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Fra leg til landshold

DBU oplevede i 2009 succes hele vejen igen-

nem systemet.

Med tilgangen af over 7.000 nye medlem-

mer i landets mere end 1.600 fodboldklubber 

tæller den organiserede fodbold under DBU nu 

313.674 aktive fodboldspillere. Det er reelt set 

det højeste medlemstal nogensinde.

Med sejre i fem af årets 11 landskampe kom 

DBUs kendteste aktivitet, Herre A-landsholdet, 

ud af sæsonen med en positiv statistik på fem 

sejre, fire uafgjorte og kun to nederlag.

De fire af sejrene var i VM-kvalifikations-

turnering, hvor landsholdet med sin gode ud-

gangs position fra 2008 og kun to uafgjorte 

kampe og et nederlag i 2009 sikrede sig den di-

rekte kvalifikation til VM-slutrunden i Sydafrika 

i sommeren 2010.

50 millioner til kvinderne og talenterne

På regnskabssiden måtte organisation konsta-

tere, at driftsindtægterne ikke levede helt op til 

forventningerne, de svigtende indtægter blev 

mere end kompenseret gennem renteindtæg-

ter og kursreguleringer på unionens betydelige 

beholdning af obligationer på samlet cirka seks 

millioner kroner mere end budgetteret.

Sammenholdt med en række besparelser på 

de udgiftskrævende aktiviteter i forhold til bud-

gettet kunne DBU afslutte regnskabsåret med 

et nettoresultat på godt 10 millioner kroner.

Indtægterne fra DBUs primære indtægts-

kilde, Herre A-landsholdet, blev på trods af de 

flotte sportslige præstationer kulminerende 

med kvalifikationen til VM-slutrunden godt 

fem millioner kroner mindre end forventet, ho-

vedsageligt som følge af et vigende marked for 

salg af tv-rettigheder til udlandet.

Udgiftssiden domineres fortsat af aktivite-

terne for ungdomslandholdene for piger og 

drenge, udviklingen af nye talenter og kvinde-

fodbolden i bred forstand, idet DBU i regnskabs-

året indenfor disse områder i regnskabsåret 

anvendte tæt på 50 millioner kroner. Kvindefod-

bolden stod her for de godt 15 millioner kroner.

Til aktiviteter og tilbud indenfor børne- og ung-

domsfodbolden og økonomisk understøttelse 

af DBUs mange uddannelsestilbud til trænere, 

ledere og dommere blev tilsammen anvendt 

godt 12 millioner kroner.

DBU var kommet ud af forrige regnskabsår 

med et underskud på 14 millioner kroner.

Implementerer ’good governance’

DBUs bestyrelse fortsatte i 2009 serviceeftersy-

net af organisationen.

Værdibaseret ledelse, gennemskuelighed, 

habilitet, demokratisk udgangspunkt og rets-

sikkerhed var blandt de principper, der blev 

vurderet og evalueret med henblik på en imple-

mentering af nye standarder på en række om-

råder gennem en i 2010 forventet tilpasning af 

DBUs love og vedtægter.

Det europæiske fodboldforbund, UEFA, har 

således allerede formuleret nye minimums-

vedtægter for de 53 nationale fodboldforbund 

i Europa, og det internationale fodboldforbund, 

FIFA, er på vej med tilsvarende vedtægter på 

verdensplan.

De to forbund vil blandt andet kræve, at de 

nationale fodboldforbund implementerer de 

nye standarder i deres love for derigennem at 

bidrage til, at der er gennemskuelighed i de na-

tionale fodboldforbunds vedtægter.

Således at der i fodboldens verden generelt 

administreres efter internationale manage-

mentstandarder og i overensstemmelse med 

principperne for demokrati og ’good gover-

nance’ samt udgangspunkt i almindelig aner-

kendte retssikkerhedsprincipper og sportens 

særlige karakteristika, som anerkendt i EU’s 

hvidbog om idræt.

FIFA’s og UEFA’s minimumsvedtægter be-

rører eksempelvis tvistløsningsområdet, som 

DBUs eget Appeludvalg har peget på som 

strukturelt problematisk i dets nuværende op-

bygning, og som kræver etableringen af et nyt 

tvistløsningssystem med en adskillelse af den 

lovgivende, udøvende og dømmende myndig-

hed.

Dertil nedsatte DBU en lovgruppe, som havde 

til opgave at gennemføre dette serviceeftersyn 

og den følgende opdatering af DBUs love og 

øvrige regelsæt. Dels med henblik på at imple-

mentere FIFA’s og UEFA’s minimumskrav, dels 

for at få udarbejdet og implementeret et lov- 

og regelsæt, der lever op til de generelle retssik-

kerhedsprincipper, ikke mindst i forhold til fod-

boldens egne tvistløsningssystemer.

Serviceeftersynet og opdateringen af lovene 

skal respektere sportens autonomi og anerken-

delsen af sportens særlige karakteristika, som 

anerkendt i EU’s hvidbog om idræt, ligesom det 

skal sikres, at lægfolk med indsigt i fodboldens 

verden får majoritet i retsinstanserne.

Arbejdsgruppen har i forløbet ført dialog med 

en række af fodboldorganisationens interne in-

teressenter, eksempelvis disciplinærudvalget, 

kontraktfodboldudvalget, appeludvalget og 

etisk udvalg med henblik på at sikre konsensus 

om arbejdet og den fremtidige nye lovgivning.

Medhold i principielle retssager

I september 2006 afviste Østre Landsret ved en 

deldom én af Spillerforeningens påstande om, 

at DBU skulle anerkende, at Spillerforeningen 

og Spillerforeningens medlemmer ikke var bun-

det af FIFA’s regler vedrørende kompensation 

for træning og udvikling.

Østre Landsret frifandt DBU, idet FIFA’s regler 

om kompensation for træning og udvikling er 

gældende uden implementering. DBU var der-

for ikke den rette part at sagsøge.     

Derefter fastslog Østre Landsret den 14. no-

vember 2007 efter en fire år lang retssag i en 

indiskutabel afgørelse, at kompetencen over 

indholdet af DBUs standardspillerkontrakt lig-

ger hos DBU.

Siden har Spillerforeningen også forgæves for-

søgt at overbevise Højesteret om, at DBU’s stan-

dardspillerkontrakt ikke skulle være bindende 

for Spillerforeningen og deres medlemmer.

Spillerforeningen stillede krav om, at DBU 

skulle ændre standardspillerkontrakten, så den 

blev bragt i overensstemmelse med den over- 

Dansk Boldspil-Union 2009
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enskomst, som Spillerforeningen og Divisions-

foreningen har indgået.

Selv Spillerforeningens egen overenskomst-

partner, Divisionsforeningen, har ikke støttet 

op om påstanden fra spillernes fagforening.

Spillerforeningen fik således ikke medhold i 

én eneste af sine påstande, da Landsretten af-

sagde sin dom for snart to år siden, der dermed 

som første retsinstans bekræftede de eksiste-

rende strukturer og kompetencefordelingen i 

dansk og international fodbold.

Og den afgørelse blev i slutningen af septem-

ber bekræftet af Højesteret, der i sin dom lagde 

vægt på, at DBU ved udarbejdelsen af spiller-

kontrakten i vidt omfang har taget hensyn til 

overenskomsten mellem Divisionsforeningen 

og Spillerforeningen. Spillerforeningens kon-

krete indsigelser mod standardspillerkontrak-

ten var også primært rettet mod nogle bestem-

melser, som ikke kan antages at have nogen 

væsentlig betydning for medlemmernes ud-

øvelse af deres erhverv som professionelle fod-

boldspillere, og som ikke på urimelig måde gri-

ber ind heri.   

DBU udtrykte ved lejlighed tilfredshed med, at 

fodboldforbundet dermed også fik landets høje-

ste retsinstans bekræftelse på kompetencefor-

delingen og strukturerne i dansk og internatio-

nal fodbold, og at der herefter ikke kunne drages 

tvivl om, at DBU som nationalt fodboldforbund 

er ansvarlig for indholdet af spillerkontrakten, og 

at overenskomsten mellem de to foreninger ikke 

har forrang over DBUs ansvar for at indholdet af 

standardspillerkontrakten harmonerer med in-

ternationale regler og gældende dansk ret.

Den ressourcekrævende sag har kostet DBU 

mere end tre millioner kroner i kompetent ad-

vokatbistand og et for DBU ukendt millionbe-

løb til Spillerforeningens advokat. 

Spillerforeningens nederlag ved begge rets-

instanser efterlader efter DBUs opfattelse luf-

ten renset for uoverensstemmelser i relation til 

standardspillerkontrakten.

Vigtig dom for dansk fodbold

Mindre end to måneder senere afsagde Køben-

havns Byret dom i den såkaldte ’baneløbersag’.

DBU havde rejst et erstatningskrav på 

1.615.645 kroner og blev tildelt 900.000 kroner 

i erstatning fra den sidenhen også voldsdømte 

tilskuer, der målrettet havde angrebet kampens 

tyske dommer, Herbert Fandel, i slutminutterne 

af EM-kvalifikationskampen mod Sverige lør-

dag den 2. juni 2007.

 DBU blev som arrangør af kampen af det 

europæiske fodboldforbund dømt til at spille 

de efterfølgende to EM-kvalifikationskampe 

udenfor Parken samt idømt en bøde.

 DBU har opgjort sit indtægtstab til minimum 

1.615.645 kroner. De økonomiske konsekvenser 

ved ikke at deltage i den efterfølgende EM-slut-

runde beløber sig imidlertid til et større, to-cif-

ret millionbeløb.

 DBU betragter sagen som ulykkelig, og dens 

udfald som principielt vigtigt for dansk fodbold, 

nemlig at det er forbundet med et væsentligt 

erstatningsansvar at afbryde en fodboldkamp 

og dermed ødelægge oplevelsen for et milli-

onpublikum og samtidig påføre arrangøren et 

stort indtægtstab

Erstatningsbeløbet på 900.000 kroner er sig-

nalmæssigt et markant beløb, som rent præ-

ventivt vil være af stor betydning for dansk 

fodbold, mens DBU derimod ikke var enig i ret-

tens vurdering af sikkerhedsspørgsmålet i Par-

ken i form af rettens betragtninger omkring 

udvist egen skyld, som i dommen er fastsat til 

cirka en tredjedel af DBUs oprindelige erstat-

ningskrav.

 DBU er således ikke enig i rettens vurdering 

af sikkerhedsniveauet i Parken til den pågæl-

dende kamp. Sikkerhedskonceptet – herunder 

antallet af vagter – var således godkendt af så-

vel politi som UEFA’s repræsentant på organi-

sationsmødet samme morgen, og baseret på de 

erfaringer og den historik, der havde været gæl-

dende ved internationale fodboldkampe i Par-

ken indtil denne aften.

 Retten bestemte samtidig, at baneløberen 

skulle dække DBUs udgifter til retsafgift og ud-

gifter til advokatbistand. Den dømte fik dog be-

vilget fri proces, og dermed dækker statskassen 

denne udgift.

 Dommen i sagen, der var blevet indledt ved 

Københavns Byret tirsdag den 4. september 

samme år 2007, er blevet anket af den dømte.

 De i årsberetning 2008 omtalte organisati-

onstiltag baseret på en målsætning om at mo-

dernisere organisationens administrative og 

politiske struktur fortsatte i 2009 med henblik 

på at opnå en tidssvarende og moderne organi-

sationsmodel for dansk fodbold.

Gennem aftaler med lokalunionerne og Divi-

sionsforeningen om de administrative og po-

litiske præmisser for fordelingen af ansvar, 

kompetencer og opgaver for såvel bredde- og 

elitefodbolden er vejen banet for en gennemfø-

relse og implementering indenfor de tre hoved-

områder; projekt navnesynergi, kommercialise-

ring og salgsfunktion.
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Det europæiske fodboldforbund, UEFA, tildelte 

i december 2008 DBU værtskabet for EM-slut-

runden for U/21-landshold fra 12. til 25. juni 2011 

i Århus, Aalborg, Viborg og Herning. I alt otte 

nationer deltager ved slutrunden, herunder 

Danmark som vært.

UEFA betragter turneringen som forbundets 

næststørste efter Europamesterskabet for A-

landshold, og turneringen bliver den største be-

givenhed for UEFA i kalenderåret 2011.

Værtskabet stiller derfor store, organisatori-

ske krav til DBU, og dem forventer DBU blandt 

andet at møde ved successivt at opbygge en se-

parat, dansk turneringsorganisation.

Slutrunde-organisationen vil blive opbygget 

efter en særlig dansk model, som vil blive sup-

pleret af lokale organisationskomitéer i de fire 

værtsbyer samt og involvere imod 1.000 frivil-

lige i perioden op til og under slutrunden.

I løbet af 2009 påbegyndte DBU således 

etableringen af en selvstændig enhed med be-

tydelige ressourcer, der alene skal anvendes til 

at opbygge og gennemføre slutrunden.

Pr. 1. april blev Christian Bordinggaard ud-

nævnt til turneringsdirektør og dermed ledel-

sesmæssigt og økonomisk ansvarlig for opbyg-

ningen af DBUs turneringsorganisation.

Senere på året blev Henriette K. Jensen, der 

gennem de seneste 20 år været ansat i JBU, ud-

peget som projektkoordinator, der er en helt 

central post i slutrunde-organisationen

Derudover er der udnævnt ansvarlige for mere 

specifikke områder som eksempelvis markedsfø-

ring, promotion og presseforhold, og disse per-

soner vil i løbet af 2010 overgå til fuldtidsstillin-

ger i UEFA U21-EM 2011 organisationen.

UEFA’s repræsentanter har flere gange væ-

ret på besøg i Danmark med henblik på blandt 

andet at danne sig et overblik over potentielle 

team hoteller og træningsbaner, ligesom der al-

lerede nu ligger meget detaljerede krav til de 

fire stadion klar. UEFA – og DBU – er meget im-

poneret over det engagement og den professi-

onalisme værtsbyerne allerede nu udviser, hvil-

ket lover godt for turneringen.

Den første konkrete udfordring for DBU var 

værtskabet for lodtrækningen til kvalifikations-

kampene frem mod slutrunden i 2011.

Den foregik i Musikhuset i Århus, hvor samt-

lige 53 europæiske fodboldnationer var samlet. 

Kvalifikationsturneringen er godt i gang og i ok-

tober måned spilles de syv play-off kampe, der 

afgør, hvilke otte hold der er med til selve lod-

trækningen den 10. november 2010.

DBU benyttede UEFA U21-EM 2009 i Sverige 

til at skabe et uvurderligt erfaringsgrundlag 

til at gennemføre en succesrig slutrunde i juni 

2011 ved at stille sig til rådighed for det svenske 

fodboldforbund, SFF, og det europæiske fod-

boldforbund, UEFA.

Christian Bordinggaard arbejdede som assi-

stant venue director i Göteborg, mens kommu-

nikationsmedarbejder Jacob Wadland, som bli-

ver ansvarlig for faciliteringen af pressen under 

slutrunden i 2011 fungerede i rollen som assi-

stant media officer i Göteborg og Halmstad.

De fire danske værtsbyer i 2011, Århus, Aal-

borg, Herning og Viborg, havde 56 praktisk an-

svarlige samt 17 politiske repræsentanter på 

separate inspirationsture til de svenske værts-

byer. Deres rejse og ophold blev koordineret 

af Henriette K. Jensen samt kommunikations-

medarbejder Lise Daugaard, som vil blive ud-

lånt fra DBUs Landsholdsklub til stillingen som 

eventmanager op til og under slutrunden i 

Danmark.

En turistøkonomisk rapport fra slutrunden i 

Sverige viser, at de besøgende til kampene i de 

fire værtsbyer i gennemsnit brugte 777 svenske 

kroner per døgn – eksklusiv billetterne – under 

slutrunden.

Værdien af den samlede konsumering, hvoraf 

størstedelen (82%) gik til handel, restaurations-

besøg og overnatninger, er opgjort til sammen-

lagt 130 millioner svenske kroner.

Dertil kommer en ikke uvæsentlig markeds-

føringsværdi for de fire værtsbyer – Malmø, 

Helsingborg, Halmstad og Gøteborg – gennem 

redaktionel omtale i lokale, regionale og natio-

nale svenske medier.

U/21-slutrunden i Danmark bliver  

adgangsgivende til OL i London i 2012

FIFA besluttede i slutningen af 2009, at U/21-

slutrunden i Danmark i sommeren 2011 bliver 

ekstra attraktiv for de otte deltagende nationer, 

da den ligeledes bliver adgangsgivende for OL-

slutrunden i London året efter.

 Det er endnu ikke klart, hvor mange delta-

gere Europa får med til slutrunden, udover at 

England som OL-vært er fødte deltager, men 

rent organisatorisk betyder det, at DBU kan risi-

kere at skulle tilføje en ekstra kamp i program-

met – en decideret OL kvalifikationskamp efter 

gruppekampene – alt afhængig af antallet af 

europæiske hold, samt om England kvalificerer 

sig til UEFA U21-EM 2011, og i så fald hvilken pla-

cering de opnår.

UEFA U21 – EM 2011 Danmark
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DBU følger tæt tendenserne og udviklingen i 

samfundet generelt.

Det er blandt andet med til at sikre tidssva-

rende tilbud til ikke mindst de yngre målgrup-

per.

Eksempelvis aktiverer DBU hver sommer over 

25.000 børn og unge på de populære fodbold-

skoler.

Skolerne fordelte sig igen i 2009 på 235 

værtsklubber over hele landet. Konceptet gen-

nemføres hvert enkelt sted under ledelse af en 

fodboldskole-leder, en fodboldskole-trænerle-

der samt et større antal trænere og trænerassi-

stenter. I alt mere end 3.300 personer.

Fodboldskolernes popularitet er blevet fast-

holdt gennem en kontinuerlig produktudvik-

ling, og kan aflæses af det stadigt stigende del-

tagerantal. DBUs Fodboldskoler debuterede i 

1993 med 14.416 deltagere fordel på 84 skoler, 

mens der sidste år var 25.435 deltagere på de 

235 skoler.

DBU har i alle årene sikret et højt alterna-

tivt, fodboldfagligt indhold blandt andet gen-

nem udviklingen af manualer til gennemfø-

relse af skolerne, som er defineret af nogle af 

de føren de fagfolk på området. Og har lands-

holdets tidligere anfører, Michael Laudrup, som 

ambassadør for aktiviteterne.

Parallelt med det sportslige og underhold-

ningsmæssige indhold, har DBU arbejdet på at 

skabe et sikkert miljø for deltagerne, selv om 

DBUs Fodboldskoler ikke er omfattet af Børne-

attestloven.

Siden oprettelsen af Det Centrale Kriminalre-

gister har DBU alligevel først helt på eget initia-

tiv siden 2003 og efter vedtagelsen af Børneat-

testloven i 2005 - fortsat uopfordret – arbejdet 

aktivt for at sikre, at der ikke tilknyttes perso-

ner, der er dømt for seksuelle krænkelser over-

for børn.

Det er sket gennem en systematisk kontrol 

af alle de trænere, der har været tilknyttet fod-

boldskolerne. Det tal har i de senere år ligget på 

omkring 1.200 personer om året.

DBU intensiverede derfor kontrollen fra som-

merens fodboldskoler, således at alle de godt 

250 fodboldskole-ledere, 250 trænerledere og 

op mod 1.600 trænerassistenter blev tjekket 

i Det Centrale Kriminalregister. Dermed for-

øgede DBU det samlede antal af kontroller fra 

1.200 til 3.300 personer.

Målsætningen var at skabe størst mulig sik-

kerhed for børnene samt tryghed og gennem-

skuelighed for forældrene. Og derfor gik DBU 

nu igen længere, end loven foreskriver, gennem 

den midlertidige tilknytning af to personer, der 

alene fik til opgave at indhente børneattester 

på alle de mennesker, der tilknyttes vores Fod-

boldskoler og FodboldCamps.

Hverken DBUs Fodboldskoler eller DBUs Fod-

boldCamps er omfattet af loven om børneatte-

ster, idet varigheden af de to aktiviteter er min-

dre end de syv sammenhængende dage, som er 

lovens minimumskrav.

Udover de ansatte på fodboldskolerne lev 

også de 25 fodboldCamp-ledere og 25 fodbold-

Camp-instruktører kontrolleret.

DBU har gennemført den originale udgave af 

fodboldskolerne siden sommeren 1993 og fod-

boldCamps siden 2000. Sidste år var der 1.157 

deltagere på de 25 fodboldCamps.

Der har ikke været ét eneste tilfælde af sek-

suelle krænkelser mod deltagerne på nogen af 

DBUs to sommerferie-aktiviteter.

DBU har i samarbejde med værtsklubberne 

i ganske få tilfælde i årene inden kontrolmu-

ligheden i Det Centrale Kriminalregister i 2003 

gennem uformel kontakt til myndighederne 

fået både afkræftet og bekræftet formodninger 

om tilknytning af personer med pædofile tilbø-

jeligheder.

Siden Børneattestlovens indførelse i 2005 har 

DBUs formelle kontrol kun i to tilfælde afsløret, 

at personer med en dom for pædofili har an-

søgt om tilknytning til en fodboldskole.

Den ene af de dømte blev afvist, før starten 

på den pågældende fodboldskole, mens den 

anden blev bortvist på førstedagen af den på-

gældende fodboldskole, som blev gennemført 

hos en værtsklub i københavnsområdet.

