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FULDT FOKUS PÅ FODBOLD 

Umiddelbart er der langt mellem en scoring af Pernille Harder på Viborg 
Stadion og Christian Eriksen i Parken og så en U9-kamp søndag morgen. 

Men der er faktisk en klar sammenhæng: 

Når landsholdsstjernerne scorer mål, giver det større indtægter fra bil-
letsalg, sponsorer og andre indtægtskilder. Pengene går blandt andet til 
træneruddannelse og talentudvikling - til glæde for de 335.000 børn og 
voksne, der er medlem af en fodboldklub. Og sammen får de større glæde 
af al den motion og fællesskab, som fodbolden tilbyder. 

Denne sammenhængskraft er altafgørende i dansk fodbold. 

Bedre landshold skaber flere penge til hele dansk fodbold. Flere fodbold-
spillere i Danmark skaber bedre landshold – med mulighed for flere EM- 
og VM-slutrunder. Og et stærkere dansk fodbold kan bidrage mere med  
sundhed, fællesskab og integration i hele det danske samfund. 

Derfor har vi i 2016 sat fuldt fokus på at styrke både talentudviklingen og 
samarbejde på tværs af dansk fodbold. Vi har besluttet en historisk inve-
stering i særligt talentudviklingen på tværs af alle klubber. Det er muligt, 
fordi vi de sidste par år har fået vendt underskud til overskud i DBU og nu 
igen har mulighed for at investere i udviklingen af dansk fodbold. 

Og der er mange gode resultater at bygge videre på: I 2016 kvalificerede 
både Kvindelandsholdet og U21-landsholdet sig til EM og spiller slutrun-
de til sommer. Og Herre-A-landsholdet har med ny landstræner fået en ny 
start og er stadig med i kampen om en plads til VM i 2018.  

Samtidig oplever vi fortsat fremgang i antallet af piger og drenge, kvinder 
og mænd, der vil spille fodbold – godt 335.000 i alt – men vi har fortsat 
langt til vores mål på 450.000 medlemmer i 2025.

Vi ønsker at skabe flere store resultater – både for landshold og klubber 
og i særdeleshed for sammenhængskraften i dansk fodbold. 

   
Claus Bretton-Meyer, adm. direktørJesper Møller, formand
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KÆRLIGHED TIL KLUBBEN 

Bros before balls. Det er desværre blevet tesen blandt teenagerne i Dan-
mark. Halvdelen af dem melder sig i hvert fald ud af fodboldklubben i 
teenageårene, når venner, kæresten og lektierne begynder at fylde mere 
og mere. Klubkonceptet ’Teenagefodbold’ skal give de unge kærligheden 
til klubben tilbage. Med sociale aktiviteter, som ikke nødvendigvis invol-
verer den lille runde kugle, skal de unge holdkammerater rystes tættere 
sammen og få lyst til at dyrke deres venskaber i klubhuset efter træning. 
Sådan kan bros og balls jo sagtens forenes.

RETNINGSLINJER FOR DEN GODE ADFÆRD

Det lyder fint og indviklet – et Code of Conduct. Men i virkeligheden 
handler det bare om ordentlighed og god adfærd i sportens verden på 
samme måde, som det gør det i erhvervslivet, i græsrodsorganisationer 
eller i andre dele af samfundet. Derfor har DBU, Divisionsforeningen og 
Lokalunionerne formuleret et sæt regler og retningslinjer for den gode ad-
færd inden for alt fra mangfoldighed og menneskerettigheder til bekæm-
pelse af både korruption, doping og matchfixing. De nye retningslinjer 
giver ikke svar på alle sager i verden – men sætter principper for diskussi-
oner og beslutninger. Samlet set handler det om at have ansvar for hinan-
den. Også selv om fodbold er og bliver en leg.
 

DET FODBOLDGLADE DYNASTI

Der er 1, der er 2, der er 3, der er 4… Ja, faktisk er der 9 af dem. 9 Thycho-
sen’er, der har optrådt på Vejles førstehold både på herre- og damesiden. 
Spillere som Steen og Oliver Thychosen har sammen med fem andre Thy-
chosen’er også trukket en anden rød trøje over hovedet – nemlig den dan-
ske landsholdstrøje. 19-årige Mads Døhr Thychosen er det seneste skud 
på Nørreskovens største stamtræ til at få debut på en af DBU’s landshold. 
Men den fodboldglade klan fra Vejle-egnen er ikke færdig med at bidrage 
til dansk fodbold. For tro det eller ej, der endnu en Thycosen på vej. 
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FLERE SKAL SPARKE TIL BOLDEN

Det handler om bevægelse og sundhed. Og om, at flere danskere skal be-
væge sig og dyrke idræt, så vi bliver sundere og får glæde af både motion 
og fællesskab i de mange forskellige foreninger, der udgør dansk idræt. 
Det er visionen i det store projekt, ’Bevæg Dig For Livet’, som er et histo-
risk samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund og DGI. Målet er, at 75 
procent af danskerne skal dyrke idræt i 2025, hvoraf 50 procent af dem 
skal gøre det i en forening. 

Som den største sportsgren har vi store ambitioner for fodbolden, hvor 
nyt samarbejde mellem DBU, DIF og DGI skal give flere end 10.000 nye 
fodboldmotionister, 3.500 flere teenagere og 750 flere frivillige. Og så er 
det ligegyldigt, om det sker i en klub eller forening under DGI eller DBU – 
så længe de får glæden af fodbold. 

28 STING OG SÅ TILBAGE TIL FODBOLD 

Som 16-årig bliver Oliver ramt af kræft. To store svulster i hjernen, og han 
får at vide, at hans chancer for at overleve er minimale. Den ene svulst bli-
ver fjernet ved operation, og han får hele 28 sting i hovedbunden. Den an-
den bliver behandlet med kemoterapi. Under behandlingen kæmper Oli-
ver sig ned til klubben Eastside Viborg for at se sine venner spille kamp. 
Og da han begynder at blive frisk igen, går han selv i gang med at spille 
- iført en hjelm, som de fleste kender fra den tjekkiske Arsenal-målmand, 
Petr Cech. Fodbolden bliver Olivers wingman, og lidt efter lidt kommer 
han tilbage. Både til fodbolden og til livet. 
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NÅR BOLDSPASSER IKKE ER ET SKÆLDSORD

På det danske CP-landshold er udtrykket »boldspasser« ikke et skældsord, 
men et kærligt øgenavn med ironiske undertoner. Alle spillerne har nemlig 
cerebral parese eller spasticitet, som mange kalder det. Og i marts indle-
der CP landsholdet jagten på skjulte ’stjerner’, der skal være med til at kva-
lificere holdet til VM.

