Fodboldens Hall of Fame og en fejring i forbindelse med Dansk Fodbold Award den 

21. marts næste år.  

 

I forrige uge blev Åge Hareide så præsenteret som ny landstræner fra 1. marts næste år. Åge 

Hareide kommer med stor erfaring og flotte resultater fra både klubber og landshold, og vi glæder 

os til at følge hans arbejde med landsholdet og samarbejde på tværs i dansk fodbold. Velkommen 

på holdet!  

 

http://www.dbu.dk/sitecore/RedirectUrlPage.aspx?ec_url=%2fNyheder%2f2015%2fDecember%2fny_dommergruppe&ec_camp=97EC0C5BA7A44EFF9C44117A44433201&ec_as=4728AE77A12A49BDA692CB37144B9AE6
http://www.dbu.dk/sitecore/RedirectUrlPage.aspx?ec_url=%2fNyheder%2f2015%2fDecember%2fny_dommergruppe&ec_camp=97EC0C5BA7A44EFF9C44117A44433201&ec_as=4728AE77A12A49BDA692CB37144B9AE6
http://www.dbu.dk/sitecore/RedirectUrlPage.aspx?ec_url=%2fNyheder%2f2015%2fNovember%2fNy_dommerstruktur&ec_camp=97EC0C5BA7A44EFF9C44117A44433201&ec_as=4728AE77A12A49BDA692CB37144B9AE6


 
 

Succes for ungdomslandshold  

Mens A-landsholdet lige netop missede EM-kvalifikationen, er ungdomsholdene hos både piger og 

drenge rykket tættere på. De to U19-hold har kvalificeret sig til eliterunden til foråret og dermed 

sidste skridt før EM-slutrunderne. Det er imponerende og viser, at der er godt gang i talentarbejdet 

i dansk fodbold.  

 

U21-landsholdet er også kommet fint fra start i EM-kvalifikationen med et par sejre i november.  

 

De mange ungdomslandshold (U16, U17, U19, U21 hos drengene og A-landsholdet hos kvinderne) 

rejser for første gang nogensinde sammen på træningslejr til Tyrkiet i januar, hvor der bliver 

mulighed for at dele erfaringer og samarbejde på tværs. Rigtigt spændende.  

 

Læs mere her  

 

Historisk vintertur samler de danske landshold  

 

Delegeretmøder og Repræsentantskabsmøde  

Efter nytår kommer der godt gang i møderne rundt om i landet. I januar er der delegeretmøder i 

alle Lokalunionerne, hvor det er vigtigt at møde op og deltage i debatten.  

 

I februar har vi ekstraordinære kongresser hos UEFA den 25. februar og hos FIFA den 26. februar, 

hvor der skal vælges ny præsident.  

 

Og den 4. – 5. marts har vi Repræsentantskabsmøde i Aalborg med tema-aften om det forestående 

reformarbejde i dansk fodbold. Jeg glæder mig til at se jer alle til god debat og dialog.  

 

Indtil da vil jeg gerne takke alle i dansk fodbold for at bidrage til de mange gode oplevelser, som 

både spillere, frivillige og fans har glæde af.  

 

Glædelig jul og godt nytår til alle  
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Jesper Møller, formand  

 

Kalender 31/10-2015 - 21/12-2015 

31/10 Indvielse af kunstgræsbane i Støvring 

31/10 Overrækkelse af sølvnål i Skovgård 

2/11 Prof.udvalgsmøde 

2/11 Breddeudvalgsmøde 

2/11 Møde i Kvinde Divisionsforeningen 

3/11 Møde med Borgmester Lars Krarup, Herning 

4/11 Interne møder i Brøndby 

4/11 Konference om Flygtninge og Frivillighed, Eigtveds Pakhus 

5/11 Indlæg om DBU mv. på EUC Nord i Hjørring 

6/11 Møde med Borgmester Peter Sørensen, Horsens 

6/11 100 års reception i Horsens FS 

9/11 Møde med FLU og Claus Bretton-Meyer i Brøndby 

9/11 FU møde i Brøndby 

9/11 Bestyrelsesmøde i DBU A/S 

9/11 Netværksmøde med klubberne i Nyborg Kommune 

10/11 Møde med National Team Competition Committee, Nyon 

11/11 Møde med Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg 

12/11 Statusmøde med næstformændene i Brøndby 

12/11 Statusmøde med Christian Kofoed, Claus Bretton-Meyer og Kenneth Reeh 

13/11 Transport med Herre A til Stockholm 

14/11 Herre A landskamp, Sverige - Danmark 



15/11 Transport Stockholm - Aalborg 

16//11 Møde med Helle Østergaard, Mary Fonden, København 

16/11 Officiel middag med Sverige i København  

17/11 Herre A landskamp Danmark - Sverige 

18/11 Årsmøde i Region 4, Vejen 

19/11 Møde med Borgmester Flemming Christensen, Køge 

19/11 Møde i DBU om Grønlandsprojekt 

20/11 FU møde, Kragerup 

20//11 Bestyrelsesmøde, Kragerup 

21/11 Bestyrelsesseminar, Kragerup 

23/11 Møde med de nordiske formænd og FIFA præsidentkandidater i København 

24/11 Årsmøde i Region 1, Aalborg 

25/11 Julesammenkomst i Mary Fonden på Amalienborg, København 

25/11 Indlæg på region 3 årsmøde i Brædstrup 

26/11 
Møde med Borgmester John Brædder, Guldborgsund, og DBU Lolland Falster i Nykøbing 

F. 

30/11 Møde med Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg, og Region 4 m.fl. i Esbjerg 

30/11 Møde med Borgmester Erik Buhl Nielsen, Varde, og Region 4 m.fl. i Varde 

30/11 Årsmøde i Region 2 i Aulum 

14/12  Møde med Borgmester Arne Boelt, Hjørring, og Fortuna Hjørring m.fl. i Hjørring 

15/12 Møde i DBU Sjælland, Roskilde 

15/12 Møde med KL's direktion, København 

15/12 Møde med Borgmester Joy Mogensen, Roskilde, og DBU Sjælland m.fl. i Roskilde 

16/12 Interne møder i DBU, Brøndby 



16/12 
Møde med Borgmester Steen Christiansen, Albertslund, og DBU Sjælland m.fl. i 

Albertslund 

16/12 
Møde med Borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund og DBU Sjælland m.fl. i 

Frederikssund 

17/12 Møde med Spillerforeningen, Bent Clausen, Claus Bretton-Meyer m.fl. i Brøndby 

17/12 Møde med Integrationsminister Inger Støjberg, Slotsholmen, København  

21/12 Statusmøde med næstformændene, Brøndby 

21/12 Møde med arbejdsgruppen om kompetence og opgaver på eliteområdet, Brøndby 

 

 