Langt de fleste børn spiller til dagligt fodbold i 

én af landets mere end 1.600 fodboldklubber.

Derfor indskærper DBU klubberne til at 

følge lovgivningen, og af samme årsag omfat-

ter DBUs definerede politik på området også et 

færdigt koncept til brug for klubberne på fod-

boldforbundets hjemmeside.

Hjerteforeningen

DBU og Hjerteforeningen indgik i 2007 et sund-

hedsstrategisk samarbejde.

De nyeste forskningsresultater har vist, hvor-

dan fodbold kan medvirke til at reducere risi-

koen for hjertekarsygdomme.

Desværre har en række dødsfald blandt top-

spillere i dette årti givet indtryk af en ulykkelig 

alliance mellem international topfodbold og 

hjertekarsygdomme.

Og det danske kvindelandshold er heller ikke 

gået ram forbi. I marts 2006 blev holdets tidli-

gere topscorer Merete Pedersen ramt af et hjer-

teanfald under træningsturneringen Algarve 

Cup i Portugal. Og for blot få måneder siden 

blev landsholdsspilleren Mariann Gajhede ramt 

af en blodprop i benet.

Derfor har den udadvendte del af samarbej-

det mellem DBU og Hjerteforeningen koncen-

treret sig om Kvindelandsholdet. Men i for-

bindelse med VM-kvalifikationskampen mod 

Portugal i september stillede DBU denne kamp 

til rådighed for Hjerteforeningens ’Elsk hjertet’-

kampagne.

Her samlede 140 unge ind til forskning i kvin-

ders hjerter, og det gav 65.000 kroner i kon-

tante bidrag til Hjerteforeningen.

Mens Mariann Gajhede indtil videre har måt-

tet indstille sin karriere, kom Merete Petersen 

sig lykkeligvis over sin hjertekarsygdom. Og 

hun var i stand til at genoptage sin karriere ef-

ter kort tid, og spillede indtil i foråret stadig på 

landsholdet. 

Merete Petersen er i dag blandt Hjertefor-

eningens ambassadører for ’Elsk hjertet’, som 

tæller markante kvinder som sangerinderne 

Sanne Salomonsen, Anne Dorte Michelsen og 

Nationale relationer
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Monique, partileder Helle Thorning-Schmidt, 

skuespillerne Lisbet Dahl og Lone Hertz, desig-

ner Ann Wiberg, model Ingrid Munch, socio-

log Emilia van Hauen, journalist og studievært 

Trine Panum Kjeldsen og flere andre.

Derudover stillede landsholdsspilleren Martin 

Jørgensen op som talsperson for Hjerteforenin-

gens indsamling i Parken i september.

Arla og DONG Energy

DBU sluttede året af med at forlænge aftalerne 

med to af organisationens væsentligste sam-

arbejdspartnere, da Arla og DONG Energy for-

længede aftaler som hovedsponsorer for herre-

landsholdene frem til og med sommeren 2014.

De to selskaber indledte deres parløb som ho-

vedsponsorer i august 2004 med en fire-årig 

aftale, der samtidig fungerede som en imple-

menteringsperiode for det nye koncept med to 

sidestillede sponsorer.

Aftalerne blev i februar 2008 forlænget med 

den nuværende aftale, der gælder perioden 

frem til og med næste sommers VM-slutrunde 

i Sydafrika.

Den seneste forlængelse kom på et tidspunkt, 

hvor landsholdet netop havde mistet kvalifika-

tionen til de seneste EM- og VM-slutrunder, og 

var derfor udtryk for den generelle tillid, DBUs 

professionelle partnere har til landsholdet.

DBU havde haft samtaler med andre, poten-

tielle hovedsponsorer, men havde kun ført rea-

litetsforhandlinger med Arla og DONG Energy. 

Udover de gode relationer og de to virksom-

heders store engagement indenfor samfunds-

mæssigt væsentlige områder som henholdsvis 

energi og sundhed var det afgørende og sær-

deles tilfredsstillende for DBU, at forbundet på 

trods af den finansielle krise kunne fastholde 

prisen for sponsoraterne.

Hovedsponsoraterne er prissat til 7,5 millio-

ner kroner årligt for hver af de to virksomheder.

Indtægterne fra sponsoraterne kanaliseres 

videre ud til DBUs investeringer i den fortsatte 

udvikling af dansk fodbold.

Udover sponsoratet for herre-landsholdene 

fortsætter Arla også deres engagement inden-

for DBUs børne- og ungdomssektor.

I den sammenhæng vil DBU sammen med 

Arla udvikle sundhedsprofilen på de populære 

fodboldskoler over de kommende år, hvor DBU 

vil investere strategisk i budskabet og aktivite-

ter, der forener fodbold og sundhed i en sats-

ning, der ligger tæt op af Arlas målsætninger 

omkring sund kost og livsstil.

I den forbindelse indstifter en helt ny ’initia-

tivpris’, som skal gives til klubber eller frivillige 

ildsjæle, der er med til at fremme en sund livs-

stil.

DONG Energy har, som den seneste samar-

bejdspartner omkring landsholdet, evalueret på 

samarbejdet og de aktiviteter, der er gennem-

ført i fællesskab med DBU. 

Mens Arla koncentrerer en del af deres spon-

soraktiviteter omkring sund kost i relation til 

børn og unge, vil DONG Energy fortsætte som 

deltager i fanklubben, DBUs Landsholdsklub, og 

dermed medvirke til at få kommunikeret lands-

holdets aktiviteter og spillerne ud til ungdom-

men på en let tilgængelig måde.

Indholdet på landsholdsklubben.dk vil blive 

integreret i den kommende version af DBUs 

website, dbu.dk, som forventes lanceret umid-

delbart inden VM-slutrunden næste sommer.

Sponsoraftalerne er fortsat uafhængige af 

landsholdets eventuelle kvalifikation til de slut-

runder, der ligger indenfor kontraktperioderne.

Derfor indeholder begge hovedsponsoraf-

taler en ekstraordinær kvalifikationsbonus til 

spillertruppen, som kommer til udbetaling ved 

landsholdets kvalifikation til de pågældende 

slutrunder.

Den kommende aftaleperiode omfatter EM-

slutrunden i Polen og Ukraine i sommeren 2012 

og VM-slutrunden i Brasilien i sommeren 2014. 

Kvalifikationsbonussen er fastsat til henholds-

vis 1,1 millioner og 1,15 millioner kroner for hver 

af de to sponsorer.
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Internationale relationer
DBUs formand Allan Hansen blev i marts valgt 

til eksekutivkomitéen – bestyrelsen – i det euro-

pæiske fodboldforbund, UEFA.

Det skete i forbindelse med forbundets kon-

gres i København, hvor forbundets bestyrelse 

ved samme lejlighed blev udvidet fra 14 til 16 

medlemmer. Der var 12 kandidater til ni ledige 

pladser i bestyrelsen.

Med 12 kandidater til de ni pladser havde 

hvert af UEFA’s 53 medlemsforbund ni stemmer 

hver til rådighed, som i givet fald skulle placeres 

på ni forskellige kandidater.

Allan Hansen, der blev valgt for en fire-årig 

periode, fik det femte højeste stemmetal på 40 

efter Marios Lefkaritis, Cypern, som genopstil-

lede som vicepræsident med 50 stemmer, Theo 

Zwanziger, Tyskland, 47 stemmer, Giancarlo 

Abete, Italien, 45 stemmer og Geoffrey Thomp-

son, England, med 43 stemmer blandt de 12 kan-

didater.

Med valget får dansk fodbold mulighed for 

at gøre sin indflydelse gældende på det strate-

gisk højeste niveau i det europæiske fodboldfor-

bund, hvor det blandt andet er Allan Hansens 

hensigt at advokere for den nordiske idrætsmo-

del med en socialt ansvarlig og nødvendig sam-

menhængskraft mellem bredden og eliten.

Idet det norske bestyrelsesmedlem, Per Ravn 

Omdal, valgte ikke at genopstille, er Allan Han-

sen det eneste nordiske medlem af UEFA’s be-

styrelse, og valget af ham blev da også støttet 

af repræsentanterne fra blandt andet de øvrige 

nordiske fodboldforbund, Finland, Færøerne, Is-

land, Norge og Sverige.

Allan Hansen, netop fyldt 60 år, blev valgt til 

formand for DBU i februar 2002, hvor han aflø-

ste Poul Hyldgaard.

Han repræsenterer blandt andet DBU i besty-

relserne i Danske Spil og Danmarks Idræts-for-

bund, ligesom han siden sit valg til formand for 

det danske fodboldforbund har påtaget sig til-

lidshverv for såvel UEFA som det internationale 

fodboldforbund, FIFA.

Allan Hansen var i perioden 2002 til 2004 

medlem af UEFA’s Youth and Amateur Football 

Panel og fra 2004 medlem af National Teams 

Committee til dette udvalg blev nedlagt i 2007. 

Siden har han været næstformand i Referees 

Committee fra udvalgets oprettelse i 2007.

Han har desuden været medlem af FIFA’s Na-

tional Associations Committee siden 2005 og af 

Internal Audit Committee siden 2007, hvor han 

blandt andet har været benyttet til konfliktløs-

ning og som observatør hos fodboldforbund i 

tredjeverdenslande.

Med valget af Allan Hansens er DBU for første 

gang i adskillige årtier repræsenteret i UEFA’s 

bestyrelse.

DBUs formand i perioden 1950-1964, fabrikant 

Ebbe Swartz, var således UEFA’s første formand 

i perioden fra juni 1954 til april 1962. Siden var 

DBUs bestyrelsesmedlem A. Dahl-Engelbrecht-

sen også medlem af komitéen.

I en 12-årig periode fra 1984 til 1996 var DBU 

repræsenteret i FIFA’s bestyrelse af DBUs for-

mand fra 1991 til 2002, økonomidirektør Poul 

Hyldgaard, der efter sin udtrædelse blev ud-

nævnt til æresmedlem af det internationale 

fodboldforbund, FIFA.

Kongressen blev i øvrigt åbnet af kulturmini-

ster Carina Christensen, som leverede nogle op-

fordringer til de delegerede om blandt andet en 

fortsat indsats for dopingbekæmpelse.

Derefter fortsatte formanden for det internati-

onale fodboldforbund, Sepp Blatter, inden UEFA’s 

formand, Michel Platini, gennemførte kongressen.

 DBU fastholdt i 2009 sin generelle repræsen-

tation hos UEFA.

UEFA foretog for to år siden under ledelse af 

dets nye formand, Michel Platini, en forholdsvis 

gennemgribende ændring af forbundets organi-

satoriske struktur.

Ændringerne omfattede nedlæggelsen af en 

række tidligere og oprettelsen af 13 nye udvalg 

blandt forbundets nu i alt 23 faste udvalg.

Udnævnelsen af medlemmerne til udvalgene 

positionerede dansk fodbolds repræsentation 

i det europæiske fodboldsamarbejde, hvor for-

manden og bestyrelsesmedlemmerne i UEFA 

også tilgodeså en række både mindre og nyere 

fodboldforbund blandt dets 53 medlemslande.

Styrket med to pladser

Ved revisionen af udvalgssammensætningen i 

sommeren 2009 fastholdt DBU sine seks dan-

ske repræsentanter.

Allan Hansen blev som følge af valget til 

UEFA’s Executive Committee placeret som for-

mand for HatTrick Committee i stedet for plad-

sen som første næstformand i UEFA’s dommer-

udvalg, og fortsatte som vicepræsident i Futsal 

and Beach Soccer Committee.

Jesper Møller fortsatte som medlem af Legal 

Committee. Han er til daglig advokat med mø-

deret for Højesteret, og stiller i forvejen sin juri-

diske kompetence til rådighed for DBU i forskel-

lige sammenhænge.

Henrik Ravnild, som ligeledes er advokat, fort-

satte i Players Status, Transfer, Players’ Agents 

and Match Delegates Committee.

DBUs generalsekretær Jim Stjerne Hansen tager 

endnu en tørn som næstformand i UEFA’s Con-

trol and Disciplinary Body, som han har været 

medlem af siden 1990, og har fungeret som den 

ene af tre næstformand for siden 2000. Han har 

fortsat en post i ekspertpanelet Administrative 

Experts Panel (siden 1990).

DBUs tidligere landsholdslæge Mogens 

Kreutzfeldt er rykket op som tredje næstfor-

mand i Medical Committee, som han har været 

medlem af siden 1998.

 
Stor international repræsentation

DBU har tradition for at stille sin kompetence til 

rådighed for såvel det europæiske fodboldfor-

bund, UEFA, som det internationale fodboldfor-

bund, FIFA.

Det gælder indenfor både forbundenes faste 

udvalg og arbejdsgrupper samt i operationelle 

funktioner i forbindelse med kampe eller turne-

ringer i både UEFA- og FIFA-regi, hvor de to for-

bund benytter en række af DBUs såvel frivilligt 

tilknyttede ledere som ansatte.

Personerne tilknyttet eksempelvis Referee Ob-

servers Panel, Venue Directors Panel og Media 

Officers Panel hos UEFA benyttes i operationelle 

funktioner ved kampe over hele Europa.

I maj udpegede UEFA generalsekretær Jim 

Stjerne Hansen til match delegate for Champi-

ons League-finalen i Rom mellem FC Barcelona 

og Manchester United.

Dermed blev Jim Stjerne Hansen den øverst 

ansvarlige for alle forhold omkring gennem-

førelsen af finalen i den fornemmeste af de to 

europæiske klubturneringer. 

UEFA Champions League-finalen blev tv-

transmitteret live til over 200 lande med et 

publikum på adskillige hundrede millioner men-

nesker.

Jim Stjerne Hansen har fungeret som match 

delegate for såvel det internationale fodbold-

forbund, FIFA, som UEFA siden 1990, og har lige 

så længe været medlem af UEFA’s Disciplinær-

komité, hvor han blev næstformand i 2002.

FIFA har haft bud efter ham til VM-slutrun-

derne i USA i 1994 og Tyskland i 2008, som det 

danske landshold ikke kvalificerede sig til, lige-

som UEFA benyttede ham i en disciplinærfunk-

tion under sidste års EM-slutrunde i Schweiz og 

Østrig, som jo også var uden dansk deltagelse.

Derudover har han påtaget sig en række op-

gaver som delegat til både VM-kvalifikations-

kampe for FIFA, EM-kvalifikationskampe for 

UEFA samt endnu flere kampe i de europæiske 

klubturneringer.
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Internationale tillidshverv og opgaver i 2008:

Dansk Boldspil-Union stiller sin kompetence til 

rådighed for såvel det europæiske fodboldfor-

bund, UEFA, som det internationale fodboldfor-

bund, FIFA.

Det gælder indenfor både forbundenes faste 

komitéer, udvalg og arbejdsgrupper samt i ope-

rationelle funktioner i forbindelse med kampe 

eller turneringer i både UEFA- og FIFA-regi, hvor 

forbundene benytter en række af DBUs såvel 

frivilligt tilknyttede ledere som ansatte.

Dansk fodbolds repræsentation i det interna-

tionale fodboldarbejde er i 2009:

UEFA:

Allan Hansen, formand

•  medlem af Executive Committee (siden 2009)

•  formand i HatTrick Committee (fra 2009) 

•  næstformand for Futsal and Beach Soccer com-

mittee (fra 2009)

Benny Jacobsen, sekretær i DBU

•  medlem af Match Delegates Panel (siden 2000) 

 

Christian Kofoed, suppleant til DBUs bestyrelse og 

medlem af DBUs Disciplinærudvalg,

•  medlem af Match Delegates Panel (siden 2004)

 

Flemming Serritslev, 

tidligere træner for U/21-landsholdet

•  medlem af Technical Instructors Panel (siden 1998).

Peter Bonde, assisterende træner på A-landsholdet

•  medlem af Technical Instructors Panel (siden 2003)

Helle Handler Petersen 

(ingen formel tilknytning til DBU)

•  medlem af Doping Control Officers Panel

 

Henrik Ravnild, bestyrelsesmedlem

•  medlem af Players Status, Transfer, Players’ 

Agents and Match Delegates Committee  

(siden udvalgs oprettelse 2007) 

Jan Carlsen, medlem af DBUs dommerudvalg

•  medlem af Referee Observers Panel (siden 1997)

 

Jan Damgaard, tidligere topdommer,

•  medlem af Match Delegate Panel 

Jesper Møller, næstformand,

•  medlem af Legal Committee (fra udvalgs opret-

telse 2007)

Jim Stjerne Hansen, generalsekretær

•  medlem af Control and Disciplinary Committee 

(siden 1990), 

næstformand i samme komité  (siden 2000), 

•  medlem af Administrative Experts Panel  

(siden 1990). 

•  medlem af Match Delegates Panel (siden 1990).

Jørn West Larsen , tidligere topdommer, medlem 

af DBUs Elitedommergruppe, medlem af DBUs Ud-

dannelsesudvalg,

•  medlem af Referee Observers Panel (siden 2004)

 

Kaj Østergaard, tidligere topdommer, formand for 

DBUs Elitedommergruppe

•  medlem af Referee Observers Panel (siden 1995)

 

Lars Berendt, kommunikationschef

•  medlem af Media Officers Panel (siden 1996)

Mogens Kreutzfeldt, tidligere landsholdslæge

•  medlem af Medical Committee (siden 1998).

•  næstformand af Medical Committee (siden 2009). 

•  medlem af Anti Doping Panel (siden 2003)

Peter Mikkelsen Scheef, tidligere topdommer, tid-

ligere chef for DBU Turneringer, medlem af DBUs 

Elitedommergruppe

•  medlem af Referee Instructors Panel (siden 2000) 

•  medlem af Match Delegates Panel (siden 1998)

 

Steen Dahrup, kontorchef

•  medlem af Venue Directors Panel (siden 2000)

 

Thomas Slosarich, DBU Talenttræner og tidligere 

assistent i DBU Børn og Ungdom

•  medlem af Fun Football/Children’s Football Pa-

nel (siden 2001).

 

Champions League-funktioner:

Steen Dahrup, kontorchef

•  Venue Director ved kampe i Champions League  

(siden 1994).

Lars Berendt, kommunikationschef

•  Media Officer ved kampe i Champions League  

(siden 1996).

Europa League-funktioner:

Christian Bordinggaard, direktør UEFA U21 2011

•  Venue Director

FIFA:

Allan Hansen, formand

•  National Associations Committee (siden 

2005). 

•  Internal Audit Committee (siden 2007)

Peter Mikkelsen Scheef, 

medlem af DBUs elitedommergruppe

•  medlem af Referees’ Committee (siden 2007)

Lone Smidt Nielsen (ingen formel tilknytning 

til DBU)

•  medlem af Committee for Women’s Football  

(siden 2005)

DBUs tidligere formand (1991-2002), Poul 

Hyldgaard, blev ved sin udtrædelse af FIFA’s ek-

sekutivkomité (1984-96) udnævnt til æresmed-

lem af det internationale fodboldforbund, FIFA.

 

Generalsekretær Jim Stjerne Hansen har til-

lige været benyttet som match delegate ved en 

række kampe i FIFA-regi gennem årene samt 

som venue director ved kampe under VM-slut-

runden i USA i 1994 og VM-slutrunden i 2006.

 

Kommunikationschef Lars Berendt har også 

været udlånt til FIFA til opgaver som media of-

ficer ved kampe under VM-slutrunden i USA i 

1994 og i Tyskland i 2006, VM-slutrunden for 

damer i Sverige i 1995, OL-slutrunden i USA i 

1996 og VM-slutrunden for U/20-landshold i 

Malaysia i 1997.

Ligeledes sidder den tidligere afdelingsleder af 

turneringsafdelingen, Peter Mikkelsen Scheef, i 

Referee Instructors Panel.
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Medlemstal

Det fremgik tydeligt, da Danmarks Idræts-For-

bund (DIF) offentliggjorde årets medlemstal for 

de danske specialforbund i august måned, at 

fodbold er et naturligt valg..

Med en fremgang på over 7.000 medlemmer 

er der nu 313.674 aktive fodboldspillere registre-

ret i Danmark. Det er reelt ny rekord, formelt 

set dog bortset fra 1975-76, hvor de høje med-

lemstal dengang skyldtes en alternativ registre-

ring.

Og igen i år er det yngste, der bærer fremgan-

gen med næsten 4.000 flere drenge under 12 år 

og godt 1.500 flere piger i samme aldersgruppe 

i forhold til året før. Tallene dækker samtidig 

over, at fodbolden dermed har fat i 44 % af alle 

drenge i alderen seks til 12 år.

Medlemstallene bliver offentliggjort i 10 ka-

tegorier; 0-12 år, 13-18 år; 19-24 år; 25-60 og 60 

år + for begge køn, og i ni af de ti kategorier er 

der tale om en fremgang. Eneste undtagelse er 

herrer mellem 13 og 18 år, hvor der er tale om 

en tilbagegang på 1 promille eller i faktiske tal; 

67 spillere.