Og måske render fremtidens landsholdsstjerne rundt i Melby-Liseleje IF. 
Der har lokale ildsjæle nemlig oprettet et fodboldhold for børn med funk-
tionsnedsættelse. Holdet er et godt eksempel på DBU’s og Parasports 
Danmarks mål om, at handicap ikke skal være nogen hindring for at tage 
del i spillet og få glæde af fodboldens fællesskab. CP-landsholdet taber 
desværre VM-kvalifikationen. Til gengæld vinder mangfoldigheden 

SORTE PENGE KOMMER FREM I LYSET

De snyder i skat – og de snyder deres konkurrenter i turneringen. Sådan er 
dommen over Middelfart G&BK, hvor klubben og 27 spillere sanktioneres 
for omgåelse af amatørbestemmelserne – eller for at have modtaget sorte 
penge, som det hedder i folkemunde. Det er kreative kørselsregnskaber og 
åbenlyse falskagtige ansættelsesforhold af scouts, der fælder klubben. Det 
betyder et minus på 24 point og en bøde på 200.000 kroner for klubben, 
der dermed ikke kommer med i 2. divisions oprykningsspil, mens 27 spille-
re sanktioneres af Fodboldens Disciplinærinstans med alt fra en advarsel 
til en bøde på 5.000 kroner og seks spilledages karantæne.
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 INFANTINO VINDER DRAMATISK FIFA-VALG 

Utallige medier og journalister fra hele verden overstiger nærmest antallet 
af deltagere til den ekstraordinære FIFA-kongres, hvor der skal vælges ny 
præsident for den internationale fodboldorganisation. Efter skandaler, an-
klager om korruption og eksklusion af tidligere FIFA-præsident Sepp Blat-
ter, er der lagt op til fornyelse i den store organisation. DBU har sammen 
med de nordiske lande besøg af flere af kandidaterne og støtter tidligere 
UEFA-generalsekretær, Gianni Infantino, der til stor overraskelse for de fle-
ste vinder valget efter to tætte valgrunder. Og den schweizisk fødte præ-
sident har en kæmpe opgave foran sig med at genskabe tilliden til FIFA, 
fastslår DBU-formand, Jesper Møller, efter valget.

NÅR ÉN FRIVILLIG NÆSTEN ER NOK

I Hjørring-klubben AIK Frem har de som mange andre fodboldklubber 
masser af frivillige. De træder til, når der skal ryddes sne på banerne el-
ler serveres kolde flaskeøl i kantinen. Sådan er det i mange klubber landet 
over – de frivillige bærer klubben frem og træder til, hvor det er nødven-
digt. I Hjørring skiller én af de frivillige sig ud. Jen Christian ”Krænni” har 
Downs Syndrom, men det er nu ikke så meget derfor, at han skiller sig ud. 
”Krænni” har haft sin daglige gang i klubben i 47 år, kan finde rundt i klub-
ben med bind for øjnene og er, ifølge klubformanden, ”fuldstændig uund-
værlig”. Det blev han i februar hædret for med et æresmedlemsskab til 
klubben og DBU´s sølvnål. Gæsterne var inviteret til fest i AIK Frems klub-
hus. Hvor ellers?   

FE
BR

U
A
R



13EN DEL AF NOGET STØRRE    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    ÅRBOG 2016



14 ÅRBOG 2016    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    EN DEL AF NOGET STØRRE



15EN DEL AF NOGET STØRRE    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    ÅRBOG 2016

STJERNESTØV OG SPILLERHYLDEST 

Morten Olsen er i centrum. Først ved en reception i Fodboldens Hus, hvor 
en perlerække af fodboldpersonligheder viser deres respekt for en af de 
største fyrtårne i dansk fodbold. Om aftenen får den tidligere landstræner 
sin naturlige plads i Fodboldens Hall of Fame sammen med fem andre, når 
Dansk Fodbold Award igen er tilbage på tv-skærmen i samarbejde med 
Discovery Networks Danmark. Tap1 danner rammerne for fodboldfesten, 
og komikeren Carsten Bang styrer showet, hvilket bringer mange smil og 
grin frem blandt publikum. Der bliver uddelt 11 priser, og for første gang 
kan Pernille Harder og Kasper Schmeichel gå på scenen og blive kåret 
som henholdsvis Årets Kvindelige og Årets Mandlige Spiller. 

OP TIL 75 MILLIONER KRONER TIL 
UDVIKLING AF DANSK FODBOLD

Dansk fodbold skal udvikles til glæde for klubber og spillere, børn og 
voksne, piger og drenge. Sådan lyder det klare budskab, da DBU’s besty-
relse beslutter at nedsætte en ny udviklingspulje med op til 75 millioner 
kroner over de næste år. Den nye pulje skal støtte projekter, der kan frem-
me de strategiske indsatsområder om at udbrede fodbold til flere dan-
skere – og om at styrke talentudviklingen, så vi får nye fodboldstjerner til 
vores landshold og klubhold om fem, ti og 20 år. Udviklingspuljen bliver 
etableret efter, at DBU har fået vendt et underskud til et overskud og igen 
har mulighed for at investere i udvikling. Penge fra DBU’s egenkapital skal 
suppleres med midler fra UEFA og midler fra private fonde.
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’INDERSIDEN’ BLIVER ASSISTENT

Det er de færreste fodboldspillere, der bliver kendt – og tilmed får øge-
navn – for en bestemt kropsdel. Det er ikke desto mindre tilfældet for den 
i dag 40-årige Jon Dahl Tomasson, der er kendt som ’indersiden’ og den 
mest scorende landsholdsspiller på det danske landshold nogensinde. 
Hele 52 gange har han scoret. Heraf de fleste med både den ene og an-
den inderside. Igen og igen. Og nu skal han være assistenttræner på det 
fodboldlandshold, der kan få glæde af hans særlige målnæse i kampen for 
at nå VM i Rusland i 2018. 