Fordeling af aktive fodboldspillere på alder og køn i 2009

 Klubber <13 13-18 19-24 25-60 >60 Herrer <13 13-18 19-24 25-60 >60 Kvinder I alt

 1.618 102.880 53.907 27.473 62.168 3.510 249.938 29.033 21.304 5.844 7.114 441 63.736 313.674   

 Årstal  Klubber Herrer Kvinder <18 18-25 >25 I alt

 2006 1.614 240.091 56.727 191.396 34.174 71.248 296.818 

 2005  1.615 244.440 56.041 188.724 38.175 73.582 300.481 

 2004  1.608 243.922 54.078 184.482 40.168 73.350 298.000 

 2003  1.618 252.473 55.845 185.897 42.755 79.666 308.318 

 2002  1.606 242.309 50.664 172.406 43.516 77.051 292.973 

 2001  1.613 242.293 44.353 168.507 41.168 76.971 286.646 

 2000  1.599 244.400 42.316 167.849 43.409 75.458 286.716 

 1999  1.600 246.099 41.044 166.280 45.015 75.848 287.143 

 1998  1.591 241.176 40.030 156.983 48.566 75.657 281.206 

 Forbund  Klubber Herrer Kvinder <19 19-24 >24 I alt

 Fodbold 1.618 249.938 63.736 207.124 33.317 73.233 313.674 

 Golf 179 103.201 46.308 11.920 4.413 133.176 149.509

 Svømning 202 56.322 68.044 95.973 2.612 25.781 124.366 

 Håndbold  896 56.829 65.124 82.090 12.632 27.231 121.953

 Gymnastik  300 31.079 81.172 64.452 3.631 44.168 112.251 

 Badminton 539 65.884 34.624 34.516 4.463 61.529 100.508

 Ridning  537 9.513 68.995 44.145 7.133 27.230 78.508 

 Arbejderidræt  724 41.945 32.580 21.354 5.973 47.198 74.525

 Tennis 257 38.386 21.494 15.901 2.575 41.404 59.880 

 Sejlsport 277 47.627 11.721 5.162 1.608 52.578 59.348

 Skydning 454 47.213 5.327 5.918 3.649 42.973 52.540  

Største special forbund

Aktive udøvere fordelt på specialforbund

 Årstal  Klubber Herrer Kvinder <19 19-24 >24 I alt

 2009 1.618 249.938 63.736 207.124 33.317 73.233 313.674 

 2008 1.594 245.451 61.160 201.317 32.638 72.656 306.611 

 2007 1.620 244.955 59.719 198.658 32.431 73.585 304.674 

Aktive fodboldspillere fordelt på alder og køn
(fra 2007 har DIF ændret aldersinddelingen)
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Administrationen

DBUs administration gennemgik også i 2009 

en række ændringer på personaleområdet.

På disse sider finder du en samlet oversigt 

over ændringerne, som også er omtalt er om-

talt under de respektive afdelinger. 

DBU B&U

Steen Gleie stoppede i DBU B&U i april må-

ned, da han fik nye udfordringer i DBU Lands-

hold, læs mere om dette nedenfor. Hans afløser 

blev Morten Nielsen 37 år, Morten har en bag-

grund fra den grafiske branche, men har gen-

nem en lang årrække haft et tæt tilhørsforhold 

til Kastrup Boldklub først som træner, og se-

nest også som sportsligt ansvarlig for børne- og 

ungdomsafdelingen. 

DBU Kommunikation

Grafiker Lise Fabricius gik i marts måned på bar-

selsorlov og som barselsvikar havde vi frem til 

udgangen af august ansat Nethe Elling Nielsen.

Næsten samtidig med Lises tilbagekomst 

valgte en anden af vore grafikere Carl Herup 

Høgnesen at gå på orlov resten af året for at 

passe sit barn. I stedet for Carl har vi resten af 

året haft fornøjelsen af Henrik Vick, som tidli-

gere har været ansat som grafiker.

DBU Landshold

DBU fik i 2009 tildelt værtskabet for U/21 EM 

slutrunden i 2011. Til at lede dette arbejde ud-

pegede DBU Christian Bordinggaard som tur-

neringsdirektør for slutrunden. Christian kom 

fra en stilling i DBU Landshold som sekretær for 

U/21 Herrerne og er nu i fuld gang med forbe-

redelserne.

Udpegningen af Christian udløste en dob-

beltrokade i huset. Ny sekretær for U/21-lands-

holdet blev Kim Hallberg, der sad som koordi-

nator for talentudviklingen på drengesiden. Det 

betød, at vi også skulle finde en ny koordina-

tor, og her faldt valget på Steen Gleie, som sad 

i DBU B&U. 

Kim kendte vi særdeles godt på talentområ-

det, og han har udmærket sig på fremragende 

vis som koordinator. Steen har en god bag-

grund i talentarbejdet og besidder de nødven-

dige faglige og sociale kompetencer, der skal til 

i stillingen som koordinator.

Vi har i år også ansat en ny talenttræner, 

Claus Nørgaard 29 år, som afløste Lars Friis, der 

vendte tilbage til en trænerstilling i FC Midtjyl-

land. Claus kom fra en stilling som fuldtidstræ-

ner i Vejle Boldklub, hvor han som sin primære 

opgave havde haft ansvaret for U/17-Ligaholdet. 

DBU Regnskab

Doris Kristensen blev ansat pr. 1. april som bar-

selsvikar for Pernille Kaysen i DBU Regnskab. 

Doris Kristensen er 57 år, og har i mange år ar-

bejdet med regnskabsopgaver. Vikariatet løb 

frem til 31. december 2009.

DBU Teknik og Service

DBU Teknik og Service er betegnelsen for den 

gruppe medarbejdere, som gennem deres funk-

tioner understøtter og faciliterer driften af ad-

ministrationsbygningen, Fodboldens Hus.

Lise Palm fratrådte sin stilling som kantine-

assistent i sommer og i stedet for Lise tiltrådte 

Heidi Larsen i juli måned, og supplerer dermed 

Bente og Marianne i kantinen. Heidi, 39 år kom 

fra en lignende stilling og har tidligere selv dre-

vet restaurant.

Endvidere har Nathia Petersen siden marts 

måned ageret barselsvikar for Ina Kyhl i recep-

tion. 

DBU Uddannelse

Jesper Hjulmand stoppede i september som le-

deruddannelseskonsulent efter 2 ½ år i stillin-

gen. Som erstatning er der ansat en lederud-

dannelseskoordinat. Primo 2010 vil opgaverne 

på de lederuddannelsesmæssige områder blive 

varetaget af Henrik Selch, som udover at være 

tilknyttet JBU, region 1 som halvtidsbreddekon-

sulent vil være tilknyttet DBU Uddannelse som 

halvtids lederuddannelseskoordinator.

Ib Aagaard, pakkeassistent, valgte i 2009 at 

gå på efterløn og blev året ud afløst af John 

Holger Larsen. John har et indgående kendskab 

til fodboldens verden blandt andet som tidli-

gere medlem af KBUs bestyrelse.

Administrationen i 2009

DBU havde ved årets udgang 65 fuldtidsan-

satte medarbejdere samt trænere, decentralt 

tilknyttede konsulenter og et antal deltids-

ansatte, der har været tilknyttet periodevis. 

 De fuldtidsansatte fordelte sig ved årsskif-

tet på følgende afdelinger: Seks i DBU Børn 

og Ungdom, fem i DBU IT, syv i DBU Kommu-

nikation, ni i DBU Landshold, syv i DBU Regn-

skab, fire i sekretariatet – generalsekretær, kon-

torchef, administrationschef og jurist - elleve 

i DBU Service, otte i DBU Turneringer og otte i 

DBU Uddannelse.

Dertil kommer et antal fuldtidsansatte lands-

holds- og talenttrænere. Der var 14 decentralt 

tilknyttede konsulenter med reference til DBU 

Uddannelse. Dertil kom de to hos DBU place-

rede rejsemedarbejdere fra BCD Travel Solu-

tion, Anja Fuhrmann og Diana Hjorth.

Fire af de nuværende medarbejdere i admini-

strationen har været ansat i over 25 år.

Det er driftsmedarbejder i Fodboldens hus 

Jørgen Hermansen, 61 år, licensadministrator 

Benny Jacobsen, 64 år, og Simon Rasmussen, 53 

år, med henholdsvis 37, 36 og 36 års anciennitet 

samt regnskabschef Erik Nielsen, 63 år, med 35 

års ansættelse.

DBUs tidligere og nu afdøde generalsekretær, 

Erik Hyldstrup, dennes sekretær, Kirsten Sven-

ningsen, samt landsholdssekretær Bent Hill 

Mortensen blev alle pensioneret fra DBU efter 

mere end 25 års ansættelse.
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Udvalg

Kontraktfodboldudvalget

Futsaludvalget

Programudvalget

Disciplinærudvalget

Disciplinærudvalget for Herre-DM

Turneringsudvalget

Klublicensudvalget

Stadionudvalget 

Dommerpåsætning

Repræsentantskab
Bestyrelse
Forretningsudvalg

Administration

Kontraktfodbold

Futsal

Dommerpåsætning

Programplanlægning

Disciplinærsager

Danmarksturneringen

Herre-LP

Herre-DS

U/21 -turneringen

U/19- og U/17-DM

Kvinde-DM

Kvinde-DS

U/18 Pige-DM

Kvinde-LP

Old Boys LP og DM

UEFA turneringer

Spillercertifikater

Klublicens

DBU Appeludvalg

Udvalg

Old Boys udvalget

Arbejdsgrupper

DBU Landshold

Generalsekretær

DBU Turneringer

Administration

Kvindefodbold

Old Boys

A-landsholdet

U/21 -landsholdet

Udvalg

Herreelite-

ungdomsudvalget

Kvindeelite-

ungdomsudvalget

Licensudvalg 

for drenge

Licensudvalg 

for piger

DBU Eliteudvikling

Administration

A+

Ungdomslandshold

Talentudviklings-

koordinatorer

DBU Talentcentre

Organisationsplan 2009

Administrationschef

Jurist
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Administration

Træneruddannelse

Dommeruddannelse

Lederuddannelse

Klubuddannelse

Udviklingsprojekter

DBU Kommunikation

DBU Regnskab

DBU Teknik & Service

DBU Uddannelse

Diverse forhandlingsudvalg

Udvalget for professionel fodbold

Etisk udvalg

Medicinsk udvalg

Administration

Fairplay

Fodboldcamps

Fodboldskole

Mikrofodboldskole

Pigefodbold

McDonald`s Fodbold Cup

Udvalg

Fair Play udvalget

Børne- og ungdomsudvalget

Udvalg

Uddannelsesudvalg

Dommerudvalget

DBU Børn og ungdom

Administration

DBUnet.dk

Fod@

KlubOffice

IT-uddannelse

IT-udvikling

Drift

DBU

Lokalunionerne

Divisionsforeningen

Hjemmekontorer

Sponsorship

Udvalg

IT-udvalget

DBU IT

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er DBUs øverste, bes-

luttende organ. Repræsentantskabet, der 

består af 145 medlemmer, mødes én gang 

om året som regel i sidste weekend i feb-

ruar. Landets godt 1.620 klubber er enten 

direkte eller indirekte repræsenteret. Klub-

berne er sikret indirekte repræsentation 

gennem deres respektive lokalunion, mens 

gruppen af klubber i Danmarksturneringen 

er direkte repræsenteret. Alle medlemmer 

af repræsentantskabet har baggrund fra én 

af landets fodboldklubber. 

Sammensætning 

DBUs forretningsudvalg  3 repræsentanter 

 (formand, næstformand, kasserer)

Bornholms Boldspil-Union  3 repræsentanter

Fyns Boldspil-Union  9 repræsentanter

Jydsk Boldspil-Union  36 repræsentanter

Københavns Boldspil-Union  8 repræsentanter

Lolland-Falster Boldspil-Union  4 repræsentanter

Sjællands Boldspil-Union  18 repræsentanter

12 klubber i Superligaen  16 repræsentanter

16 klubber i 1. division  16 repræsentanter

28 klubber i 2. division  16 repræsentanter

32 klubber i Herre-DS  12 repræsentanter

20 klubber i Kvinde-DM  2 repræsentanter

18 klubber i Kvinde-DS  2 repræsentanter
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Bestyrelsen og forretningsudvalget
Bestyrelsen fik to nye medlemmer i 2009.

Mette Bach Kjær, 42 år, blev den kun anden 

kvinde i DBUs bestyrelse gennem tiden, idet 

hun overtog pladsen som repræsentant for 

kvinde-eliteklubberne fra Torben Povlsen, der i 

stedet stiller sig til rådighed som suppleant.

Gyrithe Kjær var i midten af 1990’erne kvin-

deklubbernes første repræsentant i bestyrel-

sen, og hun blev senere erstattet af Jørgen Niel-

sen, Gert Andersen og senest Torben Povlsen.

Mere traditionelt blev JBUs anden plads 

blandt bestyrelsens i alt 16 medlemmer overta-

get af lokalunionens nye næstformand, Ole La-

defoged, 42 år, der rykkede ind i stedet for JBUs 

tidligere formand, Benny Hansen, der i februar 

takkede af efter 19 år i DBUs bestyrelse.

Han efterlod en række, synlige resultater ikke 

mindst efter, han i 1992 blev den første for-

mand for det dengang nynedsatte Børne- og 

Ungdomsudvalg. Han har siden haft det over-

ordnede, politiske ansvar for investeringerne 

i populære produkter og aktiviteter som DBUs 

Fodboldskole, DBUs Mikrofodboldskole og 

DBUs Pigeraket. Benny Hansen fasthold sin in-

teresse for børne- og ungdomsfodbolden i alle 

årene, og var seneste med til at sikre beslut-

ningen og implementering den store satsning 

i form af Holdninger og Handlinger-konceptet.

Ole Ladefoged fik Kent Falkenvig som supple-

ant i stedet for Lars Olesen, mens Tyge Dinesen 

blev erstattet som suppleant for Niels Kruse af 

Hans Kurt Jensen fra Skive.

Bestyrelsen

DBUs formand, næstformand og kasserer væl-

ges direkte af DBUs repræsentantskab.

Formanden vælges hvert fjerde år i lige årstal 

senest i 2006. Næstformanden og kassereren 

er på valg i ulige årstal, og var med en periode 

på to år på valg i 2009.

Jesper Møller, 45 år, blev genvalgt som næst-

formand på årets repræsentantskabsmøde.

Han blev første gang valgt fem år tidligere, 

da posten ekstraordinært og for første gang i 

14 år skulle besættes efter Henning R. Jensens 

beslutning om at forlade næstformandsposten, 

bestyrelsen, repræsentantskabet og sine ud-

valgsposter midt i sin to-årige valgperiode.

Jesper Møller blev i 1998 valgt til DBUs besty-

relse som repræsentant for SAS Liga-klubberne, 

og dermed blev han den første repræsentant 

for eliteklubberne på næstformandsposten si-

den Hans Bjerg Pedersen trådte tilbage i 1991.

Jesper Møller var fra 1998 til 2002 formand 

for DBUs Fair Play udvalg, og har siden 2002 

været formand for DBU Eliteudvikling.

Kasserer Torben Mogensen, dengang 69 år, 

blev ligeledes genvalgt. Han blev første gang 

valgt i 1991, og er siden blevet genvalgt nu otte 

gange i træk. Den nuværende valgperiode bliver 

til gengæld også kassererens sidste periode, idet 

han falder for aldersgrænsen på 70 år inden ud-

løbet af den aktuelle to-årige periode.

De øvrige 12 medlemmer af DBUs bestyrelse 

vælges således:

Syv vælges af DBUs seks lokalunioner, hvor 

Bornholm, København, Sjælland, Lolland-Falster 

og Fyn hver vælger ét medlem, mens Jysk Bold-

spil-Union som den største lokalunion vælger to 

medlemmer.

Landets bedste klubber er også i bestyrelsen 

sikret direkte repræsentation reelt gennem Di-

visionsforeningens formand samt to medlem-

mer valgt af SAS Liga-klubberne og to medlem-

mer valgt af klubberne i 1. og 2. Division.

Bestyrelsens 16. medlem vælges som repræ-

sentant for klubberne i Kvinde-DM.

DBU opererer med en aldersgrænse for sine be-

styrelsesmedlemmer på 70 år, hvorefter de ikke 

er valgbare længere.

Ved møderne i bestyrelsen deltager general-

sekretæren og kommunikationschefen samt 

kontorchefen som referent.

Forretningsudvalget

Formanden, næstformanden og kassereren er 

faste medlemmer af forretningsudvalget.

Derimod vælges de to menige medlemmer af 

forretningsudvalget af de menige medlemmer 

af bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet i marts blev de to me-

nige medlemmer af forretningsudvalget, Bent 

Clausen valgt ind i stedet for Benny Hansen, 

mens Thomas Christensen blev genvalgt som 

eliteklubbernes repræsentant.

Ved møderne i forretningsudvalget deltager 

generalsekretæren og kommunikationschefen.

Bestyrelsen:

Allan Hansen  (formand)

Jesper Møller  (næstformand)

Torben Mogensen  (kasserer)

Bent Clausen  (supp.: Hans Mogensen)

Ole Ladefoged  (supp.: Kent Falkenvig)

Kurt Bagge-Hansen  (supp.: Hans Munch)

Thomas Bytoft  (supp.: Aage Sækmose)

Henrik Ravnild  (supp.: Christian Kofoed)

Ove Jensen  (supp.: Gert Lundgaard)

Kim Bjelstrand  (supp.: Henning Jensen)

Thomas Christensen  (supp.: Jørn Kønig)

Per Bjerregaard  (supp.: Lynge Jacobsen)

Benny Olsen  (suppleant: Morten Jensen)

Finn Ryberg  (supp.: Villy Ebbesen)

Niels Kruse  (supp.: Hans Kurt Jensen) 

Mette Bach Kjær  (supp.: Torben Povlsen)

Forretningsudvalget:

Allan Hansen (formand)

Jesper Møller

Torben Mogensen

Bent Clausen

Thomas Christensen
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Udvalg

DBU skiftede i 2009 ud på 13 pladser i organisa-

tionens 19 udvalg, og gav plads til seks nye med-

lemmer af forbundets øvrige udvalg, arbejds-

grupper og fonde samt eksterne bestyrelser.

Med Benny Hansens afgang fra bestyrelsen i 

februar stod plads som formand for børne- og 

ungdomsudvalget åben, og den blev i marts be-

sat af Kurt Bagge-Hansen, formand for SBU og 

hidtil formand for dommerudvalget.

Denne plads blev i stedet overdraget til det 

ene af bestyrelsens to nye medlemmer, Ole La-

defoged, idet udvalget samtidig blev udvidet 

med et ekstra medlem i form af Allan Madsen, 

BBU.

DBUs formand Allan Hansen, der er medlem 

af bestyrelsen i Danmarks Idræts-Forbund (DIF), 

trak sig som medlem af DIF-udvalget for at give 

plads til yderligere et medlem af DBUs besty-

relse. Allan Hansen har således som bestyrel-

sesmedlem i forvejen adgang til DIFs budget- 

og årsmøder, og hans plads i det otte mand 

store udvalg blev overtaget af Ole Ladefoged, 

JBU, mens Bent Clausen, JBU, rykkede ind i ste-

det for Benny Hansen med Ove Jensen, LFBU, 

som ny formand for udvalget.

I Udvalg for Professionel Fodbold blev Claus 

Christensen, Silkeborg, valgt af klubberne i ste-

det for Niels-Christian Holmstrøm, FC Køben-

havn, og også i dette udvalg blev Benny Hansen 

afløst af Bent Clausen.

Kontraktfodboldudvalget fik ligeledes to nye 

medlemmer i skikkelse af advokat Lars Hal-

green, der overtog formandsposten fra advokat 

og bestyrelsesmedlem Henrik Ravnild, mens 

Ole Hansen, Silkeborg, udgik til fordel for Car-

sten V. Jensen, FC København, som var nyvalgt 

af divisionsklubberne.

Kvindeeliteungdomsudvalget fik Søren Juul, 

SBU, som nyt medlem, mens Torben Povlsen 

forlod licensudvalget for pige-ungdom til fordel 

for Birgit Schrøder. Tom Jensen blev nyt med-

lem af uddannelsesudvalget.

Old Boys-udvalget fik Stig Tøfting som nyt 

medlem på en nyoprettet plads.

Det 19. af DBUs faste udvalg, appeludvalget, 

nedsættes i modsætning til alle øvrige udvalg 

ikke af bestyrelsen men vælges af repræsen-

tantskabet.

Den aktuelle sammensætning af DBUs ud-

valg og arbejdsgrupper fremgår altid i opdate-

ret form på dbu.dk.
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DBUs lovfæstede udvalg 2009/2010

Appeludvalget

Per Walsøe (formand)

Finn Lautrup

Jens Otto Johansen

 
Børne- og Ungdomsudvalget

Kurt Bagge-Hansen (formand)

Christian Fynsk

Kaj D. Larsen

Ole Jacobsen

Louise Bøjden

Morten Nielsen

Per Dybdahl

 
DIF-Udvalget

Ove Jensen (formand)

Kurt Bagge-Hansen

Bent Clausen

Finn Ryberg

Poul Frederiksen

Thomas Christensen

Niels Kruse

Ole Ladefoged

 
Disciplinærudvalget

Henrik Ravnild (formand)

Christian Kofoed

Johnny Rune

Kim Madsen

Jørgen Jensen

 
DM-programudvalget

Benny Olsen, (formand)

Lynge Jacobsen

Jørn Kønig

 
Dommerudvalget

Ole Ladefoged (formand)

Finn Ryberg

Hans Mogensen

Kaj Østergaard

Allan Madsen, BBU

Per Bo Christensen, DFU

Kjeld Holmen, DFU

 
Etisk udvalg

Per Larsen (formand)

Ole Borch

Kim Milton

Rene Henriksen

Hans Petersen

 

Fair Play Udvalget

Thomas Bytoft (formand)

Per Bjerregaard

Jan Damgaard

Lars Olesen

Ole Jacobsen

Morten Wieghorst

Thomas Helveg

 
Futsaludvalget

Hans-Henning Jacobsen (formand)

Peter Roslev

Steen Christensen

Mogens Nielsen

Knud Erik Kristensen

Bent Hansen

Johnny Jensen

 
Herre-Eliteungdomsudvalget

Jesper Møller (formand)

Ove Jensen

Kim Vilfort

Hans Munch

Torben Jensen

Kent Falkenvig

Leif Jensen

 
Licensudvalg for drenge ungdom 

Christian Kofoed (formand)

Kent Falkenvig)

Kim Vilfort

Jens Jørgen Møller Nielsen 

 
Kontraktfodboldudvalget

Lars Halgreen (formand)

Per Sjøqvist

Carsten V. Jensen

Torben Oldenborg

Mads Frost

Mikkel Bischoff

Kvindeeliteungdomsudvalget

Mette Bach Kjær (formand)

Torben Povlsen

Birgit Schrøder

Diana Andersen

John Ibsen

Anette Søndergaard

Søren Juul, JBU 

Licensudvalg for pige ungdom 

Lars Olesen (formand)

Diana Andersen

Birgit Schrøder

Lene Fiilholm 

 
Medicinsk udvalg

Per Bjerregaard (formand)

Mogens Kreutzfeldt

Eilif Larsen

Søren Kaalund

Jan Kyst Madsen

 
Old Boys udvalget

Thomas Bytoft (formand)

Vagn Christensen

Allan Michaelsen

John Larsen

Stig Tøfting

 
Uddannelsesudvalget

Bent Clausen (formand)

Kim Bjelstrand

Jørn Hedengran

Gert Lundgaard

Jørn West Larsen

Lene Terp

Peter Tornbo

Tom Jensen

 
Udvalg for Professionel Fodbold

Allan Hansen (formand)

Jesper Møller

Torben Mogensen

Bent Clausen

Henrik Ravnild

Thomas Christensen

Teddy Pedersen

Jørn Kønig

Claus Christensen, Silkeborg IF

Allan K. Pedersen

DBUs bestyrelse og forretnings-

udvalg indgår ikke statistikken 

over medlemmer, idet valg til så-

vel bestyrelse som forretningsud-

valg er bestemt i DBUs love.
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Forretningsudvalget

Allan Hansen (Formand)

Jesper Møller (Næstformand)

Torben Mogensen (Kasserer)

Bornholm

Kim Bjelstrand

Per Dybdal

Henning Jensen

Fyn   

Thomas Bytoft

Poul Henning Andersen

Louise Bøjden

Bjarne Christensen              

Bent Hansen

Paul-Ejner Hauge

Kim Johansen

Hans Martin Møller

Gitte Pedersen

Jylland   

Bent Clausen

Anne Andersen

Torben Baunbæk

Jens Christensen                           

Kent Falkenvig                  

Klaus Fanø

Christian Fynsk 

Jacob Drachmann Haag                           

Egon O. Hansen

Frede Hansen

Jan Jakobsen

Søren Juul Jensen

Thomas Jensen

Torben Jensen

Hans Peter Johansen

Holger Jørgensen

Hans Kragelund

Knud Erik Kristensen 

Ole Ladefoged

Henry Matthiesen

Hans Mogensen

Kai Nielsen

Preben Skou Nielsen

Kurt Nørbalk

Lars Olesen                       

Poul Overgaard

Hans Peder Pedersen

Preben Rechnagel

Morten Frøkjær Smed

Jørgen Snog

Steen Sparvath

Jørgen Staun

René Svendsen

Kristian Nørgaard Thomsen

Peter Tornbo

Bent Villumsen

København    

Henrik Ravnild

Diana Andersen

Steen Christensen

Vagn Christensen

Yery Ibarra-Hansen

Tom Jensen                

Christian Kofoed

Morten Høgsdal Nielsen

Lolland-Falster     

Ove Jensen

Torben Kolters

Kaj D. Larsen

Gert Lundgård

Sjælland

Kurt Bagge-Hansen 

Allan Dinesen

Jørn Hedengran           

John Ipsen

Ole Jacobsen

Bent Jørgensen

Jakob Koed

Jens Larsen

Knud Erik Lauridsen

Hans Munch

Eva Olsen                    

Flemming Pedersen

Flemming Steen Pedersen     

Frank Petersen

Preben Rasmussen              

Peter Roslev

Bjørn Strange

Anette Søndergård

SAS Ligaen

Lynge Jacobsen, AaB

Jan Christensen, AGF

Per Bjerregaard, Brøndby IF

Kim Vilfort, Brøndby IF

Palle Kristensen, Esbjerg FB

Jesper Hansen, AC Horsens 

Dan Hammer, FC København

Benny Olsen, FC København

Claus Berthelsen, FC Midtjylland

Jens Ørgaard, FC Midtjylland

Jan Laursen, FC Nordsjælland

Kim Brink, OB

Thomas Christensen, OB

Lars Knudsen, Randers FC

Teddy Pedersen, Sønderjyske

Hans Lauge, Vejle Boldklub

1. division

Torben Oldenborg, AB

Todi Jönsson, FC Amager

Niels Kruse, FC Fredericia

Steen Ryborg, BK Frem

Villy Ebbesen, Herfølge BK

Mogens Krogh, Hvidovre IF

Kurt B. Frederiksen, Kolding FC

Peter Poulsen, Køge BK

John Hansen, Lolland-Falster Alliancen

Thomas Olsen, Lyngby BK

Lars Jensen, Næstved

Kim Milton, FC Roskilde

Claus Christensen, Silkeborg IF

Hans Kurt Jensen, Skive IK

Poul Erik Christensen, Thisted FC

Morten Jensen, Viborg FF

2. division

Eigil Gammelgaard

Ove Hallager

Hans-Henning Jacobsen

Søren Jensen

Poul Jørgensen           

Jørn Kønig

Jan Larsen

Jørgen Marthedal

Jan Marstrand Nielsen

Jens Jørgen Møller Nielsen

Kim Nykvist

Jørgen Ritnagel

Finn Ryberg

René Sundstrøm

Per Thomsen

Per Vingaard

Klubberne i Herre-DS

Charly Dahlsen                 

Tyge Dinsen

Poul Eriksen

Flemming Humble            

Lars Schaumburg Johannesen

Søren Lund

Ole Mikkelsen

Ove Mortensen

Henrik Petersen

Benny Sørensen

Mikkel Sørensen

Tommy Vestergaard

Klubberne i Kvinde-DM

Karl Brynningsen

Michael Gatten

Klubberne i Kvinde-DS

Mette Bach Kjær

Torben Povlsen

Repræsentantskabet
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J.R. Stavnsbjerg 1931 

Ludvig Sylow  1932 

W Mazanti  1932 

Kristian Middelboe 1932 

Julius Andersen  1932 

Niels Jensen  1932 

Per Skou  1933 

Louis Østrup  1933 

Godtfred Klint  1935 

Johs. Gandil  1935 

Leo Frederiksen  1935 

Hans Gossmann  1935 

Steen Nielsen  1935 

Henry Larsen  1935 

Nils Middelboe  1935 

Anton Johanson  1935 

Reidar Dahl  1939 

B. Gullbrandsen  1939 

Elof Ericsson 1939 

Hilding Hallgren  1939 

Arvid W Bergmann  1939 

Erik V Frenckell  1939 

Felix Linnemann  1939 

Laurits Hartodt  1939

H. Carstenschoild  1940 

Eilif Andersen  1944 

Asbjørn Halvorsen  1945 

Emmanuel Westphall  1945 

Niels Hedegaard 1947 

Niels Madsen 1949 

Ivar Lykke  1949 

Peder Friis  1949 

Carl Nielsen  1949 

Harald Evensen  1949 

Daniel Eie  1949 

Yngwe Andersson  1949 

John Petterson  1949 

Hugo Valpas  1949 

Niilo Koskinen  1949 

Karel Losty  1949 

Svend Holm  1951 

Henry Petersen  1952 

Edvard Yde  1952 

Aage Jensen  1952 

Oscar Olsen  1953 

Helge Scharff  1953 

Egon Larsen  1954 

Johs. Forchammer  1954 

L. Høyer-Nielsen  1955 

Ebbe Schwartz  1956 

Leo Dannin  1956 

Sophus Nielsen  1956 

A.H.-Pedersen  1957 

Fritz Tarp  1957 

Edvin Hansen  1959 

Sir Stanley Rous  1959 

Juuso Walden  1959 

Aksel Floer  1959 

Bernhard Langvold  1960 

Karl Lauritz Hansen  1960 

Erik Spang Larsen  1960 

RW Degner  1960 

Poul Nielsen  1961 

Louis Nielsen  1961 

Axel Mauritsen  1962 

Vilhelm Skousen  1963 

Aksel Asmussen  1963 

O.I. Kaarsberg  1964 

Bjørgvin Schram  1964 

Gustav Wiederkehr  1964 

John Gustafsson  1964

Jørgen Jahre  1964 

Osmo Karttunen  1964 

Eric Persson  1964 

Lo Brunt  1964 

Gunnar Lange  1964 

Emil Sørensen  1964 

Børge Pockendahl  1966 

Svend A. Ramtoft  1968 

A. Engelbrechtsen  1969 

K.K. Hansen  1969 

Byrge Jessen  1971 

Karl Pedersen  1971 

Manfred Skipper  1971

Lennart Ahlstrøm  1972 

Thorkild Bekker  1974 

C.A. Koefoed  1974 

Erik Rasmussen  1978 

Carl Nielsen  1979 

Erik Hagensen  1979 

Ib Skotnborg  1979 

Kaj Lauritsen  1981 

Kurt Nielsen  1984 

Sonny Thomsen  1985 

Kjeld Hjorth  1985 

Poul Hyldgaard  1990 

Ernst Christensen  1997 

Erik Asmund  1997

Bent Nielsen 2002

Per Bjerregaard 2004

Henning R. Jensen 2004

Verner Ebdrup 2005

Torben Mogensen 2006

Benny Hansen 2008

Modtagere af DBUs sølvnål i 2009

Indehavere af DBUs guldnål

Houle Bertelsen Andrup IF (JBU)

Hans Peter Johansen Sparkær IF (JBU)

Christian Kofoed KBUs bestyrelse (KBU)

Peter Kristiansen Hadsund BK (JBU)

Poul Lyngkilde Nord-Als Boldklub (JBU)

Olav Thue Nielsen IF Fremad Nørhalne (JBU)

Hans Peder Pedersen Sædding Guldager IF (JBU)

Morten Gram Pedersen Erritsø GIF (JBU)

Gert Rasmussen Aabybro IF (JBU)

Vagn Bjerring Firehøje IF (JBU)

Finn Christiansen  Vorup FB (JBU)

Jan Christiansen Ringsted Damefodbold (SBU)

Finn Commerou Firehøje IF (JBU)

Bent Hansen Fyns Boldspil-Union ( FBU)

Poul Hansen Sulsted IF (JBU)

Simon Hessellund Sædding Guldager Fodbold (JBU)

Carl Erik Jensen Fredericia Forenede Boldklubber (JBU)
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F.I.A. Markmann KB  Minister-sekretær  1889-1890

H. Hilarius Kalkau  KB  Kaptajn  1890-1894

Johs. Forchhammer  AB  Bankbestyrer 1894-1897

A. Albertsen  KB  Justitsråd  1897-1911

Ludvig Sylow  KB  Postkontrollør  1911-1918

Louis Østrup BK Frem  Generalkonsul  1918-1935

Krisitian Middelboe  KB  Civilingeniør  1935-1940

Leo Frederiksen  AB  Landsretssagfører  1940-1948

Kristian Middelboe KB  Civilingeniør  1948-1950

Ebbe Schwartz  AB  Fabrikant  1950-1964

Vilhelm Skousen  BK Frem  Mejeriejer  1965-1977

Carl Nielsen  Hornbæk IF  Ingeniør  1977-1990

Hans Erik Jensen  Randers Freja Forretningsfører  1990-1991

Poul Hyldgaard  AGF  Direktør  1991-2002

Allan Hansen Middelfart G og BK Kriminalassistent 2002-

A. Dahl-Engelbrechtsen var konstitueret formand i perioden fra Ebbe Schwartz’ død til 

Vilhelm Skousen valgtes til formand på det følgende repræsentantskabsmøde.

 

DBUs formænd siden 1889

1913-1920  Jacques Hermann

1920-1945  Svend Aage Krarup

1945-1954  Vilhelm Wolfhagen 

1954-1987 Erik Hyldstrup

1988- Jim Stjerne Hansen

I perioden mellem Erik Hyldstrup, som i realiteten blev afskediget den 23. november 1987, og 

ansættelsen af Jim Stjerne Hansen 1. august 1988 fungerede bestyrelsesmedlem Svend Mathiesen 

som konstitueret generalsekretær.

DBUs generalsekretærer siden 1913
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Appeludvalget

DBUs Appeludvalg har i 2009 afsagt kendelse i 

to sager.  

I årets første sag påklagede Lolland Falster Al-

liancen (LFA) en afgørelse truffet af DBUs besty-

relse, vedrørende LFAs aflysning af kampen BK 

Frem - LFA på grund af sygdom hos en stor del 

af spillerne. 

DBUs bestyrelse dømte LFA som taber af 

kampen med resultatet 3-0 til følge. 

LFA nedlagde for appeludvalget påstand om, 

at kampen skulle programsættes på ny i over-

ensstemmelse med disciplinærudvalgets af-

gørelse, som ved første behandling af sagen 

havde programsat en ny kamp.

I appeludvalgets behandling lagde udvalget 

blandt andet vægt på, at Ministeriet for Føde-

varer, Landbrug og Fiskeri samt Fødevaresty-

relsen i notat af 30. september 2008 havde 

konkluderet, at der var tale om et noro-virus-

udbrud, også kaldte roskildesyge. 

  På grundlag af Fødevarestyrelsens notat og 

de indhentede lægeerklæringer anså appelud-

valget det for godtgjort, at adskillige LFA-spil-

lere var sygdomsramt op til kampen mod BK 

Frem den 14. september 2008, og at det reelt 

var umuligt for LFA at forudse sygdomsudbrud-

dets videre udvikling og disponere spillere med 

henblik på kampen mod Frem.

 Ud fra en samlet vurdering af sagen fandt 

appeludvalget, at der i det konkrete tilfælde var 

tale om force majeure-lignende omstændighe-

der, der gjorde, at LFAs afbud til kampen måtte 

anses for lovligt forfald.

Kampen blev spillet den 10. juni 2009. BK Frem 

vandt med 4-0.

Årets anden sag omhandlede spilleragenten 

Mikkel Beck. 

DBUs kontraktfodboldudvalg havde den 

25. august 2009 idømt Mikkel Beck en bøde 

på 200.000 kroner og inddraget hans spil-

leragentlicens i tre år heraf to år betinget. 

DBUs Kontraktfodboldudvalg havde fun-

det, at Mikkel Beck havde overtrådt dobbeltre-

præsentationsforbuddet i DBUs reglement for 

spilleragenter. Endvidere havde Mikkel Beck 

undladt at sikre, at hans navn og underskrift 

fremgik af den spillerkontrakt, han var med til 

at forhandle.

Anken var i første omgang indgivet til DBUs 

bestyrelse som henviste sagen til behandling i 

DBUs Appeludvalg. 

Mikkel Beck nedlagde påstand om forældelse, 

da sagen efter hans mening var mere end to år 

gammel. Derudover fremsatte Mikkel Beck et 

erstatningskrav på 7.250.000 kroner mod DBU.

Mikkel Beck og spilleren Martin Christensen 

indgik i april 2006 en repræsentationsaftale 

gældende for to år. Mikkel Beck repræsente-

rede spilleren Martin Christensen ved klubskif-

tet den 1. juli 2007 fra Herfølge BK til den engel-

ske klub Charlton Athletic. 

Samtidig indgik Mikkel Beck den 8. marts 

2007 en repræsentationsaftale med Charlton 

Athletic om betaling fra den engelske klub til 

Mikkel Beck. Denne repræsentationsaftale vur-

derede appeludvalget til at være sagens afgø-

rende hændelse, og aftalen udløste betaling til 

Mikkel Beck 1. juli 2007 og 1. juli 2008.

Appeludvalget fandt ikke, at sagen var foræl-

det, idet forældelsesfristen på to år efter appel-

udvalgets opfattelse skulle regnes fra det tids-

punkt, hvor repræsentationsaftalen mellem 

Mikkel Beck og Charlton Athletic retsvirkninger 

ophørte – og altså ikke fra repræsentationsaf-

talens indgåelse – til kontraktfodboldudvalgets 

fremsendelse af agterskrivelse til Mikkel Beck 

18. juni 2009.

På dette grundlag fandt appeludvalget, at sa-

gen ikke var forældet, og Mikkel Becks princi-

pale påstand kunne derfor ikke tages til følge.

Appeludvalget fandt ikke, at der var grund-

lag for behandling af påstanden om erstatning, 

hvorfor denne blev afvist.

Endeligt fandt udvalget efter en samlet be-

dømmelse, at Mikkel Beck havde overtrådt for-

buddet mod dobbeltrepræsentation i henhold 

til reglementet for spilleragenter samt over-

trådt reglementet ved ikke at sikre, at hans 

navn og signatur som spilleragent var påført 

spillerkontrakten.

Da det var Mikkel Becks første forseelse, ned-

satte appeludvalget bøden til 150.000 kroner 

og inddrog midlertidigt spilleragentlicens i seks 

måneder fra den 25. august 2009. 

Appeludvalget havde i 2009 følgende sammen-

sætning: Per Walsøe (formand), Finn Lautrup 

og Jens Otto Johansen med Kjeld Ranum og Ken 

Christoffersen som suppleanter.



DBU Årsberetning 2009

26

DBUs Børne- og ungdomssekretariat bestod i år 

af Richard Andersen, Enrique Córdova-Jensen, 

Tina Enestrøm, René Bakdal og Morten Nielsen 

samt Steen Jørgensen som afdelingschef.  

Det går rigtig godt for dansk børne- og ung-

domsfodbold. 

På drengesiden har fodbold længe været den 

foretrukne idrætsgren, og de seneste målinger 

antyder, at lige knap hver anden dreng i alderen 

6-12 år har været medlem af en fodboldklub un-

der DBU i 2009 – fantastisk! Næsten 103.000 

aktive drenge var organiseret i fodboldklubber 

under DBU i 2009. På pigesiden opnåede vi for 

første gang nogensinde at runde 50.000 aktive 

pigespillere under 18 år. Fremgangen på pigesi-

den resulterede også i, at fodbold dermed for 

første gang er den mest populære idrætsgren 

for piger i Danmark.

Pigeraketten imponerer fortsat med meget 

flotte tal både for klubber, der ønsker besøg, og 

piger, der deltager hvert år. Aktiviteten rammer 

plet som et rekrutteringsværktøj for klubberne, 

som i stigende omfang formår efterfølgende at 

tage imod de nye piger i klubberne. 

På samme måde er der fortsat rigtig stor søg-

ning til landets fodboldklubber fra de yngste. 

Børnene strømmer ind i klubberne og oplever 

efter vores opfattelse et langt bedre møde med 

den organiserede del af børnefodbolden nu end 

for bare fem år siden. Det skyldes blandt andet 

indførslen af 3 mod 3 og 5 mod 5 spillet i bør-

nefodbold. Disse spil har vist sig at være langt 

mere involverende og skal meget gerne frem-

over være med til at løfte niveauet – også for 

den enkelte – i dansk fodbold generelt set.  

Implementeringsarbejdet med Holdning er 

& handlinger fortsatte ufortrødent i 2009. Det 

har vist sig at være en lang omstillingsproces 

for hele Fodbolddanmark, men der er ingen 

tvivl om, at vi er på rette vej, og flere og flere gi-

ver deres uforbeholdne opbakning til projektet. 

Der sker løbende en justering på flere områder, 

men den overordnede linje er fastlagt, og den 

ændres der ikke ved. Det er nu besluttet, at im-

plementeringen i børnefodbolden op til og med 

U/12 skal være tilendebragt overalt i landet se-

nest i sommeren 2010. Året efter er det hen-

sigten, at det sidste omkring U/13 og U/14 skal 

være på plads. Planen er derfor lagt, og skridtet 

fra holdning til handling er derfor nu taget. 

Det ser ud til, at vi på ungdomssiden så småt 

er ved at få vendt de kedelige frafaldstal, der 

længe har været stigende i dansk ungdomsfod-

bold. Der er ingen tvivl om, at det fortsat bliver 

en lang sej kamp, men udfordringen er i hvert 

fald taget op, og det bliver spændende at ar-

bejde videre med de unge. 

2009 bød igen på mange gode oplevelser for 

de mange deltagere på de udbudte fodbold-

skoleaktiviteter. I løbet af sommerferien dan-

nede hele 231 fodboldskoler rammerne for knap 

26.400 børns oplevelser sammen. Antallet af 

værtsklubber var dermed endnu en gang rig-

tig højt, og det samlede deltagerantal steg med 

1.000 børn i forhold til 2008. 