TRÆNER DØMT FOR SPIL PÅ EGNE KAMPE

Det lyder fristende at spille penge på sit eget fodboldhold – så man både 
kan vinde på banen og få lidt ekstra penge. Men det er i strid med lovgiv-
ningen og forbuddet mod spil på egne kampe. Det mærker Carsten Hem-
mingsen, tidligere superligaspiller og træner for Middelfart BK, da han 
bliver dømt for overtrædelse af reglerne for matchfixing. Han har flere 
gange spillet på sit eget hold – både sejr og nederlag. Han erkender selv 
det, han kalder ’en kæmpe dumhed’ og bliver idømt seks måneders karan-
tæne og en bøde på 250.000 kroner. Så kan både han og andre lære det. 
Og senere på året ruller DBU og andre idrætsorganisationer en stor fælles 
kampagne ud for at gøre opmærksom på skaderne af matchfixing. Det er 
og bliver den største trussel mod moderne sport. 
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FODBOLDLOVEN VINDER OVER FAMILIEN – 
MEN KOSTER EN BØF

Normalt er blod tykkere end vand, men under en fodboldkamp er det fod-
bolden og ikke familien, der vinder, da en fodboldspiller fra Sdr. Felding 
trækker ’i nødbremsen’ og helt korrekt får det røde kort – og endda givet 
af sin egen bror i en Serie 6-kamp. Et kort der koster 44-årige Lars Mari-
nussen 100 kroner til bødekassen – men som kompensation efterfølgende 
bliver inviteret på en god bøf og rødvin hos brormand, Brian.  

Og 2016 er et år, hvor de danske fodbolddommere har masser at smile af 
– hos begge køn. Antallet af kvindelige dommere fortsætter nemlig med 
at stige – også på eliteniveau, hvor en ny aftale sætter fokus på netop 
dette!

TAG TOPSCORERLISTEN I LOMMEN

Hvem har scoret flest mål? Hvem er blevet kampens spiller flest gange, 
og hvem er holdets assistkonge? Med DBU’s Fodboldapp kan du nemt og 
hurtigt registrere scoringer, assists, udskiftninger, gule/røde kort og kam-
pens spiller under og efter kampen. Det hele samles automatisk, så du får 
dit holds statistik direkte på mobilen. Du kan samtidig følge med i, hvad 
der sker på de forskellige landshold – og finde ud af, hvem der er Dan-
marks mest scorende spiller gennem tiderne.
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FODBOLD PÅ SKOLESKEMAET

Skoletid er oftest ensbetydende med bøger og computere, skoleborde 
og lærere. Og skemaet rummer oftest fag som dansk og matematik, en-
gelsk og samfundsfag. Men på flere og flere skoler er fodbolden kommet 
på skemaet som en fast del af skoledagen flere gange om ugen. Det sker 
i projektet ’FIFA 11 For Health’, der tilbyder fodbold på skoleskemaet i 11 
uger for hele 5.000 elever i 5. klasser over hele landet. Og så står den el-
lers på fangelege og balanceøvelser med fodbolden i centrum – og på un-
dervisning i sundhed og bevægelse, kost og hygiejne. Konceptet er udvik-
let af SDU, DBU og FIFA i fællesskab – og i 2017 vil endnu flere skoler og 
elever få glæde af det. Altså samtidig med, at de stadig bruger bøger og 
computere til dansk, matematik og samfundsfag. 

KAFFE-KUREN MOD DÅRLIG ADFÆRD

”Lorte-dommer,” brøler de fra sidelinjen. Tonen er hård, og dommeren skal 
være usædvanligt tålmodig med de højtråbende forældre og tilskuere på 
sidelinjen. Selvom dommerne i helhed er gode til at tackle den negative 
tone, så kan de mange skældsord risikere at skræmme dommerne væk fra 
banen og få dem til at lægge fløjten på hylden. Tarp Boldklub ved Esbjerg 
har valgt at gøre noget særligt ved de mange skældsord, så til hver kamp 
bliver der serveret kaffe til modstanderholdets tilrejsende tilskuere. Kaffen 
har vist sig som et rent mirakelmiddel, der erstatter vredesudbrud med 
glæde og godt humør. 
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DONATIONER OG DRIBLINGER

Selvom græsset er grønt, så hænger pengene ikke på træerne i mange 
af landets fodboldklubber, hvor ulønnede frivillige arbejder i timevis hver 
uge – blandt andet for at skaffe penge til udstyr, faciliteter og andre udgif-
ter. Et nyt tiltag – ’Gaveindsamlingen’ – skal hjælpe klubberne med at ind-
samle midler til at finansiere drømme om kunstgrænsebaner, renovering 
af klubhuset eller lignende. En af topscorerne er Hjortshøj-Egå Idrætsfor-
ening (HEI), der med hjælp fra det nye tiltag indsamler godt 180.000 kro-
ner til en ny kunstgræsbane. 

Men fodbolden samler ikke kun ind til sig selv, og nogle gange er det dem, 
der har mindst, der giver mest. Et oldboyshold fra Hinnerup går andre 
veje og spiller fodbold ti timer i træk for at samle penge ind til UNICEF. 
Pengene bliver brugt til 60.000 vacciner til børn i verdens udsatte områ-
der. Tunge stænger og store hjerter.

FODBOLD FITNESS ER DET NYE SORT

Både alderen og pulsen er i top, når der uge efter uge bliver spillet fodbold 
på de rekordmange Fodbold Fitness-hold, der skyder op over hele landet. 
Efter opfindelsen af den særlige fodboldform – mere fitness end 4-4-2- 
opstilling – er antallet af hold og klubber vokset støt. På tre år er antallet 
af hold steget fra 100 til 300, og i Jylland er der kommet hele 150 Fodbold 
Fitness-hold for kvinder. Og effekten spreder sig. For i Roskilde KFUM bli-
ver den særlige fodboldform brugt til at aktivere unge ledige, som lærer at 
være en del af et uforpligtende fællesskab i en idrætsforening. Så der bli-
ver både scoret på banen og på den store samfunds-bane.   

A
P

R
IL



23EN DEL AF NOGET STØRRE    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    ÅRBOG 2016



24 ÅRBOG 2016    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    EN DEL AF NOGET STØRRE

FODBOLDPIGER VIL HØRES OG SES

Ville du blive et sted, hvor du ikke følte dig værdsat? Nej vel? Det vil 
teenagepiger i fodboldklubber landet over heller ikke. 40 procent 
af dem svarer i en undersøgelse, at de føler sig underprioriterede i 
deres klub i forhold til deres klubkammerater med et ulige ciffer sidst 
i personnummeret. Det er langt fra godt nok. Undersøgelsen, som 
DBU og Københavns Universitet kalder ”Pigernes Stemme”, udgives 
til konferencen Women Deliver med blandt andre Kronprins Frederik 
som besøgende. Og resultaterne er sigende: Pigerne kæmper med 
opmærksomheden – både fra klubben, DBU og medierne. Nu skal vi alle 
sammen til at kæmpe videre på pigernes vegne.