Et af elementerne i at gøre vores fodboldsko-

ler endnu mere attraktive for klubber, trænere 

og børn har været en tæt kobling til landshol-

det. Det kom blandt andet til udtryk i markeds-

føringsmaterialet, i undervisningsmanualen og 

i, at alle børn modtog en rigtig landsholdstrøje 

som gave. Herudover blev der udlovet en kon-

kurrence, hvor præmien var en træning sammen 

med landsholdet. Den fandt sted i august inden 

kampen mod Portugal, og var en kæmpe suc-

ces for de 16 børn, der var så heldige at vinde. Alt 

dette oplevedes som et meget stort kvalitetsløft, 

og det vil naturligvis være noget, vi vil forsøge at 

fastholde og udbygge i årene fremover. 

Børne- og ungdomsudvalget ønsker igen 

at udtrykke sin store taknemmelighed til de 

mange frivillige klubledere og trænere, der dag-

ligt lægger en enorm arbejdsindsats til gavn for 

børne- og ungdomsfodbolden. Ikke mindst de 

mange frivillige, der stiller sig til rådighed for 

de mange opgaver, der er forbundet med DBUs 

mange aktiviteter, skal have stor tak for deres 

indsats det forgangne år. I mange klubber kan 

det være svært at få alle opgaverne løst, da de 

frivillige ledere med stort tidsmæssigt overskud 

ikke hænger på træerne. Det er derfor glæde-

ligt at se, at specielt uddannelsessektoren, IT-

området og lokalunionerne er meget opmærk-

somme på at få uddannet og hjulpet de mange 

frivillige i klubberne med at gøre deres dag-

ligdag lettere. Endelig retter vi en tak for godt 

samarbejde med lokalunionerne, såvel admini-

strativt som på lederplan. 

Børne- og ungdomsaktiviteterne støttes 

hvert år økonomisk af en sponsorgruppe, der 

i år bestod af: Arla, Codan, Ekstra Bladet, Jetix, 

Stimorol, Stryhns, Sportmaster, 3F og McDo-

nald’s. Børne- og ungdomsudvalget ønsker at 

sende en stor tak til alle sponsorer, og ser frem 

til fortsat godt samarbejde i det nye år.  

DBUs Fodboldskolegruppe

Gruppen med ansvaret for DBUs Fodbold-

skole, mikrofodboldskole og fodboldcamps be-

stod i 2009 af: Per Dybdahl (formand), Gordon 

Kirt, Christian Fynsk, Allan Dinesen og Jea-

nette Schalburg Knudsen. René Bakdal, Enrique 

Córdova Jensen og Morten Nielsen var sekretæ-

rer for gruppen i løbet af året.

Fodboldskolen

Trænersituationen

I 2009 oplevede vi ikke nær så store udfordrin-

ger med at skaffe trænere til vores fodbold-

skoler og fodboldcamps. Mange trænere blev 

fundet af værtsklubben, og de steder, hvor det 

haltede, kunne trænerdatabasen løse de fle-

DBU Børne- og ungdomsudvalg

DBU Børn og ungdom

Medlemstal Børn og Unge i DBU

Drenge Piger I alt

< 12 år > 12 år < 12 år > 12 år

2006 95.860 51.046 25.065 19.425 191.396

2007 99.557 52.075 27.305 19.721 198.658

2008 98.973 53.970 27.484 20.890 201.317

2009  102.880 53.907 29.033 21.304 207.124
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ste knaster. Det betyder dog, at vi desværre 

ind i mellem kan løbe ind i manglende kvalitet 

i træningen. Arrangørklubberne yder en stor 

hjælp med at finde trænere, og der tegner sig 

et billede af, at de trænere klubben selv finder 

er meget loyale og trofaste overfor konceptet. 

Det forholder sig desværre ikke altid ligeså med 

de trænere DBU rekrutterer. Det er ofte blandt 

disse, at vi ser udeblivelser og manglende en-

gagement, hvilket kunne tyde på, at man som 

træner føler sig mere forpligtet overfor den lo-

kale klub end overfor DBU i Brøndby. Der blev 

ligesom sidste år taget hånd om sådanne situa-

tioner, og trænere, der ikke levede op til vores 

krav, er blevet blacklistet.

Årets tema

Temaet på fodboldskolen i 2009 var ’SPIL dig 

på landsholdet’. Der var således lagt op til, at 

deltagerne på fodboldskolen i løbet af en uge 

skulle gennem en lange række træningsspil. 

Disse spil havde overordnet fokus på 1v1, 2v2, 

4v4 og 8v8. Ydermere blev der lagt vægt på at 

træne på små områder med mange berørin-

ger til den enkelte fodboldskoledeltager. Blandt 

trænerne blev der ved kommunikation gen-

nem trænerlederen lagt et øget fokus på be-

grebet ’Børn og læring’. Med begrebet forstås, 

at trænernes tilgang til børnene skal være an-

erkendende, og at børnene kommunikations-

mæssigt skal mødes der, hvor de er – altså som 

børn. Desuden begyndte hver dag med et op-

varmningstema kaldet ’footwork’, hvor delta-

gerne trænede ’hurtige fødder’ og fodboldkoor-

dination.

Piger på fodboldskolen

Antallet af piger er steget i forhold til 2008. Såle-

des oplevede 4.738 piger i 2009 en uge på DBUs 

fodboldskole, hvor tallet i 2008 lød på 4.080. 

Andelen af piger på fodboldskolen er steget 

fra 17,6% i 2008 til 18% i 2009.

Konkurrence – ’Træn med Landsholdet’

I forbindelse med billetsalget til fodboldsko-

lerne i 2009 blev der trukket lod om en fod-

boldoplevelse for livet.

16 af årets 26.396 deltagere var så heldige at 

komme til at opleve at træne med A-landshol-

det i forbindelse med landsholdssamlingen op 

til kampen mod Portugal i Parken. Efter at være 

blevet iklædt landsholdets træningstøj og ef-

ter behørig velkomst af selveste Morten Olsen, 

fik de lov at træne en halv times tid med fire 

af landsholdets spillere, hvorefter DBUs talent-

træner Thomas Slosarich tog over og gav dem 

halvanden times kvalificeret træning. Derefter 

var der autografer og spisning på landsholdets 

hotel i Helsingør.

Evaluering

Der blev i lighed med tidligere år udarbejdet en 

evalueringsrapport, som dannede grundlag for 

de ændringer, der vil være på fodboldskolen i 

2010 – denne kan downloades på www.dbu.dk.

Fremtidens fodboldskole

Der vil i 2010 være nogle få ændringer på fod-

boldskolen.

Deltagerne på fodboldskolen bliver i 2010 ga-

ranteret frugt hver dag. Trænerassistenterne på 

fodboldskolen får opgraderet deres tøjpakke, så 

den bliver den samme som de øvrige involve-

rede ledere og trænere.

Mikrofodboldskolen

Mikrofodboldskolen, som er DBUs tilbud til de 

yngste børn, var i 2009 for børn født i 2001-

2003. Afviklingstidspunktet var for tredje år i 

træk henlagt til en weekend i foråret den 15.- 17. 

maj. 111 klubber var værter for DBUs Mikrofod-

boldskole i 2009, det hidtil største antal værts-

klubber i mikrofodboldskolens historie. 

Konceptet

Temaet i år var indianer, hvilket blandt andet in-

debar skattejagt samt en masse indianerøvelser 

på prærien. Leg, sjov og hygge er i højsædet, når 

børnene tager deres forældre i hånden og går på 

mikrofodboldskole. Mikrofodboldskolen er pri-

mært et rekrutteringstiltag, der skal bistå klub-

berne i deres arbejde for at integrere nye børn 

og ikke mindst nye forældre i klubben. Med den 

fortsatte store fremgang blandt de yngste med-

lemmer i klubberne er det håbet, at DBUs Mikro-

fodboldskoler de kommende år kan være med til 

at bibeholde den positive udvikling. 

I stil med fodboldskolekonceptet skal også 

konceptet for mikrofodboldskolen løbende ud-

vikles. Noget tyder dog på, at konceptet er rig-

tigt på trods af, at kravet om at skulle med-

bringe far eller mor nok desværre stadig holder 

mange børn væk fra mikrofodboldskolerne, 

selvom deltager antallet i år steg med 120. I alt 

3.993 børn besøgte mikrofodboldskolen i 2009. 

Fremtiden

Mikrofodboldskolen er meget hurtigt blevet 

en fast DBU aktivitet, der oplever en stadig sti-

gende efterspørgsel. Der er blevet evalueret på 

dette års afvikling, og der er kommet forskel-

lige forslag til forbedringer, der gerne skulle øge 

deltagerantallet og antallet af afviklingsklub-

ber i fremtiden samt sætte sit tydelige positive 

præg i alle afviklingsklubberne efterfølgende. 

Evalueringsrapporten kan downloades på 

www.dbu.dk. Skema med statistik over mikro-

fodboldskolen  kan ses på næste side.

Fodboldcamps

DBUs Fodboldcamps er et tilbud til unge fod-

boldspillere, der vil opleve det at spille fodbold 

kombineret med muligheden for at være so-

cialt sammen med andre unge i andre sam

DBU Børn og ungdom

 Deltagerudvikling på DBUs Fodboldskole 2003-2009

2003 2004                              2005 2006 2007 2008 2009

Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt.

KBU 12 1.409 13 1.510 12 1.550 12 1.370 11 1.179 12 1.230 14 1.629

SBU 52 7.128 50 7.133 50 6.961 47 6.405 48 5.861 49 5.934 46 5.648

LFBU 6 400 6 422 4 304 5 366 5 273 3 229 6 346

BBU 5 416 5 384 6 399 6 413 5 377 5 336 4 333

FBU 27 2.975 25 2.821 28 3.128 29 2.967 31 2.821 28 2.801 27 2927

JBU reg. 1 21 2.190 20 2.270 24 2.351 20 2.045 23 2.023 28 2.409 28 2852

JBU reg. 2 28 3.188 26 3.279 32 3.682 32 3.820 32 3.732 34 3.904 33 3990

JBU reg. 3 40 5.049 42 5.359 42 5.165 42 4.972 43 5.005 47 5.438 47 5679

JBU reg. 4 25 3.334 25 3.446 25 3.349 27 3.402 28 3.090 29 3.154 26 3002

I alt 216 26.089 212 26.624 233 26.889 220 25.760 226 24.361 235 25.435 231 26.396
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menhænge. På DBUs Fodboldcamp prøver de 

unge at træne i større mængder og leve efter 

en kostplan, der er tilrettelagt efter deres be-

hov. Samtidigt har de mulighed for at bo sam-

men i fire dage. 

I 2009 deltog unge fra årgangene 93-96 for-

delt på i alt 25 fodboldcamps med plads til i 

alt 1.200 deltagere. To af de 25 Camps var mål-

mandscamps.

Salget gik ikke så godt i år, idet der kun blev 

solgt 938 billetter.  12 fodboldcamps havde alle 

deres 48 pladser solgt. To camps måtte aflyses 

grundet manglende deltagere.

Igen i år var det de yngste årgange, der ud-

gjorde størsteparten af deltagerne. Antallet af 

piger steg i år fra 20 % til 22 %.

I 2009 blev instruktørerne fundet blandt vo-

res lokalunionsinstruktører, konsulenter og en-

kelte blandt DBUs instruktørkorps.

Ligesom det var tilfældet sidste år, blev kost-

planen udfærdiget af Arla, der i samarbejde 

med DBU leverede morgenmadsprodukter til 

årets fodboldcamps.

Tilbagemeldingerne fra de klubber, der afvik-

lede fodboldcamps i 2009, har været positiv, 

dog har salget af billetter været lidt skuffende.

Der skal lyde en stor tak til campledere, træ-

nere og instruktører, som har været med til at 

sørge for gode afviklinger. 

På baggrund af fodboldcampens succes og 

mængden af ansøgerklubber er der i 2010 bud-

getteret med 25 fodboldcamps, hvoraf to bliver 

med både ’almindelig’- og målmandstræning.

DBUs Pigegruppe 

Pigegruppen bestod i 2009 af følgende perso-

ner: Kaj D. Larsen (formand), Anne Andersen, 

Torben Baunbæk, Louise Bøjden og Sten Wes-

sel. Tina Enestrøm var sekretær. 

Indsatsområder

Der er fortsat medlemsfremgang for pigerne i 

de danske fodboldklubber. Med 50.337 piger un-

der 18 år er fodbold for anden gang den idræts-

gren, der samler flest piger – et faktum vi har 

grund til at være meget stolte af. Vi er imid-

lertid ikke tilfredse endnu, og har fokus på det 

fortsat meget store potentiale, der ligger på 

området. Ganske som i 2009 vil rekrutterings-

indsatsen derfor fortsætte med uformindsket 

styrke. Vi vil fortsat arbejde målrettet med re-

kruttering af de yngste piger samt bedre mulig-

heden for fastholdelse af de ældste. Endvidere 

vil DBUs pigegruppe jf. handlingsplanen ’Frem 

mod 2010…’ give sig i kast med de årligt plan-

lagte fokusområder.

DBUs Pigeraket stadig en succes

Endnu engang har Pigeraketten slået alle rekor-

der i år og vist sig særdeles nyttig som aktivi-

tet til rekruttering af piger i alderen 6 – 12 år til 

vore klubber. 

Pigeraketten har i 2009 haft besøg af 9.029 

piger fra hele landet på i alt 158 afviklinger, 

hvoraf de 4.022 var nye piger. Det svarer til 

44,5 % af de deltagende piger. Samlet set er vi 

gået frem med over 2.231 deltagere i forhold til 

2008.  

I alt 13 astronauter har forestået samtlige af-

viklinger. Ganske som sidste år afholdte vi i for-

året ’astronautdag’ for at samle astronauterne, 

gå nye ting igennem samt klæde de nye astro-

nauter fagligt godt på. Ligeledes afholdte vi i ef-

teråret astronautevaluering efter endt tour. 

Klubberne har været glade og tilfredse med Pi-

geraketten som aktivitet og med indsatsen fra 

vores astronauter. Positivt oplyses det løbende 

fra en del klubber, at stadig mange af pigerne 

forsætter med fodbolden efter Pigeraketten. 

I alt 230 afviklinger af Pigeraketten er der ble-

vet ansøgt om til 2010. Det meget store antal 

overstiger langt vores forventninger og der ar-

bejdes på at tilbyde alle klubber en afvikling. 

Med det meget store antal klubber, der har 

søgt, er kapacitetsgrænsen ved at være nået – 

også når der gøres brug af begge materialesæt 

i efteråret. 

Årets Pigefodboldklub

For 15. gang blev Årets Pigefodboldklub kåret.  

Valget faldt på Mejrup GU fra JBU Region 2. 

Kåringen fandt sted i pausen ved kvinde-

landskampen i Vejle, lørdag den 24. oktober til 

stor glæde for specielt de medrejsende piger 

fra klubben. Mejrup GU modtog en check på 

10.000 kroner fra 3F, samt flag, diplom og van-

drepokal overrakt af pigegruppens formand Kaj 

D. Larsen samt Lennart Weber fra 3F. De øvrige 

nominerede klubber til Årets Pigefodboldklub 

DBU Børn og ungdom

Statistik på Mikrofodboldskolerne 2000-2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Udbudte afviklinger 112 99 100 102 110 102 105 117 121 130

Aflysninger 28 18 18 8 11 11 11 17 15 19

Gennemførte afviklinger 84 81 82 94 99 91 94 100 106 111

Deltagere i alt 3.162 3.139 3.404 3.840 3.713 3.424 3.465 3.309 3.873 3.993

Gennemsnitligt deltagerantal 37,6 38,8 41,5 40,9 37,5 37,6 36,8 33,9 36,5 36
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2009 var: B1901 (LFBU), FC Damsø (KBU), HOG 

Hinnerup (Reg. 3), Billund IF (Reg. 4), Fjordager 

IF (FBU), IK Viking Rønne (BBU), Lyngby Boldklub 

(SBU) og Vejgaard IF (Reg. 1).  

Hvordan har pigeklubberne i Danmark det?

DBUs Pigegruppe har afholdt workshop i efter-

året med en stor spørgeskemaundersøgelse til 

alle danske klubber med pigefodbold på pro-

grammet. 

Spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud til 

861 mailadresser. Næsten 40 % (38,90%) har 

valgt at svare på de i alt 25 stillede spørgsmål 

indenfor flg. hovedområder: ’DBUs pigeaktivi-

teter’ (Pigeraket, Årets pigeklub, Fodboldtøzer), 

’kommunikationen fra DBU til klubberne vedrø-

rende pigeaktiviteter.’, ’hvordan har pigerne det 

i Jeres klub’ samt ’ønsker til DBU/Gode råd til pi-

gegruppen’.

Besvarelsesfrekvens for de 6 lokalunioner:

KBU (26 besvarelser), LFBU (8 besvarelser), 

BBU (3 besvarelser), FBU (33 besvarelser), JBU 

(177 besvarelser) samt SBU (88 besvarelser)

Pigegruppen tog i første omgang stilling 

til den del af spørgeskemaet, der omhand-

lede klubbernes ønsker til DBU og til, hvad der 

skal til for stadig at fastholde og for at rekrut-

tere. Pigegruppen har prioriteret klubbernes 

ønsker i forhold til behov for tilgang af spillere 

samt taget stilling til klubbernes forventninger 

til pigegruppen. Det var overraskende, at mange 

klubber stadig føler at drengefodbolden er hø-

jere prioriteret end pigefodbolden, samt at klub-

berne savner anerkendelse i arbejdet med pi-

gefodbolden samt stadig fokus fra medierne. 

Klubberne føler derfor generelt stadig, at de har 

brug for opbakning til arbejdet med pigefodbol-

den. 

Endvidere kunne det på baggrund af sva-

rene konstateres, at der stadig er store proble-

mer med rekruttering af trænere, samt at klub-

berne glædeligvis generelt set er rigtig glade for 

DBUs pigeaktiviteter – specielt Pigeraketten.

Klubberne mangler hovedsagelig U/7 samt 

U/18 piger, og ønsker sig derfor mere fokus på 

fastholdelse af de ældste piger samt rekrutte-

ring af de yngste piger, hvor der også ønskes 

øget fokus på U/7.

 På baggrund af ovenstående kom pigegrup-

pen frem til blandt andet flg. arbejdsområder 

frem imod 2015:

•   Fokus på de ældste piger  

•   Synliggørelse og anerkendelse

•   Årets Pigeklub 

•   Pigeraketten

•   Prinsesser spiller også fodbold (Rekruttering 

for de yngste)

•   Velkomstmappe mappe til klubber der ønsker 

at tage pigefodbold på programmet.

 

Pigegruppen har valgt at have ’Fokus på de æld-

ste piger’ som tema på næste års workshop (ef-

teråret 2010) og vil her arbejde på at lave et op-

læg til ungdomsgruppen til videre bearbejdelse. 

Indtil da vil pigegruppen have punktet ’Fasthol-

delse’ på dagsordenen til alle møder frem til 

workshoppen.

De lokale B&U udvalg samt pigegrupper

Der skal fra DBU Pigegruppes side lyde et tak 

for et godt samarbejde i det forgangne år til alle 

medlemmerne af de lokale B&U udvalg samt de 

tilbageværende pigegrupper, der arbejder med 

at fremme pigefodbolden i Danmark.

Samarbejdet er af stor betydning for den 

samlede indsats for at få endnu flere piger til at 

spille fodbold i klubberne. 

DBUs Ungdomsgruppe 

Ungdomsgruppen bestod i 2009 af Formand 

Christian Fynsk (JBU), Ole Nielsen (LFBU), Bjørn 

Strange (SBU), Flemming Kvist Andersen (FBU), 

Per Schubert (JBU) og sekretær Richard Andersen. 

Ungdomsgruppens arbejde er til stadighed 

at finde og sætte tiltag i gang, der er med til at 

motivere og fastholde unge i fodbolden. 

Vi har knækket frafaldskurven. Medlemstal-

lene fordelt på køn og alder fra DIF viser, at der 

er en stigning af antallet af ungdoms fodbold-

spillere. (Se afsnit om medlemstal side 14)

Det er fantastisk positivt, at vi har knækket 

frafaldskurven, men da det er en megen lille 

stigning af medlemmer, skal vi fortsætte vores 

gode arbejde med at fastholde unge i fodbold-

klubberne i Danmark. 

DBUs Ungdomsgruppe vil i 2010 arbejde vi-

dere med tiltag, som vil fastholde endnu flere 

unge i fodbolden. Et af fokusområderne vil være 

at få belyst, om turneringsformen for de unge 

er optimal for klubber, trænere og spillere.  

Fastholdelsesdag

Den 1. april 2009 samlede DBUs Ungdoms-

gruppe ca. 100 ungdomstrænere til en dag, hvor 

fastholdelse af ungdomsspillere var i fokus. Ef-

ter foredrag og ideudveksling i grupper gik 

alle fra dagen med meget mere viden omkring 

værktøjer til fastholdelse. 

DBUs Ungdomsgruppe vil i 2010 fokusere på at 

få formidlet disse værktøjer og gode ideer ud til 

alle klubber med ungdomsfodbold i Danmark. 

I det hele taget vil vi arbejde mere med kom-

munikation og information til klubberne, bred-

detrænerne og de unge omkring de tiltag, der er 

inden for ungdomsfodbolden. 