SERIE 2-SPILLER TIL SALG FOR  
2,5 MIO. KR. - ELLER TRE KASSER ØL 

Normalt byder salgsportalen dba.dk på alt fra cykler og bildele til 
klædeskabe, lamper og fuglebure. En dag dukker navnet Jesper Målløs 
op på salgslisten, da hans træner i serie 2-klubben Midtals IF har sat ham 
til salg, efter han brød et helt års måltørke ved at sende bolde i kassen. I 
annoncen på dba.dk fremgår det, at den 19-årige midtbanespiller er billig 
i drift, da han ”altid går kold før 12”. Man kan også læse, at man kan holde 
ham i form med øl før og efter kampene. Og prisen er til forhandling – 2,5 
millioner kroner eller tre kasser øl. Om det lykkedes at sælge spilleren er 
uvist.
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FØRSTE UDSOLGTE FINALE I 18 ÅR

Kampen på banen bliver næsten overgået af kampen på tribunerne, da 
der for første gang i 18 år er udsolgt til en pokalfinale i herrefodbold. 
På banen står spillerne fra FC København og AGF – og på lægterne har 
35.828 fans fra landets to største byer besluttet sig for at give hinanden 
kamp til stregen. På banen er der spænding, da AGF’eren Morten ’Dun-
can’ Rasmussen udligner til 1-1. Men landsholdsspilleren Wiliam Kvist bliver 
både matchvinder og pokalfighter, da han scorer til 2-1 for FCK. På tribu-
nerne er fejden endnu mere lige med kampsange, tilråb og højt humør. 

M
A
J



27EN DEL AF NOGET STØRRE    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    ÅRBOG 2016



28 ÅRBOG 2016    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    EN DEL AF NOGET STØRRE

HOLD NU K…. OG HUSK RESPEKTEN

“Du kan sagtens løbe fra den fede tøs” - og ”gå efter benene”. 
Sådan lyder tilråb fra forældre på sidelinjen i dansk børnefodbold ifølge 
en ny stor undersøgelse. Undersøgelsen får DBU til at lancere kampag-
nen ’Husk Respekten’ med en video, hvor tidligere landsholdsspiller Martin 
Jørgensen får skældud af en lille dreng i rollen som forælder. Den rammer 
en nerve og ses mere end en million gange. Senere på året kommer en ny 
video, hvor spillere som Jores Okore, træneren Thomas Frank og glade 
fodboldfans opfordrer til at have fokus på fællesskab, følelser og fairplay i 
kampen mod homofobi og racisme. Fodbold handler om passion. Men dis-
krimination skal have sparket.

DOBBELT GULD TIL FCK OG FORTUNA

Dobbelt på det hele. Det er ikke lørdagens tilbud på den lokale – men sta-
tus da dansk fodbold gør regnskabet op i juni måned. Med tre spillerunder 
igen og ti point ned til SønderjyskE på 2. pladsen kan F.C. København sup-
plere pokaltitlen med danmarksmesterskabet foran hjemmepublikummet 
i Telia Parken. I kvindernes pokalfinale har Fortuna Hjørring tidligere snup-
pet trofæet foran næsen på ærkerivalerne fra Brøndby. Og måneden efter 
gør nordjyderne det på ny, da de i sæsonens absolutsidste spillerunde vin-
der danmarksmesterskabet efter en 2-1 sejr over - Brøndby!  
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INTEGRATIONEN STARTER HER

Det er en kur mod kedsomhed, som giver asylansøgere et værdifuldt 
møde med en vigtig del af det danske samfund og foreningskultur. Og så 
er det bare fodbold. 150 asylansøgere fra hele Sjælland og 100 tilskuere 
danner rammen om en fodboldturnering, Hajduk Asyl Cup, i samarbejde 
med DBU København, Østerbro Lokaludvalg og fodboldklubben Hajduk 
SPul. Tidligere integrationsminister, Manu Sareen, har selv brugt fodbol-
den til at få danske venner og fællesskab, fortæller han i en tale, da han 
åbner turneringen. Og så er der ellers grin og gode oplevelser – og alt det, 
der fjerner opfattelsen af dem og os og skaber et ligeværdigt møde på 
tværs af kultur og grænser. 

DEN ALLERFØRSTE GANG

Sommerfuglene begynder at sværme i maven, og håndfladerne er helt 
svedige. 27-årige Mikkel Gehlert møder ind i Østerbro IF til en uge, som 
han sent vil glemme. Solen skinner og Mikkel får gruppe 13. I en hel uge 
skal den blonde fodboldentusiast stå for træningen af 16 børn i alderen 
14-15 år. Og ikke nok med, at det er hans første gange som træner på en 
fodboldskole, så står han der også helt alene. Selvom der er lidt vanske-
ligheder med navnene, så er de første par dage en succes. Men så indtræ-
der katastrofen. En af børnene får noget så sjældent som en ”øjenrystel-
se”. Mikkel skifter hurtigt trænerkasketten ud med sygeplejeren. Han løser 
problemer så smertefrit som muligt, og Bertram kommer tilbage til grøn-
sværen. Da ugen lakker mod enden, får Mikkel et tilbud, han ikke kan sige 
nej til. Endnu en uge som fodboldtræner for Østerbro IF. 
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BOLDGLADE BEDSTEFORÆLDRE

De grå visdomshår fylder det meste. Men de dækker ikke de store smil, 
der kommer på læberne, når Virums U99-hold lader bolden rulle. Al-
derspræsidenten, Kaj Åge Pleidrup, på 68 år har ligesom resten af ”dren-
gene” stadig den samme kærlighed til læderbolden. Hver torsdag ind-
tager mændene under 99 år Virums multibane. På banen skal de kun 
koncentrere sig om at sparke bolden i modstanderens mål. Men det er 
ikke kun fodbolden, de kommer for. De kommer for at hygge sig med hin-
anden, holde venskaberne ved lige og lave noget sjovt. Derfor træner de 
hele året rundt.  
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DET DANSKE OL-KOLLEKTIV TRODSER 
ODDS OG OVERSKRIFTER
At deltage i OL skal ikke altid være det letteste. Det må U21-landstræ-
ner Niels Frederiksen sande flere gange i ugerne op til den kæmpestore 
sportsbegivenhed i brasilianske Rio de Janeiro. Først er OL-turneringen 
ikke en del af den såkaldte FIFA-kalender, så klubber er ikke forpligtet 
til at slippe spillerne til at spille for OL-holdet. Så skal flere danske klub-
ber spille kvalifikation til Champions League og Europa League og kan 
ikke undvære deres unge spillere. Og til sidst bliver et par nøglespillere 
ramt af skader og melder afbud i sidste øjeblik. Alligevel kæmper de dan-
ske OL-drenge sig til et par gode resultater og går videre fra indledende 
gruppe, men må rejse hjem efter nederlag til Nigeria i kvartfinalen. Til gen-
gæld får holdet et trofæ for at være OL-turneringens mest fair spillende 
hold.  