 
Ungdomsråd

Ungdomsråd er stadig et tilbud og et fasthol-

delsestiltag til alle klubber i Danmark med ung-

domsfodbold. Ungdomsråd er stagnerende på 

et antal af ca. 25 i hele landet. Det er især den 

voksne tovholder, der skal være tilknyttet ung-

domsrådet, der er en udfordring at få fat i. 

Blandt andet derfor er antallet af ungdomsråd 

heller ikke så stort.

   

DBUs Børnegruppe

Børnegruppen bestod i 2009 af Ole Jacobsen 

(fm), Mette Gregersen, Arne Schürer og Jesper 

Langhorn og  Hans Peder Pedersen. René Bakdal 

var sekretær. 
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McDonald’s Fodbold Cup

Det var den 26. afholdelse af DBUs eneste tur-

nering for børn. Det var samtidig den sidste, da 

turneringen næste år, som følge af en strategisk 

beslutning i B&U Udvalget, nedlægges og er-

stattes med et andet koncept, som vil få navnet 

FairPlay Børnestævne.

McDonald’s Cup blev i 2009 udbudt på 

samme måde som i 2008 og bød på i alt 21 af-

viklinger fordelt over hele landet.

Som tidligere år var DBUs holdningskatalog 

Holdninger & handlinger baggrunden for at 

McDonald’s Cup blev tilrettelagt på følgende 

måde:

•   Festivalen henvendte sig til U/8, U/9, U/10 og 

U/11 piger og drenge.

•   Festivalen blev afviklet som en én-dags 5 mod 

5 festival. 

•   Al resultatformidling i forbindelse med festi-

valerne blev fjernet. Der var derfor ikke indle-

dende kvalifikationsrunder. 

•   Alle hold spiller fire kampe i en fem holds 

pulje. Så er der kort ventetid mellem kampene 

og generelt kortere tid på anlægget for de en-

kelte hold. 

•   Hver festival havde maksimalt plads til 100 

hold. 

Hver klub stillede samtidig en kampleder til rå-

dighed, så klubberne skiftedes til at forestå le-

delsen af kampene. Dette forløb med stor suc-

ces. Ligeledes må det siges, at afviklingerne alle 

steder forløb perfekt. Det skyldes i særdeleshed 

en stor indsats fra McDonald’s, lokalunionerne/

regionerne og de mange værtsklubber over hele 

landet. Der skal således lyde en stor tak til alle 

implicerede for deres indsats. 

I samarbejde med McDonald’s blev der uddelt 

præmier til alle, og således fik hver deltager et 

håndklæde og en medalje.

En særlig tak til de involverede værtsklubber, 

som stod for afholdelsen af de 21 festivaler: BBU 

(Klemensker), LFBU (Væggerløse), KBU (Hekla), 

JBU 1 (Nr. Sundby), JBU 2 (Mejrup, Skive, Thisted 

og Spjald), JBU 3 (Alminde VIUF og Fårvang) og 

JBU 4 (Skærbæk), FBU (Ringe), SBU (Fuglebjerg 

og Frederiksværk). I alt deltog 1.902 hold i denne 

aktivitet, hvilket gav en deltagelse af omtrent 

19.000 børn.

Der blev i år kåret vindere af to konkurren-

cer. Nemlig en voksenkonkurrence, hvor vinde-

ren blev et hold fra Ribe, men det blev et hold 

fra Millinge på Fyn, som blev vinder af en ’Find 

Fem Fejl’ konkurrencen for børnene. Begge hold 

vandt en tur til landskamp i Parken i forbindelse 

med landskampen Danmark-Ungarn.

Årets Børneklub

For sæsonen 2009 har vi også kåret Årets Børne-

klub. Klubberne har haft mulighed for at kunne 

blive indstillet til dette gennem sin egen lokal-

union.

De kriterier, som DBU lægger til grund for no-

mineringen er følgende:

•   Klubber, der tilbyder aktiviteter tilpasset bør-

nene.

•   Klubber, der arbejder efter DBUs holdninger 

og handlinger.

•   Klubber, der tilbyder deres trænere mulighed 

for uddannelse.

•   Klubber, der har et aktivt samarbejde med 

forældrene.

•   Klubber, der har en politik om ledere, trænere, 

forældres og spilleres opførsel på og udenfor 

banen.

•   Klubber, der aktivt arbejder for fairplay.

•   Klubber, der tilbyder træning tilpasset børnene.

•   Klubber, der arbejder for udbredelsen af 

DBU’s børneaktiviteter.

•   Klubber, der deltager i samarbejde med andre 

institutioner i lokalområdet.

Lokalunionerne indstillede en række meget se-

riøse kandidater til titlen i 2009, og børnegrup-

pen kom på hårdt arbejde med at kåre en ende-

lig vinder, da der var flere meget kvalificerede 

kandidater. 

I 2007 blev årets børneklub Hadsten og i 2008 

blev Frederiksberg Boldklub vindere.

I år var der enighed hos børnegruppen om, at 

én klub skilte sig positivt ud, og derfor kårede 

børnegruppen Ringe BK til Årets Børneklub 2009.

Børnegruppen vil i 2010 bl.a. arbejde med at 

udvikle indholdet i nogle helt nye aktiviteter 

med henblik på at understøtte klubbernes ar-

bejde med rekruttering af spillere, trænere og 

ledere, herunder udviklingen af ’Fair Play Børne-

stævne’-konceptet, som skal understøtte klub-

bernes egen afholdelse af stævner.

Alternative former for fodbold

Ad hoc gruppen Alternative former for fod-

bold, som blev dannet december 2006 bestod i 

2009 af Formand Niels Kruse (JBU), Frank Peter-

sen (SBU), Kasper Olesen (FBU), David Kiær Niel-

sen (JBU), Kenneth Nielsen (JBU) og sekretær Ri-

chard Andersen (DBU).

Gruppens arbejde er at finde og oplyse om 

alternative former for fodbold. Desuden skal 

gruppen være med til at sætte alternativ fod-

bold i gang i Danmark.

Tidligere har gruppen arbejdet med Street 

Soccer, som det nu er besluttet, at DBU ikke går 

ind i, men er oplysende omkring. Muligheden 

for at låne Street Soccer-baner sker i lokalunio-

nerne.

I 2009 har gruppen hovedsagligt fokuseret på 

at lancere spillet Panna. 

Lørdag den 7. marts 2009 var spillet repræ-

senteret ved DBUs event ’Store Fodboldoplevel-

ser’ på Rådhuspladsen.

Efterfølgende har de fire Panna baner DBU 

ejer været lejet/lånt meget ud. Derfor tog grup-

pen beslutningen om at få bygget 10 baner, som 

i januar 2010 er sendt ud til lokalunionerne til 

udlån. Se mere om Panna på DBUs hjemmeside 

http://www.dbu.dk/page.aspx?id=6374

Ultimo 2009 godkendte DBUs bestyrelse 

gruppens indstilling om, at Beach Soccer skal 

forsøges 5-6 steder i Danmark i 2010. Det er 

gruppens håb, at Beach Soccer bliver den store 

alternative form for fodbold, som DBU skal 

satse på i fremtiden, så der også bliver decideret 

turnering og landshold.

I 2009 bestod DBUs Børne- og ungdomsudvalg af 

følgende medlemmer: Kurt Bagge-Hansen (for-

mand), Christian Fynsk, Kaj D. Larsen, Louise Bøj-

den, Morten H. Nielsen, Ole Jakobsen og Per Dyb-

dahl. Steen Jørgensen var sekretær for udvalget.
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Landstræner Kenneth Heiner-Møller havde an-

svaret for A-holdet.

Per Nielsen fortsatte som assistenttræner for 

A-holdet.

Søren Randa-Boldt fungerede som U/19-

landstræner med Helle Hansen som assiste-

rende træner. U/17 pigelandsholdet havde An-

ders Damgaard i spidsen som træner med 

Søren Randa-Boldt som assisterende træner. 

Danny Jung var igen U/16 landstræner og An-

ders Damgaard assisterende træner.

Holdlederfunktionerne blev i 2009 varetaget 

af: Lone Smidt Nielsen og Anette Andersen for 

A-holdet, Lone Larsen U/19, Merete Hrenczuk 

for U/17 og Gitte Andersen for U/16.

Kvindelandsholdet

Kvindelandsholdets primære opgave i 2009 var 

deltagelsen i EM slutrunden i Finland. De fleste 

aktiviteter var derfor rettet mod dette mål. 

Algarve Cup er som altid årets første inter-

nationale styrkeprøve, og som i de senere år fik 

holdet igen et godt resultatmæssigt udbytte af 

turneringen. Modstanderne var i år USA, Norge 

og Island i indledende pulje. Efter et 2-0 neder-

lag til sidste års vindere fra USA rejste holdet 

sig og vandt de efterfølgende to kampe med 

2-0 over Norge og Island. Resultaterne betød, 

at Danmark skulle møde Tyskland i kampen 

om tredjepladsen. Et stærkt forsvar og en god 

udnyttelse af få chancer fik hevet bronzeme-

daljerne hjem til Danmark med en kneben 1-0 

sejr.

Lodtrækningen til VM i Tyskland 2011 blev 

foretaget i marts og Danmark kom i pulje med 

Skotland, Grækenland, Bulgarien og Georgien.

Forberedelserne til EM slutrunden startede 

i juli måned. Én uges træningslejr i Vildbjerg, 

desværre med flere skadede spillere, indledte 

programmet. Herefter rejste EM-truppen til 

England for at deltage i en mini-turnering med 

Island og værterne fra England.

Danmark måtte, grundet skadessituationen, 

være indstillet på at afprøve nye konstellatio-

ner i første kamp. Efter en lidt famlende indsats 

fik holdet alligevel kæmpet en sejr hjem mod 

EM-deltagerne fra Island på 2-1.

Mod England, som de senere år er gået me-

get frem, var udgangspunktet det samme. Det 

betød blandt andet debut til den kun 18 årige 

U/19-landsholdspiller Katrine Veje fra OB. Eng-

land viste sig at være meget stærke, men alli-

gevel slap de danske kvinder fra opgøret med et 

smalt 0-1 nederlag.

Sidste opvarmingskamp inden afrejsen til 

EM stod mod Skotland på Gladsaxe Stadion i 

august. Danmarks stillede i næsten stærkeste 

opstilling, om end flere af de skadede spillere 

endnu ikke var helt oppe på niveau. Alligevel 

fik Danmark en god generalprøve med en sik-

ker 5-2 sejr.

EM

Danmark indledte EM turneringen med at 

møde værterne fra Finland. Med næsten 

20.000 tilskuere i ryggen trak Finland desværre 

det længste strå med en 1-0 sejr trods overvægt 

i spil og chancer til Danmark.

Næste kamp var mod Ukraine, som Danmark 

tidligere har haft problemer med. Danmark kom 

foran 1-0 straks efter pausen, men da Ukraine 

fik udlignet, så det en kort periode svært ud for 

de danske kvinder. Blot fem minutter før tid fik 

Maiken Pape dog bragt Danmark foran, og med 

en 2-1 sejr var holdets muligheder for avance-

ment i turneringen igen meget bedre.

Uafgjort mod puljens nykomling Holland 

ville være nok for Danmark til at kvalificere sig 

til kvartfinalen. Holland viste sig at være såvel 

meget defensive, men også meget velorgani-

serede. Danmark spillede for at vinde kampen, 

men det var Holland som lukrerede på dan-

skernes offensiv ved at slå kontra to gange og 

bringe sig foran 2-0. Selvom Johanna Rasmus-

sen reducerede 10 minutter før tid, kunne dan-

skerne ikke dirke hollændernes forsvar op og 

tabte til slut kampen 1-2.

Danmark havde trods nederlaget fortsat 

chance for at gå videre, men heldet var ikke 

med holdet i denne turnering. Resultaterne af 

ikke mindre end tre andre kampe magede sig 

så dårligt for Danmark, at man til slut måtte 

forlade EM inden kvartfinalerne. En kæmpe 

skuffelse for spillere, ledere, fans og alle andre 

der følger dansk kvindefodbold. 

Tyskland vandt finalen over England med 6-2 

og vandt dermed europamesterskabet for sy-

vende gang.

FIFA

Danmark endte året på 10. pladsen på FIFA’s 

verdensrangliste.

Lone Smidt Nielsen repræsenterer fortsat 

Danmark i FIFA’s kvindekomite.

U/23-kvindelandsholdet

Det nyoprettede U/23-landshold fik i 2009 sat 

aktiviteter på budgettet og dermed mulig-

hed for at samle spillere til såvel samling som 

kampe. Holdet som primært består af spillere, 

der er for gamle til U/19-landsholdet, men som 

endnu ikke har niveau til A-holdet, samledes 

for første gang i januar i Hjørring til en week-

endtræning. Landstræner Per Nielsen havde 

indkaldt godt 20 spillere til træning og en test 

kamp mod Fortuna Hjørrings 3F Liga-hold.

I april måned fik holdet så mulighed for at 

prøve kræfter mod naboerne fra Sverige. I et 

dobbeltarrangement spillede de to hold i hen-

holdsvis Ballerup og i Sverige.

I begge kampe viste Sverige, at de havde spil-

let flere kampe sammen, for de var danskerne 

overlegne i alle spillets faser. Sverige vandt så-

ledes 1-3 i Danmark og 3-0 i returkampen i Rön-

neby.

U/19-kvindelandsholdet

Holdet deltog igen i den internationale mini-

turnering i La Manga. Puljemodstanderne 

var Skotland (1-1), Italien (0-1) og England (0-2). 

2. EM-kval. turneringen blev afholdt i Po-

len. Desværre gik holdet ikke videre til slutrun-

den og måtte lide nederlag til Sverige (0-1) og 

Island (2-3) mens det blev til en sejr over Polen 

(1-0). 

Kvinde-eliteungdomsudvalget
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Det ’nye’ U/19 hold deltog i september 2008 i 

1. kvalifikationsrunde til EM 2010. Kvalifikati-

onsturneringen blev afholdt her i Danmark. Det 

blev til en flot førsteplads i puljen med Moldova 

(5-0), Bosnien-Hercegovina (7-0) og Wales (2-1) 

og holdet avancerede dermed til næste runde, 

der spilles i foråret 2010. Forud for kvalifikati-

onsturneringen havde holdet forberedt sig med 

to venskabskampe mod Skotland i Skotland, 

det blev til et nederlag (2-3), men en overbevi-

sende afsluttende sejr (4-0).

U/17-pigelandsholdet

Holdet indledte igen det nye år med to ven-

skabskampe mod Sverige. Det blev en sand kopi 

af sidste års start mod Sverige, da holdet rejste 

hjem med både en sejr og et nederlag.

Anden runde af EM-kvalifikationen i Holland 

bød på to nederlag og et uafgjort resultat i en 

pulje der bød på Holland (0-1), Frankrig (0-2) 

og Wales (1-1) og dermed ingen kvalifikation til 

EM-slutrunden.

Det ’nye’ hold indledte sæsonen med to ven-

skabskampe mod Skotland. Akkurat som U/19 

landsholdet blev det til et snævert nederlag (0-1) 

efterfulgt af en overbevisende sejr (3-0). 

Holdet kvalificerede sig akkurat til EM-kva-

lifikationens anden runde der spilles i foråret 

2010. Dette via to sejre (Tyrkiet 3-0 og Slovenien 

2-0) og et nederlag (Irland 0-1) i kvalifikations-

turneringen i Slovenien.

U/16-pigelandsholdet

Årets program for U/16 landsholdet var som 

sidste år først en 4-Nationers Turnering der-

næst Nordic Cup. Førstnævnte blev afholdt i 

Danmark, hvor holdet nåede finalen, men her 

måtte lide nederlag til Sverige.

Nordic Cup blev afholdt i Sverige og det blev 

til tre nederlag og en uafgjort.

KTU

Klub Talent Udvikling (KTU) projektet var i årets 

løb inde i en mere stabil og driftmæssig fase. 

De omrokeringer, der sker på trænerfronten 

i visse klubber, giver dog fortsat anledning til 

uro. Projektet gennemgik en mindre justering, 

der gav mulighed for at også klubber med et 

mindre antal talenter kunne ansøge om opta-

gelse i KTU. Det gav dog ikke umiddelbart an-

ledning til flere ansøgninger.

Projektkoordinator 

Igen i 2009 blev der på flere fronter iværksat ak-

tiviteter omkring klubudvikling og uddannelse 

af klubledere i kvindesektoren. Velbesøgte se-

minarer med såvel indenlandske som uden-

landske foredragsholdere inspirerede klubberne 

specielt i 3F Ligaen til fortsat at udvikle organi-

sationen. Konkrete tiltag omkring resultatfor-

midling og bedre optælling af tilskuere har givet 

langt bedre dækning i landets aviser og dermed 

også mere synlighed omkring 3F Ligaen. 

DBU Talenttræning 

I U/16 talenttræning deltog i foråret de 40 bed-

ste spillere fra henholdsvis årgang 93 og 94. Fra 

sommerpausen overgik årgang 93 til KTU pro-

jektet, og de 40 spillere årgang 94 startede i 

U/16 talenttræning. Spillerne har været inddelt 

i fire geografiske områder med hver deres U/16 

talenttræner. Anders Damgaard og J. P. Nielsen 

har haft ansvaret for Jylland. Danny Jung for 

talenterne øst for Storebælt og Søren Randa-

Boldt har Fynsområdet, 

I løbet af 2009 har der i hvert område været 

afviklet fem samlinger over to dage, syv sam-

linger af en dags varighed og i maj måned var 

Vildbjerg Sports- og Kulturcentervært ved det 

årlige talenttræf, som afvikles over tre dage.

Sideløbende med U/16 talenttræning har 

DBU i foråret også afviklet U/15 talenttræning 

for landets 120 bedste spillere årgang 95. I juni 

blev der over en weekend afviklet talenttræf for 

denne årgang på Bjerre Gymnastik og Idræt-

sefterskole. I løbet af disse talenttræf blev de 

40 spillere udvalgt, som efter sommerpausen 

skulle deltage i U/16 talenttræning.

Fra juni måned havde klubberne mulighed for 

at tilmelde spillere årgang 96 til U/15 talent-

træning. Der blev indstillet over 550 spillere og 

i løbet af efteråret har U/15 talenttrænerne ud-

valgt de ca. 120 spillere, der tilbydes U/15 talent-

træning.

U/15 talenttræning er opdelt i seks geografi-

ske områder og med hver deres træner. De seks 

U/15 talenttrænere er Thomas Rasmussen, Lars-

Michael Andreasen, Michael Hansen, Flemming 

Bjerregaard, Torben Andersen og Gitte Ander-

sen.

3F Cup

Pokalfinalen var igen i år et rent jysk opgør. 

Fortuna Hjørring og IK Skovbakken stod over-

for hinanden i Parken. Kampen endte 1-1 og ef-

ter straffespark kunne IK Skovbakken jublende 

løfte pokalen som dette års vinder af 3F Cup’en 

med en samlet sejr på 4-3. 

3F ligaen

Efter flere års dominans og mesterskaber til 

Brøndby IF kunne Fortuna Hjørring i år fejre 

det første Danmarksmesterskab siden 2002. 

Klubben vandt således alle kampe i slutspil-

let. Sølvet gik denne gang til Brøndby IF, og 

IK Skovbakken fik bronze for tredjepladsen. 

Team Viborg og FC Damsø avancerede til 3F Li-

gaen efter sommerferien. 

 
UEFA Women’s Champions League

FCR 2001 Duisburg fra Tyskland vandt dette års 

UEFA Women’s Cup ved over to kampe at fi-

nalebesejre russiske Zvezda-2005 samlet med  

7-1. 

Efter sommer introducerede UEFA en ny tur-

neringsform i stil med herrernes succeshistorie, 

Champions League. Women’s Champions Lea-

gue fik nyt format og form og flere deltagere. 

Det betød, at de danske mestre fra Fortuna 

Hjørring samt sølvvinderne fra Brøndby IF del-

tog i denne første udgave. 

Fortuna Hjørring var som mesterhold sik-

ker på deltagelse i 16-delsfinalerne, mens 

Brøndby IF skulle ud i en kvalifikationsturne-

ring. Brøndby afholdt selv denne turnering, og 

efter puljesejren gik holdet ligeledes videre til 

næste runde.

I 16-dels finalerne mødte Fortuna Hjørring 

italienske Bardolino, og Brøndby tog imod hol-

landske AZ fra Alkmaar. Begge danske hold 

vandt samlet med henholdsvis 5-2 og 3-2 og 

kvalificerede sig dermed til ottendedels fina-

lerne. Her gik det imidlertid ikke for de danske 

hold, som tabte samlet til Lyon (Frankrig) 6-0 

og Potsdam (Tyskland) 5-0.  

Generelt fra udvalget 

Udvalget afholdte fire udvalgsmøder samt et 

telefonmøde i 2009. Udvalgets medlemmer 

deltager i flere underliggende projektarbejder. 

Årets Spiller

Landsholdets angriber Maiken With Pape, der 

til dagligt spiller i norske Stabæk, blev valgt til 

årets spiller i 2009 ved Dansk Fodbold Award i 

november.

 
Årets talent

Ved samme lejlighed fik den talentfulde for-

svarsspiller Line Sigvardsen Jensen fra Fortuna 

Hjørring titlen som årets talent.