Eddie Gomes præsenterer 
den nye OL-trøje.
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HVID SPILLEDRAGT MARKERER NY EPOKE

Først virker det som en fejl, da landsholdet kommer på banen i Horsens 
iført hvide trøjer, hvor hverken numre, navne eller det velkendte DBU-
logo kan ses. Men så træder både navne og numre igennem – hvide på 
hvid baggrund. Den hvide trøje markerer skiftedagen efter 12 år uden de 
ikoniske vinkler fra hummel og indgangen til en ny æra. DBU og hum-
mel indgår en otte-årig aftale og lancerer få dage efter den nye røde 
trøje med runer og referencer til Holger Danske. Den hvide trøje er kun 
produceret i 99 nummererede eksemplarer – og bliver udsolgt på få ti-
mer. Spillernes trøjer sælges på auktion efter kampen og indtægterne på 
101.300 kroner går til FC Granatchok – et fodboldhold for danske solda-
ter med krigsskader.

FODBOLD TAGER HÅND OM DE UDSATTE

Til hverdag har børnene det ikke altid let i de socialt belastede boligom-
råder i de største danske byer. Der er arbejdsløshed og kriminalitet. Der 
er underskud og fattigdom. Men med projektet ’Plads til Alle’ er der også 
mulighed for at spille fodbold og få glæde af både leg og motion, venska-
ber og fællesskab. Projektet er et samarbejde mellem Red Barnet og DBU 
og er stilet særligt til de 18 procent af danske børn, der ikke går til nogen 
form for aktivitet i deres fritid. Altså hverken sport, spejder eller noget 
helt tredje. Og blandt indvandrerbørn er tallet helt oppe på 35 procent. 
Med ’Plads til Alle’ bliver flere børn lokket med i fodboldklubben og får 
lidt mere glæde i en svær hverdag. 
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MOHAMMED GIK FRA BOLDLEG TIL BAGEDEJ

Mohammed gik fra at boltre sig på fodboldbanen til at boltre sig i køkke-
net. Den 32-årige århusianer var i 2016 med i DR’s populære madprogram 
’Den Store Bagedyst’. Men inden han begyndte at få dej under neglene, var 
det jord, han skulle fjerne, når han kom hjem fra træning. Hele Mohammeds 
liv har stået i fodboldens tegn. Han har både været spiller, træner og dom-
mer. Men hans kundskaber med en bold kommer ikke op på samme niveau, 
som hans evner med en kagerulle. Og det har børnene i den århusianske 
klub Arabisk Kulturforening nydt godt af. I skrivende stund er fodbolden 
sat på pause, mens Mohammed prøver sig af i køkkenet. 

NY UEFA-PRÆSIDENT VARSLER FORNYELSE

Først er det FIFA, der får ny præsident – tilmed den tidligere generalse-
kretær fra UEFA. Og så skal UEFA have ny præsident efter franskmanden 
Michel Platini, der bliver udelukket fra fodbold på grund af mistanke om 
økonomiske uregelmæssigheder, som det hedder. I en tæt valgkamp med 
hollandske Michael van Praag vinder slovenske Aleksander Ceferin valget 
med garantier om reformer og oprydning i UEFA – og et ønske om mere 
fokus på græsrodsfodbold og større udbredelse af kvindefodbold. DBU 
støtter den slovenske kandidat og ser frem til at få arbejdsro i UEFA efter 
mange måneder uden en præsident.

HÅRD STRAF FOR VOLD MOD DOMMER 

Verdens smukkeste spil blegner ved en serie 2 kamp mellem FC Alberts-
lund og Hundige BK. Kampens dommer bliver overfaldet af spillere fra Al-
bertslund og kampens tilskuere. Hammeren falder hurtigt, og den falder 
hårdt. 11 dage efter episoden har DBU Sjælland udelukket og taberdømt 
holdet fra resten af kampene i indeværende sæson. Holdets træner får ka-
rantæne fra dansk fodbold frem til 31. december 2019, mens tre spillere li-
geledes får årelange karantæner. Signalet er klart. Vores dommere skal be-
skyttes, og vold tolereres ikke på noget niveau i dansk fodbold. 
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DANMARKS KVINDER BANKER  
SVERIGE GULE OG BLÅ

Stod dit fjernsyn indstillet på DR3 om aftenen den 20. september? El-
ler var du måske én af de heldige, der nåede at få plads på Energi Viborg 
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Arena den aften? Hvis du ikke kan svare ja til ét af de to spørgsmål, så har 
vi lidt ondt af dig. Det var nemlig en historisk aften. Johanna Rasmusens 
og Pernille Harders fødder sørgede for sejren på måltavlen og en EM-bil-
let til de danske kvinder, og de flere end 8.000 tilskuere sørgede for stem-
ning på lægterne, mens aftensolen gik ned bag stadion. Man skulle helt 
bestemt have været der.
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TOUR DE BJARNE

De fleste af os vil nok skæve en ekstra gang, hvis vi skulle gennemføre 
Tour de France på en cykel. Men så forestil dig at gennemføre de 3.500 
km. med en 25 kg. tung kridtmaskine. Det har Østbirk IF’s klubmand 
Bjarne Pedersen gjort. I 15 år har han to gange om ugen malet alle 
klubbens 11 baner – og det er ikke gået ubemærket hen i den lille by. 
Nogle af klubbens spillere har lavet en Østbirk-plakat med flere af byens 
kendetegn, og som den eneste person indgår Bjarne sammen med hans 
trofaste kridtmaskine i centrummet af plakaten. Så udover, at klubben via 
Bjarne er en del af byens plakat, kan de også juble over, at Bjarne ikke har 
planer om at stille kridtmaskinen foreløbigt. 