 
3F

Kvindefodboldens hovedsponsor 3F fungerede 

gennem hele 2009 som en særdeles aktiv sam-

arbejdspartner omkring de mange aktiviteter i 

sektoren. 

Kvindeudvalget bestod i 2009 af Mette Bach 

Kjær (formand), Torben Povlsen, Diana Andersen, 

Birgit Schrøder, John Ipsen, Søren Juul Jensen og 

Anette Søndergaard. Som sekretærer for udval-

get fungerede Anders Johansen, Gitte Therkelsen 

og Thomas Jensen. Steen Klingenberg har været 

tilknyttet udvalget ad-hoc.
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Til udvalgets område hører arbejdet med lands-

holdene fra og med U/16 til og med U/19, hvil-

ket i 2009 var spillere født i perioden fra 1990 

til 1994. 

Træner for U/18- og U/19-landsholdene har i 

hele året været Per Andersen, og Thomas Frank 

har i hele 2009 været træner for U/16- og U/17 

landsholdene. Begge trænere assisterer i dag-

ligdagen hinanden så meget, det tidsmæssigt 

er muligt, under de hjemlige træningssamlin-

ger og efterfølgende internationale arrange-

menter. Dels for at fastholde kontinuiteten i ar-

bejdet med den enkelte spillers uddannelse, og 

dels for at skabe mulighed for at tilbyde spil-

lerne en optimal uddannelse og forsøge at sikre 

hver spiller en personlig udvikling. 

Desuden får landsholdenes trænere efter be-

hov assistance under træningssamlingerne af 

de af DBU uddannede målmandstrænere og de 

seks talenttrænere.  

Arbejdet med de absolut bedste spillere

Arbejdet med de potentielle emner til lands-

holdene udføres efter målsætningen; at sikre 

en personlig udvikling af de bedste spillere på 

landsplan, igennem en systematisk forbere-

delse og videreudvikling, der vil sætte poten-

tielle landsholdskandidater i stand til at yde en 

maksimal præstation i forbindelse med fremti-

dige internationale opgaver. Dette sker ved, at 

spillerne i aldersgrupperne fra 15-18 år i løbet af 

året er blevet indkaldt til korte samlinger pri-

mært i Vildbjerg. Samlingerne tjener som en 

sidste forberedelse inden et internationalt ar-

rangement, og tidspunkterne for samlingerne 

er koordineret med kampene i Ungdoms-DM. 

U/16 landsholdet er for de yngste årgange, 

og spillerne hertil udtages primært på bag-

grund af de præstationer, der udføres i klub-

berne og på U/15- og U/16-talentcentrene. 

U/16-landsholdet 2008/2009 (årgang 1993) 

deltog i foråret i en international turnering i 

Portugal, og efterfølgende blev Ungarn besej-

ret to gange i Holstebro og Aulum. I oktober 

blev Irland besejret sikkert to gange i Ballerup 

og Hvidovre af U/16-landsholdet 2009/2010 

(årgang 1994). 

U/17 landsholdet i 2008/2009 (årgang 1992) 

spillede i februar to tætte kampe ude mod Græ-

kenland. Holdet var kvalificeret til elite runden 

i forsøget på at sikre sig kvalifikation til EM, 

men holdet tabte den afgørende kamp 1-0 til 

Frankrig i slutningen af marts. U/17 landshol-

det 2009/2010 (årgang 1993) sluttede efter en 

afsluttende 4-2 sejr over Sverige på en fem-

teplads i sommerens Internordisk turnering i 

Norge. Holdet forsatte det gode spil i septem-

bers Syrenka Cup i Polen, hvor det blev til sejre 

over Sverige og Rumænien og et nederlag på 

straffespark til Ukraine. Det lykkedes dog ikke 

efterfølgende for U/17-landsholdet at kvalifi-

cere sig til eliterunden, da det blev til nederlag 

til Kroatien og Belgien, og den afsluttende 8-1 

storsejr over værtslandet Montenegro var en 

ringe trøst. 

U/18 landsholdet 2008/2009 (årgang 1991) 

tabte i januar en kamp ude mod Italien, og i 

april opnåede mandskabet en fjerdeplads i Slo-

vakia Cup 2009 efter fire tætte kampe. U/18 

landsholdet 2009/2010 (årgang 1992) gik sidst i 

august ubesejret igennem den stærke tjekkiske 

turnering ’Vaclav Jezek’ og sikrede sig turnerin-

gens tredjeplads på en straffesparkssejr over 

Rumænien. I oktober vandt et meget stærkt 

fransk mandskab 1-0 og 2-0 i henholdsvis Nak-

skov og Sakskøbing.

U/19 landsholdet 2008/2009 (årgang 1990) 

fik en sejr og et nederlag ude mod Serbien i 

marts måned, og i april blev det til en sejr over 

Rumænien og nederlag til Portugal og Tjekkiet i 

en portugisisk 4-nationers turnering. I maj må-

ned blev eliterunden ligeledes afviklet i Portu-

gal, men med nederlag til Portugal og Tyrkiet 

og en sejr over Grækenland lykkedes det ikke 

for holdet at kvalificere sig til EM-slutrunden. 

U/19 landsholdet 2009/2010 leverede flotte 

præstationer i træningskampene mod Ungarn, 

Sverige og Italien, hvor det blev til fire sejre – 

blandt andet 4-1 over Italien på Tårnby Stadion. 

I oktober kvalificerede holdet sig til forårets eli-

terunde med sejre over Israel og Aserbajdsjan, 

og i maj venter en spændende og tæt eliter-

unde mod Serbien, Schweiz og Østrig.   

Projekt Talentudvikling i Danmark, 2007-2012

2009 har været et fantastisk positivt år for ta-

lentprojektet. Der har været et stort arbejde 

med at udvikle projektet og finde nye og mål-

rettede veje til en stærkere udvikling af de dan-

ske talenter.

Talentprojektet gled ind i en fase, hvor man 

havde været i gennem mange ting i det første 

opstartsår og nu skulle til at udvikle de ting, 

som man det første år kunne finde forbedringer 

eller nye veje til bedre talentudvikling.

I bestræbelserne på at finde årgang 95, som 

skulle starte på talentcentrene i august 2009, 

blev en stor del af foråret brugt på at scoute 

spillere over hele landet med hjælp fra både in-

terne og eksterne scouts. Der blev afholdt udta-

gelsesdage for spillere udenfor licensklubberne, 

ligesom licensklubberne spillede interne kampe 

på en dag overvåget af scouts og talenttræ-

nere. Knap 1.400 spillere blev besigtiget, inden 

der blev fundet frem til 192 spillere, som i første 

omgang skulle prøves af. 

Gennem samarbejde med uddannelsesafde-

lingen, agerede de 192 spillere medier på som-

merens A-træner kursus, hvilket gav talenttræ-

nerne rig lejlighed til at se spillerne an både på 

og udenfor banen. Derefter blev der afholdt en 

opfølgende dag, hvor spillere, som ikke havde 

kunnet deltage, samt spillere som man ikke var 

sikre på, endnu en gang blev scoutet gennem et 

kamparrangement i Nyborg. Et perfekt setup, 

der dannede grundlag for udvælgelsen af de 

spillere, der startede op på de fire U/15 centre 

efter sommerferien og som samtidig har givet 

et godt kendskab til størstedelen af årgangens 

samlede talentmasse.  

Forårets og sommerens talenttræf forløb 

lige så succesfuldt. På U/16 talenttræffet er fo-

kus lagt på at give spillerne et udførligt ind-

blik i ungdomslandsholdenes spillestil samt på 

at matche spillerne. De godt 50 spillere brugte 

Herre-eliteungdomsudvalget
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derfor de fire dage på foredrag og træningspas 

med fokus omkring spillestilen og mødte i kam-

pene hård modstand fra Viborg, Vejle og AGFs 

U/17 hold, der satte de dygtige spillere på nogle 

vanskelige opgaver.

Ligeledes var Jeppe Curth tilstede for at for-

tælle omkring sine oplevelser som ung spiller i 

udlandet, og de gode sider der er samt de fald-

gruber, som man skal passe på, hvis man tager 

tidligt af sted til udlandet.

På U/15 talenttræffet var fokus lagt an på at 

få spillerne til at agere på tværs af de fire cen-

tre og i træning og kamp forstå at anvende de 

færdigheder, der var blevet trænet på centrene 

gennem året. Ungdomslandsholdenes spille-

stil dannede stadig rammen om indholdet, men 

kampene var her interne kampe. Oplæggene 

her var fra Rasmus Ankersen, der fortalte om 

den mentale del af en fodboldspillers dagligdag 

og læge Jens Ehlers, der satte drengene ind i do-

pingreglerne.    

Modellen med at afholde to-dagessamlinger 

på talentcentrene fortsatte i 2009. Gennem 

månedlige møder med ungdomslandstrænerne 

var det målet at skabe et indhold og et miljø, 

der ligger så tæt op ad ungdomslandsholds-

samlingerne som muligt i bestræbelserne på at 

gøre denne overgang endnu lettere for spille-

ren, samtidig med at der lettere kan skabes pro-

gression i det sportslige indhold. En progression, 

som blandt andet U/16 landsholdskampene 

mod Irland viste i efteråret, hvor årgang 1994 

spillede deres første landskampe. Her kunne det 

tydelige aftryk af centertræningen ses i kam-

pene, hvor det ikke var til at se, at holdet ikke 

umiddelbart havde trænet meget sammen på 

tværs af landet.

Det er derfor tydeligt at se, at træningen på 

centrene giver spillerne en god ballast, når de 

skal spille landsholdsfodbold.

Samtidigt opleves også en stor professionel ind-

stilling hos alle omkring centrene, som er med 

til at skabe optimale rammer for spillernes indi-

viduelle udvikling. En tendens, der forhåbentligt 

også vil kunne ses på de kommende årgange.  

Til slut skal lyde en stor tak til det frivillige 

personale, som lægger store kræfter i at få vores 

talentcentre til at fungere. 

A+ – det tidligere ITU

2009 var første år efter projektet ændrede navn 

fra ITU til A+, efter indførslen af DBUs licenssy-

stem – Drenge i 2008. 

I bund og grund var navnet den eneste store 

ændring i projektet.

A+ har stadig til formål at fortsætte og for-

bedre uddannelsen af de bedste 16- til 21-årige, 

og A+ koncentreres udelukkende om at udvikle 

flere danske spillere med potentiale til højeste 

nationale og internationale niveau. Det indivi-

duelle fokus – på både fodbold, uddannelse – og 

øvrige dele af spillerens hverdag – skulle gerne 

hjælpe spilleren over kløften mellem talent og 

topspiller på klubbens 1. senior og det danske 

U/21- og A-landshold.

Det tætte samarbejde mellem udvalgte klub-

ber, DBU og Team Danmark giver gennem år-

lige uddannelsesdage mulighed for erfarings-

udveksling på allerhøjeste niveau mellem A+ 

trænere og DBUs ungdomslandholds- og talent-

trænere.

I uddannelsesåret 2009 har to fokusområ-

der haft A+ gruppens bevågenhed: Forsvarsspil-

let (især presspillet) samt udfordringerne med 

at kombinerer kravene til en elitefodboldspiller 

med en civil uddannelse. 

Det første resulterede blandt andet i et spæn-

dende seminar med Morten Olsen og den chi-

lenske landstræner Marcelo Bielsa, og på bag-

grund af årets studietur til U/21 EM i Sverige 

udgiver gruppen i starten af 2010 DVD-materi-

alet ’Det gode pres’, der blandt andet skal indgå 

i DBUs træneruddannelse som supplement til 

det eksisterende materiale. 

Omkring problemstillingerne med den ci-

vile uddannelse fortsætter A+ gruppen med at 

holde fokus herpå, og i samarbejde med Team 

Danmark arbejde hen imod nogle endnu mere 

fleksible ordninger, end dem, der allerede eksi-

sterer i dag.

Ved overgangen til A+ ordningen pr. 1. juli 

2009 stod det klart med de nye licensregler, at 

AaB desværre ikke længere kunne opretholde 

deres A+ status. Omvendt var det glædeligt, at

FC Nordsjælland efter en periode udenfor ord-

ningen atter var i stand til at honorere alle kon-

ditionerne. Der har derfor siden den 1. juli 2009 

været følgende A+ klubber:

Lyngby BK, FC København, Brøndby IF, OB, Es-

bjerg fB, AGF, FC Midtjylland og FC Nordsjæl-

land.

Ungdoms-DM

I Ungdoms-DM vandt FC Midtjylland sikkert 

U/17 Drenge Ligaen 2008/2009, efterfulgt af 

Lyngby Boldklub og OB. 

FC Midtjylland vandt også guld i U/19 Drenge 

Ligaen 2008/2009 på bedre målscore end sølv-

vinderne Brøndby IF. Lyngby Boldklub sikrede 

sig U/19 bronzemedaljerne. Udvalget gratulerer 

FC Midtjylland med dobbelttriumfen.

Udvalget havde i 2009 følgende sammensæt-

ning: Jesper Møller (formand), Kent Falkenvig, 

Ove Jensen, Torben Jensen, Leif Jensen, Hans 

Munch og Kim Vilfort.
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Licensudvalg, drenge

Licenssystemets formål er at etablere gode 

klubmiljøer, hvor de bedste eliteungdomsspil-

lere kan udvikle sig gennem mange trænings-

lektioner i gode faciliteter, med gode medspil-

lere og velkvalificerede trænere. Desuden skal 

licenssystemet styrke fundamentet for dansk 

fodbolds bedste eliteungdomsklubber, sports-

ligt og administrativt.

Målet er, at spillerne gennem udvikling til 

det højeste elitære niveau, bliver i stand til at 

kunne gøre sig gældende på klubbernes første-

hold og derigennem også være med til at styrke 

i første omgang Danmarks ungdomslandshold 

og senere A-landsholdet.

I alt 40 klubber ansøgte om licens, og ud-

valget tildelte A+ licenser til otte klubber, A-li-

censer til otte klubber, og B-licenser til 11 klub-

ber. Endvidere blev der tildelt wildcard til tre 

klubber, der ikke opfyldte alle krav til at få li-

cens, men hvor sportslige hensyn gjorde, at 

enkelte hold naturlig kunne få lov at deltage i 

Ungdoms-DM. Efter behandlingen af ankerne 

i herreeliteungdomsudvalget, der besluttede 

at ændre en B-licens til A-licens og ændre den 

sportslige indrangering af tre hold, blev den en-

delige licenstildeling for perioden 1. juli 2009 til 

30. juni 2010 følgende:

Følgende 8 klubber er tildelt A+ licens: 

AGF, Brøndby IF, Esbjerg, FC Midtjylland, KB, 

Lyngby BK, OB og FC Nordsjællland

 
Følgende 9 klubber er tildelt A licens:

AB, B93, HB Køge, Hvidovre IF, Randers Freja, 

Silkeborg, Vejle BK, FK Viborg og AaB

 
Følgende 10 klubber er tildelt B licens: 

BSV, FC Fyn, Frem, Horsens, Kolding FC, Næsby, 

Næstved, FC Roskilde, Svendborg og Sønder-

jyskE

Udover at sikre en plads i de bedste ungdoms-

rækker modtager klubberne også et grundbe-

løb fra DBU defineret ud fra hvilken licens klub-

ben opnåede:

• B-licens: 125.000 kroner

• A-licens: 300.000 kroner

• A+-licens: 500.000 kroner

Endvidere besluttede udvalget at inddele Ung-

doms-DM turneringen (U/17 og U/19) i følgende 

rækker (Liga og Division):

Landsdækkende U/19 Liga (15 hold)

AB

AGF

Brøndby IF

Esbjerg

FC København

FC Midtjylland

FC Nordsjælland

HB Køge

Hvidovre IF

Lyngby BK

OB

Silkeborg IF

Vejle BK

Viborg

AaB

Landsdækkende U/17 Liga (13 hold)

AGF

Brøndby IF

Esbjerg

FC København

FC Midtjylland

FC Nordsjælland

HB Køge

Lyngby BK

OB

Randers

Vejle BK

Viborg

AaB

Landsdækkende U/19 Division (12 hold)

B93

BSV

FC Fyn

AC Horsens

Kolding FC

*LFA

Næsby

Næstved

Randers Freja

Svendborg FB

SønderjyskE

*Thisted FC

Landsdækkende U/17 Division (15 hold)

AB

B93

BSV

FC Fyn

FC Roskilde

Frem

Haderslev FK

AC Horsens

Hvidovre IF

Kolding FC

Næsby

Næstved

Silkeborg IF

Svendborg FB

Vanløse IF (Wildcard)

Efterfølgende har udvalget indsamlet erfarin-

ger fra ansøgningsprocessen, primært igen-

nem reaktioner fra klubberne i de individuelle 

møder, der blev afholdt dels i forbindelse med 

ansøgnings- og anke processen og efterårets 

møder med klubberne, hvor det har været 

muligt for klubbernes ledelse at have indivi-

duelle drøftelser af både sportslige og admi-

nistrative spørgsmål omkring licenssystemer 

med DBUs lands-/talenttrænere og DBUs ad-

ministration.

Til Holdninger og handlinger (H&H) har ud-

valget udarbejdet en præcisering af, hvordan 

principperne fra H&H omsættes i praksis i form 

af en liste over konkrete retningslinjer for over-

holdelse af H&H – især for licensklubberne, 

men også for alle andre klubber. Det har redu-

ceret antallet af henvendelser til udvalget om 

disse spørgsmål, men har også rejst nye pro-
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blemstillinger, som licensudvalget har taget stil-

ling til – ofte i samarbejde med H&H. 

Der har også været samarbejdet med DBU Ud-

dannelse med henblik på at opnå en balance 

mellem at have tilstrækkeligt høje krav til træ-

nernes uddannelses niveau og samtidigt at sikre, 

at der også er kapacitet til at sikre uddannelses-

muligheder til trænerne for de bedste talenter.

I dialogen med klubberne har mange gi-

vet udtryk for utilfredshed med planlægnin-

gen af kampene i de ovenstående turnerings-

rækker. Den mere fleksible turneringsstruktur 

med forskelle i både antal af hold og i klubber-

nes deltagelse i parallelle rækker kombineret 

med landsholdsaktiviteterne har givet en tur-

neringsplan, som flere har været utilfredse med. 

Samarbejdet med DBU Turneringer er derfor 

blevet udbygget, blandt andet ved fælles delta-

gelse i møder med licensklubber/-trænere, hvor 

de ofte modstridende hensyn og ønsker i turne-

ringsplanlægningen er blevet drøftet.

Desuden har DBUs lands- og talenttrænere, 

herreeliteungdomsudvalget samt medicinsk ud-

valg bidraget med erfaringer og gode ideer. 

Udvalget har endvidere modtaget og behand-

let ansøgninger til den særlige talentudviklings-

pulje, som har til formål at støtte udviklingen af 

klubbernes talentudviklingsmiljøer, gennem til-

skud til aktiviteter, som forbedrer eller vedlige-

holder forhold, der er nødvendige for at opfylde 

licenskravene. Forbedringer, der ligger ud over 

licenskravene, men som tjener til yderligere for-

bedringer af talentudviklingen, kan også opnå 

støtte

Gennem de individuelle møder med klub-

berne i løbet af efteråret er det udvalgets op-

fattelse, at talentudviklingen har fået bedre 

forhold generelt, og at lysten til at arbejde mål-

rettet og på et højere kvalitativt niveau med ta-

lenterne er større end længe set. 

Det er fortsat udvalgets opfattelse – og måske 

den vigtigste udvikling overhovedet – at imple-

menteringen af licenssystemet bidrager til, at 

diskussioner, overvejelser og prioriteringer af ta-

lentudvikling ude i klubberne sker på et meget 

bedre grundlag, som beskriver, hvad talentud-

vikling på et højt kvalitativt niveau helt konkret 

indebærer. Herigennem kan klubberne foretage 

klarere til- og fravalg af talentudvikling på et op-

lyst grundlag, og dermed sikre en langt mere be-

vidst og fokuseret anvendelse af de ressourcer, 

der er til rådighed for talentudvikling. 

På baggrund af disse erfaringer og bidrag til 

forbedringer har udvalget gennemgået, opdate-

ret, præciseret og justeret licensmanualen. I lø-

bet af januar måned forventes licensmanualen, 

der skal gælde for tildeling af licenser i perioden 

1. juli 2010 til 30. juni 2011, at blive offentliggjort. 

Klubberne forventes at skulle udarbejde og 

indsende ansøgning om licens i løbet af marts 

måned 2010.

Udvalget har i 2009 bestået af Christian Kofoed 

(formand), Kim Vilfort og Kent Falkenvig (begge 

også medlemmer af herreeliteungdomsudval-

get) samt Jens Jørgen Møller Nielsen (Divisions-

foreningen). Kim Hallberg har fungeret som ud-

valgets sekretær og har været den administrativt 

ansvarlige for implementeringen af licenssyste-

met. 

Licensudvalg, piger

I alt 16 klubber søgte om licens for sæsonen 

2009/10. Otte klubber fik tildelt en licens, mens 

fem klubber blev tildelt et wildcard. 