FODBOLDEN I HVIDING IF  
STYRES FRA EN KØRESTOL

1992 er et skelsættende år for dansk fodbold. Mens det danske landshold 
samme år leverer den hidtil største fodboldpræstation på grønsværen,  
leverer en ukuelig frivillig fra Hviding IF en helt anden fight og præsta-
tion uden for banen. Her kæmper Ole Klinge sig nemlig tilbage til både 
livet og fodbolden, efter han mister førligheden i en trafikulykke. Men en 
ny tilværelse bundet til en kørestol stopper ikke den ihærdige klubmand 
fra Hviding IF, der blot bytter rollen som spiller og træner ud med titlen 
som kampfordeler og dermed fortsætter med at være aktiv i den jyske 
klub, der har betydet så meget. ”Det er en stor tilfredsstillelse fortsat at 
kunne gøre en indsats i den klub, der har betydet så meget for mig, og 
hvor jeg begyndte at sparke til en fodbold første gang!” Det er skam os, 
der takker, Ole!
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KRITISKE SPØRGSMÅL TIL LANDSTRÆNEREN

”Jeg kan sagtens forstå, når fans bliver frustreret, når vi ikke scorer mål, 
og vi ikke får et godt resultat. Men det er nu, vi behøver støtte, for vi har 
brug for vores fans som vores 12. mand for at skabe et tryk i Parken.”  
Hareide taler direkte til de skuffede fans, da han dagen efter det uventede 
1-0 nederlag på hjemmebane til Montenegro svarer ærligt og sagligt på 
kritiske spørgsmål på DBU’s web tv-platform. Videoindslaget spredes 
hurtigt på de sociale og eksterne medier, og DBU roses for en åben, ærlig 
og troværdig måde at kommunikere på. 

DEBAT OM DANSK MÅLTØRKE

Den skal ind bolden. Og så er det lige meget, om det sker med det ene 
eller andet ben. Om det sker med hovedet. Eller sågar med knæet, hæ-
len eller måske maven. Der skal scores mål for at vinde fodboldkampe, og 
netop evnen til at score mål er i fokus til et stort trænerseminar. På sce-
nen står et par af dem, der har scoret mange mål – og mange vigtige mål. 
Norske Ole Gunnar Solskjær og danske David Nielsen. Og så ellers 250 
fremmødte trænere til debat og diskussion om evnen til at score mål. Fo-
kus på det fysiske og tekniske aspekt af at skabe en dygtig ’goalgetter’. 
Alle trænere kan dog blive enige om en ting - nemlig at det kræver træ-
ning, træning, træning at finpudse målnæsen hos de danske angribere. Så 
hvor svært kan det være… 
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FODBOLDEN HOLDER BRYSTERNE RASKE

Vi har set den lyserøde farve på spilletrøjerne i den italienske fodboldklub 
Palermo. Men det er generelt småt med farven på fodboldbaner generelt. 
Dog var det modsatte tilfældet i Bagsværd i oktober. Der var faktisk ikke 
andet end lyserøde farver på klubbens græs. Anledningen var da også 
”Lyserød lørdag”, hvor brystkræft var modstanderen i kampen på banen – 
og udenfor. Flere af de 250 kvindelige deltagere havde selv prøvet at mi-
ste en kær til den forfærdelige sygdom, så der blev sparket igennem på 
banen. Uden for sidelinjerne blev der indsamlet 50.000 kr. til kampen  
mod den fælles modstander.
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NÅR MAN SKAL, SÅ SKAL MAN

Du er alene igennem og løber ned mod modstanderens mål. Du flytter 
blikket fra bolden og op mod målet, men der mangler noget. Der er ingen 
målmand? Sådan så det ud for en U7-dreng fra ØBG Silkeborg og NUGF, 
der scorede sit nok hidtil letteste mål. Modstanderens sidste skanse var 
så at sige taget på ”skovtur”. En tissetrængende U8-målmand kunne ikke 
holde vandet tilbage, og han var nødt til at træde af på naturens vegne. 
Men timingen var ikke den bedste. På videoen kan man se, at den orange-
farvede målmandstrøje har begivet sig hen til de bagvedliggende buske, 
der befinder sig to-tre meter fra målet, og man kan vist roligt sige, at hans 
fokus ikke er på bolden. Den søde video blev set af mere end en kvart mil-
lion inden for den første dag.
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UBESEJRET U21-LANDSHOLD TIL EM

De vinder og vinder. Og scorer og scorer. Så da kvalifikationen til U21-EM i 
Polen i sommeren 2017 er slut, ligger de danske drenge på en suveræn før-
steplads med 28 point efter en enkelt uafgjort og lutter sejre – og en samlet 
målscore på 24-3. Det er ganske imponerende og ret historisk. U21-lands-
holdet skal da også bruge alle evner og sejrs-kræfter, når modstanderne til 
slutrunden bliver stærke hold som Italien, Tyskland og Tjekkiet

HØJE TAASTRUP FÅR  
NYDANSKE PIGER PÅ BANEN

Nytilkomne 16-årige Zilan Bütün fra Tyrkiet står få måneder efter sin an-
komst til Danmark og spiller med sig selv i et lille hjørne af Høje Taastrup 
Idrætsforenings træningsanlæg. Hun bliver hurtigt spottet af ungdomsfor-
manden Ilknur Kekec. Sammen med en af Ilknurs pigespillere bevæger hun 
sig over til Zilan. Med armbevægelser og gebrokken kurdisk får de hivet 
hende med til træning – og lige siden har hun været der hver gang. Men her 
stopper historien ikke. Ilknur banker på døren hos Zilans forældre, hvor hun 
kommer med inden for og fortæller dem om værdierne i foreningslivet. Det 
er ildsjæle som Ilknur, der repræsenterer HTI, og det er ildsjæle som hende, 
der gør, at nydanske piger i Høje Taastrup spiller fodbold. 
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THORNING & CO SKAL KÆMPE  
FOR PIGER OG KVINDER
Det er et hold med store og meget forskellige profiler, der skal kæmpe 
for at få flere piger og kvinder i dansk fodbold – både på og udenfor ba-
nen. Det er tydeligt, da Kvindekommissionen bliver præsenteret med det 
klare formål at få fordoblet antallet af piger og kvinder i dansk fodbold 
og samtidig få langt flere kvinder i bestyrelser, udvalg og ledelser i dansk 
fodbold. Som formand - eller måske anfører – præsenteres Helle Thor-
ning–Schmidt, tidligere statsminister og nuværende direktør for Save the 
Children og med erfaring som fodboldmor og forkæmper for børns ret-
tigheder. Som viceanførere præsenteres Lykke Friis, tidligere minister og 
nuværende prorektor på Københavns Universitet – og kæmpe fodboldfan 
af både de danske landshold og også af Bayern München – samt Christi-
an Stadil, ejer og bestyrelsesformand for hummel, der har en lang historie 
med danske fodboldlandshold. 
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Kommissionen udgøres af følgende: Forreste række fra venstre: Emilie Langhorn, 
skoleelev og fodboldspiller, Lykke Friis, tidligere minister og nuværende prorektor 
på Københavns Universitet, Katrine Søndergaard Pedersen, tidligere landsholdsspil-
ler og assistenttræner for kvindelandsholdet, Julie Paaske Rydahl, læge og tidligere 
landsholdsspiller. Midterste række fra venstre: Majken Gilmartin, initiativtager til Glo-
bal Goals og vinder af en international pris for kvindeidræt, Karen Espelund, tidligere 
medlem af UEFA’s eksekutivkomité og formand for UEFA Women Football Commit-
tee, Tine Teilmann fra DIF’s bestyrelse, Birgitte Ladefoged, HR-direktør i Danfoss og 
tidligere kvindelandstræner, Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsminister (S) og 
CEO for Save The Children, Christian Stadil, ejer og bestyrelsesformand for hummel, 
Lene Bengtsson, formand for AC Silkeborg, Diana Andersen, næstformand i DBU Kø-
benhavn, Nina Groes, tidligere direktør for KVINFO. Bagerste række fra venstre: Es-
ben Danielsen, direktør i Lokal- og Anlægsfonden, Peder Chr. Kirkegaard, borgmester 
i Skive, Per Nielsen, træner for Brøndbys kvindehold, Poul Sand, erhvervsmand og 
bestyrelsesformand Messecenter Herning, Mette Bach-Kjær, medlem af DBU’s besty-
relse og formand for DBU’s kvindeelite-udvalg. Øvrige medlemmer af kommissionen 
er Nadia Nadim, landsholdsspiller, og Lærke Hein, iværksætter.  
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EM 2020 BYGGER BRO

I sommeren 2015 bliver Cirkelbroen indviet i Københavns Havn af arki-
tekt Olafur Eliasson, der håber, at broen vil blive et mødested midt i by-
ens hjerte. Og netop mødestedet er også i fokus, når Danmark i 2020 er 
medvært for EM-slutrunden og vært for fire kampe. Kampene skal spilles 
i Parken i København – men EM-festen skal fejres over hele landet, hvor 
der planlægges storskærm og fodboldfest på forskellig vis. Cirkelbroen er 
også det centrale element i Danmarks EURO2020-logo, som UEFA offent-
liggør ved en event i den Sorte Diamant i november. Broer forener lande,  
og fans og broer indgår i samtlige logoer hos de 13 værtslande i 2020.

BESØG OG KRITISK DIALOG MED QATAR

Menneskerettigheder og arbejdsforhold på de mange fodboldstadions til 
VM i Qatar i 2022 er i fokus, da en delegation af nordiske fodboldorgani-
sationer og fagforbund samlet besøger oliestaten sidst i november. Amne-
sty International er kommet med input til de forskellige besøg, hvor også 
danske LO deltager. Delegationen besøger både de lokale VM-arrangører, 
stadionbyggerier samt de lejre, hvor arbejderne bor. Både LO og DBU-for-
mand Jesper Møller påtaler nødvendigheden af bedre arbejdsforhold og 
beslutter efter besøget at fastholde en kritisk dialog og et konstant pres 
på VM-arrangørerne.
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STØTTE TIL LANDSHOLDET – UANSET HVAD

Der er sejre, og der er nederlag. Det går op, og det går ned. Og ægte fans 
støtter hele vejen. Det er udgangspunktet i en historisk aftale mellem DBU 
og Danske Spil, der vil støtte det danske Herrefodboldlandshold – ’uanset 
hvad’, som det hedder i en af de første kampagner. Aftalen med Danske 
Spil er kronen på værket i et år, hvor DBU også har forlænget aftaler med 
Carlsberg og Select – og fået hummel med på holdet efter 12 års pause. 

OP- OG NEDTURE I VM-KVALEN

Det holder hårdt for det danske herrelandshold i VM-kvalifikation i efter-
året 2016. Efter et par gode træningskampe i foråret har landstræner Åge 
Haredie sin første vigtige kamp mod Armenien, hvor Christian Eriksen sik-
rer en 1-0-sejr til publikums store lettelse. Humøret er langt længere nede, 
da holdet derefter først taber ude til Polen – og endnu længere nede, da 
det også bliver til et skuffende 0-1-nederlag til Montenegro i Parken. I no-
vember bliver det til en god 4-1-sejr over Kasakhstan, og holdet har fortsat 
mulighed for at komme med til VM i Rusland 2018. Men så skal det nok gå 
mere op end ned i 2017. 
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HISTORISK INVESTERING I TALENTER

Der er tale om fodboldhistorie på mange måder, da DBU’s bestyrelse i no-
vember vedtager to nye aftaler med Divisionsforeningen og Foreningen af 
Lokalunionerne. De to aftaler flytter en del ansvar og opgaver tættere på 
klubberne – fra DBU og ud til Lokalunionerne og Divisionsforeningen. Det 
handler om fællesskab og sammenhængskraft. Og om en masse praktiske 
forhold. Samtidig sikrer aftalerne en historisk stor investering i talentudvik-
ling på tværs af hele landet og på tværs af både elite- og græsrods-klub-
ber. Aftalerne skal endeligt godkendes af DBU’s repræsentantskab til 
marts. Og hvis det sker, skal der sættes gang i en masse aktiviteter, så vi 
får endnu flere fodboldtalenter i dansk fodbold.

DBU TABER VOLDGIFT – OG SER FREMAD

Det handler om prisen for forsikring og betaling for kommercielle 
aftaler. Og så handler det om jura, økonomi og fortolkningen af de 
landsholdsaftaler, der i foråret 2015 bliver indgået mellem DBU og 
landsholdsspillernes fagforening, Spillerforeningen. I 2016 er parterne 
uenige om aftalernes indhold og ender i DIF-idrættens Højeste 
Appelinstans, der afgør sagen hovedsageligt til Spillerforeningens fordel, 
så DBU skal betale godt 2 mio. kr. mere end ønsket. Nu må vi se fremad 
og sikre, at vi ikke havner i samme situation til næste aftaler, fastslår både 
DBU’s direktør og formand efter kendelsen.
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ROMERLYS GIVER FLERE BØDER 

Det er vanvittigt varmt, når det er tændt. Af samme årsag er det forbudt 
at bruge for almindelige mennesker. Men det er noget, som mange dan-
ske fodboldfans forbinder som en naturlig ramme til kampe i Superliga-
en. Det er naturligvis romerlys, der er tale om. Igennem årene er bøderne 
regnet ned over klubberne i den øverste liga, men uden man oplever en 
nedgang i forbruget. Fodboldens disciplinærinstans skærper sanktionerne 
i form af et brev til klubber, hvor man advarer om, at anprisning for brug 
af pyroteknik kan give bøde. Viborg er første klub, der bliver ramt efter 
et facebook-opslag fra klub-tv af fans med tændte romerlys efterfulgt af 
et tak for en flot kulisse. To måneder senere falder hammeren for FC Kø-
benhavn i forbindelse med holdets Champions League-kamp mod Porto. 
Afgørelsen tænder en ophedet diskussion om pyroteknik og klubbernes 
ansvar herfor. Københavnerne appellerer kendelsen, som bliver ophævet i 
januar 2017 af Fodboldens Appelinstans.

EM-JUBILÆUM MOD RIVALER

Månelandingen. Mordet på JFK. Nine Eleven. Begivenheder, som er bræn-
demærket i hukommelsen hos dem, som er gamle nok. Husker du fod-
boldsommeren i 1992? Hvis ikke så spørg dine forældre, der nu får rig 
lejlighed til at fortælle om denne historiske dag i dansk fodbold, når mar-
keringen af 25-året for finalen markeres med en venskabskamp mod net-
op Tyskland den 6. juni i 2017. Det er dog ikke hverken ’Store’ Larsen eller 
Peter Schmeichel, der skal forsøge at presse sig ned i en slim-fit lands-
holdstrøje, men Åge Hareides tropper, der skal forsøge at gøre 92-holdet 
kunsten efter. Men mon ikke, der fortsat er masser af gode råd at hente 
fra både ’Faxe’, Povlsen og Vilfort?
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FODBOLD I FLERE KOMMUNER

Landshold, oplevelser og velfærd er kodeordene, når kommunerne og 
DBU arbejder tættere sammen. DBU’s landshold vil de kommende år spil-
le flere landskampe rundt om i landet til glæde for endnu flere fodbold-
glade danskere. Viborg (foto) er blevet hjemmebane for det succesfulde 
kvindelandshold, og i Aalborg har U21-landsholdet sejret på stribe. Flere 
kommuner har allerede indgået aftaler med DBU om at skabe mere inklu-
sion, øget sundhed og bevægelse i skolen. Målet er at lade fodbold være 
med til at løse samfundets udfordringer og skabe et tættere samarbejde 
mellem klubber, lokalunioner og kommuner. I DBU håber vi, at flere dan-
skere bliver En Del Af Noget Større.
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REGNSKAB
   2015/16   2014/15   2013/14 
   
Bruttoindtægter  287.521   267.175   256.333 
   
TV  116.712   97.156   87.831 
Kursus og deltagergebyr  43.070   41.740   42.228 
Sponsor  16.151   30.633   32.762 
Entre m.v.  38.104   26.661   26.692 
DIF og Danske Spil  19.003   17.256   17.843 
UEFA og FIFA  14.568   18.833   16.414 
Andre indtægter  9.400   12.025   6.965 
Refusioner vedr. administration  12.165   10.745   9.008 
Team Danmark  11.191   9.052   9.142 
Renter  7.157   3.073   7.448 
   
Bruttoudgifter  284.304   263.939   260.833 
   
Elite-aktiviteter  149.647   139.753   137.962 
   
A-hold 36.993  31.421   31.841 
Reklame og sponsorudgifter 6.449  19.629   16.679 
Herre elite 33.151  29.068   27.465 
Kvindefodbold 20.994  17.734   17.646 
Uddannelse 19.019  14.700   15.901 
Udvalg Prof 10.400  8.787   8.725 
Turneringer 13.891  10.915   12.201 
Team Danmark 8.750  7.500   7.504 
   
Øvrige sportslige aktiviteter (DBU Bredde mv.)  52.238   52.157   55.223 
   
Old boys/Futsal  848   629   332 
Fairplay  294   264   517 
DBU Bredde  25.168   29.323   31.183 
Særlige projekter  7.876   7.678   8.631 
Tilskud lokalunioner  16.752   12.964   13.260 
Tilskud Divisionsforeningen  1.300   1.300   1.300 
   
Sekretariat/administration  82.419   72.029   67.648 
   
Administration  55.443   49.448   52.111 
IT   12.493   9.470   7.044 
Kommunikation  2.125   1.593   2.001 
Jura  1.109   714   556 
Møder  6.098   5.580   5.030 
Sekundære og ekstraordinære udgifter  2.455   1.978   735 
Renter  321   3.246   171 
Udviklingspuljen  2.375   -     -   
   
Resultat  3.217   3.235   -4.500
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 TV (41%) 
 Kursus og deltagergebyr (15%)
 Sponsorer (6%)  
 Entre m.v. (13%)  
 DIF og Danske Spil (7%)  
 UEFA og FIFA (5%)  
 Andre indtægter (3%) 
 Refusioner vedr. adm. (4%) 
 Team Danmark (4%)  
 Renter (2%)   
    
  

BRUTTOINDTÆGTER 2015/2016

 Elite aktiviteter (53%) 
 Øvrige sportslige aktiviteter (18%) 
 Sekretariat/administration (29%)

BRUTTOUDGIFTER 2015/2016 
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DBU’S VISION:

DBU vil gøre en forskel i det danske samfund:
•  Vi vil arbejde for øget trivsel og respekt
•  Vi vil tage ansvar for danskernes sundhed og motion
•  Vi vil gøre en forskel for sammenhold og fællesskab
•  Vi vil bidrage til styrket integration og inklusion

DBU vil udvikle dansk fodbold:
•  For at skabe nye talenter og flere sejre for vores landshold
•  For at skabe glæde og begejstring for flere spillere og fans

DBU vil samarbejde med klubber, frivillige og spillere:
•  Om at udvikle dansk fodbold
•  Om at tage større ansvar i samfundet

FORDI VI ALLE ER EN DEL AF NOGET STØRRE
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