De 13 klubber som derfor får deltagelse i U/18 

pige DM er som følgende: Brøndby IF, Fortuna 

Hjørring, Horsens SIK , KoldingQ, OB, Skovbak-

ken IK, Skovlunde IF, Team Viborg, B52/AFC 

(Wildcard), Haderslev FK (Wildcard), Hillerød GI 

Damer (Wildcard), Lemvig/Struer (Wildcard), 

Varde IF (Wildcard)

Udvalget har i 2009 haft fokus på at under-

støtte de pige/kvindeklubber, der har eller vil 

etablere et elitemiljø for pigespillere. Ud over 

at have afholdt diverse klubbesøg har udvalget 

i samarbejde med DBU Uddannelse arbejdet på 

at højne uddannelsesniveauet for ungdomstræ-

nere på pigesiden, mens udvalget sammen med 

Kvindeeliteungdomsudvalget har haft og fort-

sat vil have fokus på at udvikle pigefodbolden.

Der er blevet afholdt individuelle licensmøder 

med alle licensklubber, og erfaringerne fra disse 

møder har bidraget til forbedringer og præcise-

ring af div. krav i Licensmanualen. Møderne har 

også bevist, at klubberne arbejder seriøst med 

at udvikle og forbedre deres talentudviklings-

miljøer på såvel kort som langt sigt.

i løbet af 2009 har 14 klubber ansøgt om til-

skud via ansøgningspuljen. Der er primært ydet 

tilskud til træneruddannelse, træningsrekvisit-

ter, der kan være med til at løfte det elitære ni-

veau i klubberne, samt hjælp til forbedring af 

lektiehjælpsfaciliteter.

DBU Licensudvalg for piger har i 2009 består af 

Lars Olesen (formand), Diana Andersen, Lene Fil-

holm mens Birgit Schrøder afløste Torben Povl-

sen efter DBU Repræsentantskab. Udvalget har i 

2009 afholdt otte udvalgsmøder.
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DBU Etisk Udvalg

Etisk udvalg

Etisk Udvalg, der blev etableret i 2007, har til 

formål at observere og sikre, at DBUs etiske ko-

deks og etiske retningslinjer efterleves af fod-

boldens parter. Udvalget skal så at sige løbende 

’måle temperaturen på sundhedstilstanden’ i 

dansk fodbold hvad  angår etik og moral.  

Der har i udvalget fra start været enighed 

om, at det ikke for udvalget har været et mål i 

sig selv at være først til at vurdere og kommen-

tere konkrete begivenheder. Tværtimod har ud-

valget mere set det som sin opgave at iagttage, 

hvorvidt fodboldens egne mekanismer vil op-

fange og reagere på signaler, der ud fra etiske 

overvejelser kunne give anledning til bekym-

ring. I den anledning har udvalget afklaret snit-

fladerne til DBUs Disciplinærudvalg.

I det omfang udvalget afsiger kendelser i sa-

ger, vil disse kunne ankes videre til DBUs Appel-

udvalg i henhold til DBUs Love. 

Udvalget har i løbet af 2009 holdt tre møder 

og har derudover i tiden mellem møderne ud-

vekslet synspunkter om emner og begivenhe-

der på et skriftligt grundlag. Det har udmøntet 

sig i offentlige udtalelser fra udvalget på områ-

der som: 

⋅  David Nielsens bog ’Sorte svin’

⋅  Tilskueruroligheder

⋅  Vold og hærværk på stadioner  

Match Fixing 

Problemstilling, når den tabende pokalfinalist 

kvalificerer sig til UEFA’s turneringer

Udvalget har således ført drøftelser om langt 

flere emner, end udvalget har udtalt sig offent-

ligt om. Disse drøftelser har haft to formål: Dels 

at afstemme medlemmernes individuelle op-

fattelser af de konkrete forhold, men dels også 

– og nok så væsentligt – i udvalget at prøve at 

tegne et billede af det generelle etiske niveau i 

dansk fodbold i år 2009. 

Udvalget har siden starten af 2008 haft fo-

kus på Match Fixing, som er en reel trussel mod 

sporten. Udvalget vil fortsat have dette om-

råde under observation, hvilket blandt andet 

vil udmønte sig i et fortsat samarbejde mellem 

DBU og et eksternt sikkerhedsfirma i relation til 

DBUs 24 timers ’Hotline mod snyd’.

Det er en anonym hjælpelinje til fodboldens 

parter, som ikke kun begrænses til forebyggelse 

mod aftalt spil i fodboldkampe, men i princip-

pet alle former for snyd (eksempelvis doping, 

sorte penge med videre). Dette initiativ er ikke 

udtryk for mistillid til dansk fodbold, men et 

signal til omverdenen om, at DBU og dansk fod-

bold er opmærksomme på truslen, og i stand til 

at imødekomme og håndtere sager, hvor regler, 

moral og etik forsøges tilsidesat.         

Udvalgets arbejde vil fortsat i det væsentlige 

komme til at bero på iagttagelser fra offentlig-

heden, og her vil mediernes beskrivelser af for-

hold og episoder igen være tyngden. 

Det giver udvalget en umiddelbar mulighed 

for at vurdere den øverste elite, hvor medierne 

har deres største opmærksomhed, men det gi-

ver også den slagside, at i lagene herunder bli-

ver udvalgets indsigt begrænset. De landsdæk-

kende medier stopper i al væsentlighed deres 

belysning ved Superligaen. Udvalget benytter 

derfor også i år denne årsberetning til at op-

fordre fodboldens involverede parter til at an-

vende udvalget ved at forelægge eksempler og 

problemstillinger, således at det sikres, at ud-

valget ved, hvad der rør sig, og hvad der tæn-

kes på.

Udvalgets sammensætning var i 2009 følgende: 

Per Larsen (formand), Ole Borch, René Henriksen, 

Hans Petersen og Kim Milton Nielsen. Tine Ple-

idrup var sekretær for udvalget. 
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En stor del af udvalgets aktiviteter var i 2009 

koncentreret om de yngste fodboldspillere med 

en stor synlighed til følge i de enkelte klubber 

landet over. DBU Fair Play udvider løbende vif-

ten af aktiviteter, og fælles for dem alle er som 

tidligere, at de skal være gennemarbejdede – og 

langtidsholdbare. 

2009 var året, hvor der blev fokuseret på en 

fortsat udvikling af hidtidige aktiviteter. Radio-

kampagnen blev evalueret, og resultatet blev 

en fast radiokampagne som aktivitet med start 

i 2010. Dette er en aktivitet, som udvalget ser 

frem til. Den målrettede indsats, der startede i 

1998, viser sig stadigt tydeligere på alle niveauer 

i dansk fodbold.

EFPM kongres i Aserbajdsjan

På dette års kongres i Baku, Aserbajdsjan, den 

14-18. oktober deltog udvalgsmedlem Lars Ole-

sen og sekretær Enrique Córdova-Jensen. 

Årets konference tog udgangspunkt i em-

net ’Fair Play in the service of inter-cultural dia-

logue’. Eksterne foredragsholdere samt kortere 

indlæg fra diverse medlemslandene var med til 

at give inspiration til de danske fairplay tiltag. 

Generelt er DBUs Fair Play udvalg af den me-

ning, at det bør være Danmarks Idræts-Forbund, 

som definerer de overordnede rammer for fair-

play i alle landets sportsgrene.

De fleste landes kontakter er forankret om-

kring de olympiske komiteer, mens det for Dan-

marks vedkommende ikke var et ønske fra Dan-

marks Idræts-Forbund. Med baggrund i dette 

forhold har Danmarks Idræts-Forbund tiltrådt, 

at DBU er et fuldgyldigt medlem og Danmarks 

repræsentant i EFPM.

Konkurrence for SAS Ligaen

I SAS Liga-sæsonen 2008/2009 blev vinderen af 

fairplay-konkurrencen FC København. Som be-

vis herpå modtog klubbens sportschef, Carsten 

V. Jensen den 25. juli 50.000 kroner af udvalgets 

formand Thomas Bytoft.

Slutstillingen i SAS Ligaens fairplay konkurrence

Nr. Klub Fair play-point

1 FC København 7,553

2 Randers FC 7,189

3 OB 7,152

4 Brøndby IF 7,106

5 SønderjyskE 7,061

6 AGF 7,038

7 Esbjerg fB 7,015

8 AaB 7,000

9 FC Nordsjælland 6,917

10 FC Midtjylland 6,909

11 AC Horsens 6,841

12 Vejle BK 6,841

   

Udvalget noterer med tilfredshed, at det igen i 

år var hold med sportslig succes, der også kæm-

pede om fairplay-titlen, da det er et fantastisk 

flot signal til især vore yngste fodboldspillere.

Selve fairplay skemaerne blev fra forårets 

start offentliggjort på dbu.dk. Efter aftale med 

dommerudviklerne, SAS Liga-klubberne og Di-

visionsforeningen er der enighed om at have 

gennemsigtighed med de point, som de enkelte 

hold opnår efter hver runde.

Fair play konkurrencen for kvinderne

I fair play-konkurrencen for klubberne i 3F Li-

gaen findes vinderen ud fra hvilket hold, der 

modtager færrest røde og gule kort.

Slutstillingen  i 3F Ligaens fairplay konkurrence

Nr. Klub Fair play-point

1 Fortuna Hjørring 33

2 SønderjyskE 34

3 Kolding B 45

4 Skovlunde IF 46

5 Brøndby IF 63

6 Vejle BK 78

7 Skjold BK 90

8 OB 90

9 IK Skovbakken 112

10 Vejlby 115

Vinderen af fairplay-konkurrencen 2008/2009 

blev Fortuna Hjørring. Holdet sluttede sæsonen 

med 33 fairplay point – og med kun 1 point ned 

til andenpladsen, som sidste års vinder, Sønder-

jyskE satte sig på. Fortuna Hjørring modtog en 

kontant præmie på 50.000 kroner, der skal an-

vendes til aktiviteter i klubbens ungdomsafde-

ling til fordel for talentudvikling. Checken blev 

overrakt til Mariann Gajhede den 8. august af 

udvalgets formand Thomas Bytoft.

Ny struktur for UEFA’s fairplaykonkurrence

Med oprettelsen af UEFA’s Europa League, i ste-

det for UEFA Cup’en fra 2009, ændredes UEFA’s 

fairplaykonkurrence sig også. Dermed er der nu 

tre faste fairplay-pladser på spil fra sæsonen 

2009/2010, der tildes de tre forbund, der den 

30. april 2009 ligger på de tre øverste pladser i 

UEFA’s fairplay-konkurrence. Danmark sluttede 

på en flot andenplads efter Norge og med Skot-

land på tredjepladsen.

UEFA’s fairplay-slutstilling

Nr. Land Fair play-point Kampe

1 Norge 8.372 66

2 Danmark 8.189 84

3 Skotland 8.169 56 

4 Sverige 8.155 70

5 Frankrig 8.098 126

6 Wales 8.097 43

7 England 8.087 145

7 Schweiz 8.087 80

9 Holland 8.03 101

10 Belgien 8.024 61

10 Tyskland 8.024 136

12 Østrig 8.023 53

13 Island 8.012 43

14 Spanien 7.981 142

I UEFA’s Europa League foregår tildelingen af de 

tre fairplay pladser som følger:

De tre øverst placerede forbund/nationer 

i UEFA’s Fair Play-konkurrence tildeles en plads. 

DBU Fair Play
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Pladsen tilfalder den klub, der vinder den na-

tionale fairplay konkurrence i landets højeste 

række. Der kan derfor teoretisk være tale om en 

klub, der ved sæsonafslutningen er rykket ud af 

ligaen. Såfremt en klub allerede har kvalifi ceret 

sig til en europæisk turnering, går pladsen vi-

dere til nummer to i den nationale fairplay-kon-

kurrence og så fremdeles.

Danmark sluttede på andenpladsen, hvilket 

betød, at vi pr. automatik fi k en gratis Europa 

League plads til årets fairplay-konkurrence. Da 

FC København som dansk mester havde kvalifi -

ceret sig til Champions League kvalifi kationen, 

gik Europa League pladsen til andenpladsen på 

den danske fairplay-liste, Randers FC. 

SAS Liga besøgsdage

Udvalget havde i 2004 udtrykt ønske om at 

komme i dialog med dommerbedømmerne 

i forbindelse med point givning i SAS Liga-

kampene. Dommerudviklerne varetager fair-

play-konkurrencen i SAS Ligaen for udvalget. 

I praksis overværede et udvalgsmedlem og 

dommerudvikleren en SAS Liga-kamp sammen 

og kunne dermed løbende holde en konstruk-

tiv dialog til videreudvikling af fairplaykonkur-

rencen. Besøgene fortsatte i 2009, og begge 

parter er enige om, at ordningen bør fortsætte. 

DBUs fairplay-udvalg vil gerne takke elitedom-

merudvalget for deres hjælp i denne sammen-

hæng.

FIFA Fairplay dag 2009

Fodboldarenaer verden over markerede i week-

enden d. 12.-13. september FIFA Fairplay dag, der 

i år blev afh oldt for 13. gang.  FIFA Fairplay dag 

blev herhjemme markeret i et samarbejde mel-

lem DBU og Danske Fair Fans (DFF). Dagene blev 

markeret i alle kampe i SAS Ligaen samt udvalgte 

kampe i Viasat Divisionen og 2. Division. 

Også A-landsholdet VM kvalifi kationskamp 

mod Portugal 5. september var en del af marke-

ringen af FIFA Fairplay dag. Landsholdets anfø-

rer, Jon Dahl Tomasson, benyttede lejligheden 

via en videomeddelelse på storskærm i Parken 

til at fortælle om at udvise respekt og fairplay 

til alle fodboldkampe og til dagens modstander-

hold. Dagene forløb som planlagt, og det er med 

stor tilfredshed, at udvalget kan konstatere, at 

det er en aktivitet som SAS Liga-klubberne bak-

ker 100 % op om.

Vores lokalunioner og regioner havde valgt 

fem kampe hver, hvor holdene skulle fi nde hin-

andens fairplayspiller i forbindelse med FIFA 

Fairplay dag. Aktiviteten blev rigtig godt mod-

taget af spillere, trænere samt dommere. De 

positive tilbagemeldinger har betydet, at ud-

valget fortsætter med koordinering af aktivite-

ten i 2010. En stor tak til lokalunionerne og re-

gionerne for deres arbejde med at eksponere 

aktiviteten på hjemmesider og i lokalunions-

bladene.  

Fællesmøde med LU

I marts måned var udvalget vært for det første 

fællesmøde med LU omkring fairplay. Alle parter 

præsenterede deres status, aktiviteter og frem-

tidige projekter og tiltag. KBU havde et oplæg 

omkring deres erfaringer og implementering af 

Fairplay Match Day. Dansk Håndbold Forbunds 

konsulent, Søren Simonsen, fortalte engageret 

om et nyt projekt i støbeskeen vedrørende net-

værk og fastholdelse af unge håndboldspillere og 

dommere. Derudover havde vi kort besøg af DIFs 

udviklingschef Dorthe Heide. Hun ville meget 

gerne være med til at sætte fairplay på dagsor-

denen i DIF regi. Udvalget må dog konstatere, at 

det er en langsom proces at få DIF i tale omkring 

emnet og væbner sig med tålmodighed.  

 
Fair Play – for fodboldspillere og deres forældre

På DBUs Mikrofodboldskole er tegneserien ble-

vet udleveret til forældre såvel som spillere. 

Også på andre relevante DBU Børne- & Ung-

domsaktiviteter er den benyttet. Jævnligt mod-

tages der bestillinger på tegneserien fra de dan-

ske fodboldklubber men også skoler, biblioteker 

og institutioner henvender sig for at rekvirere 

tegneserien.   

Stævnepakker

I løbet af en fodboldsæson afvikles mange po-

pulære fodboldstævner for ungdom, og stæv-

nearrangørerne fi k i 2009 mulighed for at sætte 

yderligere fokus på fair play. DBU Fair Play udpe-

gede 17 udendørs stævner – en stigning på syv 

stævner efter en regulering af ansøgningspro-

ceduren så kriterierne lever fuldt op til Holdnin-

ger & handlinger. De 17 stævner blev alle besøgt 

af et udvalgsmedlem, og der var stor ros til de 

mange gode og inspirerende tiltag vedrørende 

fairplay til stævnearrangørerne. 

Ved udgangen af 2009 overdrog udvalget ak-

tiviteten til DBUs Børnegruppe. Overdragelsen 

skete blandt andet via en workshop, hvor Lars 

Olesen og Enrique Córdova-Jensen gav erfarin-

ger omkring aktiviteten videre til DBUs Børne-

gruppe. Udvalget glæder sig til at se, hvordan 

aktiviteten udvikler sig de næste år.

’Giv din modstander en hånd’

Som det er kutyme ved alle kampe i for eksem-

pel SAS Ligaen og internationale opgør, opfor-

drede DBU og DFU fra starten af sæsonen 2003 

til, at samtlige kampe i Danmark skulle indledes 

med, at spillerne hilser på hinanden og domme-

ren/dommertrioen, med ønsket om en god og 

fair spillet fodboldkamp.

Det er med stor glæde, at udvalget konstate-

rer, at det er mere reglen end undtagelsen, at 

kampe i Danmark indledes på denne måde – 

uanset niveau!

Men for at understrege, at det er en fairplay 

handling, som er kommet for at blive, har DBU 

Fair Play opfordret lokalunioner og dommer-

klubber til kort at drøfte tiltaget i forbindelse 

med efterårets/vinterens møder med dommere 

og klubfolk. Samtidig er det vigtigt, at være i 

fortsat dialog med spillere, trænere, klubber, 

ledere, lokalunioner og ikke mindst dommere 

i bestræbelserne på at forbedre kendskabet til 

proceduren.

De 10 forældrebud

Med en gul forside og en rød bagside er de 10 

forældrebud en folder, som der lægges mærke 

til. Den indeholder ti simple retningslinier til for-

ældre med børn som spiller fodbold. Folderen 

kan rekvireres vederlagsfrit via www.dbu.dk

Ekstra Bladets Skolefodboldturnering

Et yderligere konkret eksempel på DBU Fair 

Plays måde at synliggøre begrebet på er vort 

engagement i Ekstra Bladets Skolefodboldtur-

nering, hvor der ved hver kamp kåres den mest 

fair spiller. I år deltog cirka 1750 hold med om-

trent 25.000 deltagere i turneringen, hvor de 

udsendte referenter havde ansvaret for at ud-

vælge den spiller, der modtog et håndklæde 

som synligt bevis på at være den mest fair. Et 

stærkt signal, at der ikke kun fokuseres på kam-

pens bedste spiller, men ligeledes den spiller, 

der ’har opført sig bedst.’

Alle hold fi k tildelt et fairplay anførerbind, 

hvilket har været med til at skabe ekstra op-

mærksomhed omkring fairplay begrebet i tur-

neringen. 

Størstedelen af ovennævnte aktiviteter kan 

ikke lade sig gøre uden vort gode samarbejde 

med lokalunionerne og -regionerne samt dom-

merudviklerne, hvilket udvalget sætter stor pris 

på.

Udvalget har i 2009 haft følgende sammensæt-

ning: Thomas Bytoft (formand), Per Bjerregaard, 

Lars Olesen, Jan Damgaard, Morten Wieghorst, 

Ole Jacobsen og Thomas Helveg. Sekretær for ud-

valget var Enrique Córdova-Jensen.
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2009 bød ikke på personalemæssige ændrin-

ger i IT-afdelingen, så holdet bestod fortsat af 

IT-chef Anette Andersen samt Flemming Knoth-

Nielsen, Christian Lacoppidan, Heidi Lüthje og 

Michael Tandrup. I dagligdagen er Flemming 

og Christian ansvarlige for den tekniske drift og 

support, mens Heidi, Michael og Anette står for 

projektledelse- og koordinering. 

Opdatering for at sikre stabilitet og hastighed

Som bekendt har DBU i dette årtusinde brugt 

meget krudt på at udvikle nyt og skabe en sam-

menhængende pakke af fodboldadministrati-

onssystemer til gavn for både organisationens 

ansatte i det daglige administrative arbejde og 

for alle klubberne og de frivillige ledere.

Paletten er tæt på at være fuld, forstået på 

den måde at de store basissystemer er udviklet. 

Behovet for videreudvikling forsvinder dog ikke 

af den grund, eftersom nye tekniske muligheder 

for optimeringer hele tiden opstår, og forvent-

ningerne fra meget engagerede og efterhånden 

højkompetente brugere konstant vokser. Så der 

bygges hver eneste uge på systemerne og eksi-

sterende funktioner forbedres og udvides. 

Systemernes størrelse og den fl ittige brug be-

tyder, at aktiviteten på linjer, servere og syste-

mer stiger, både internt og eksternt. Der kom-

mer tillige dagligt fl ere brugere på, hvilket gør 

det til en løbende udfordring at sikre, at alle 

kontinuerligt oplever driftsikkerhed og accepta-

ble hastigheder. I 2008 udskiftede vi vore egne 

servere, og i 2009 kom så turen til de store og 

systembærende servere hos TDC. Et sådant 

skifte er meget omfattende, og selvom man for-

søger at forberede sig yderst grundigt og gen-

nemtænke alle scenarier, er det umuligt forud-

gående at teste alt. Antallet af parametre, der 

kan gøre den ene arbejdsgang forskellig fra en 

anden, er så uendeligt mange, at man ikke på 

forhånd kan tjekke alle kombinationer af en 

søgning, en rapport eller skabelsen af en turne-

ring. Derfor var det også med stor tilfredshed, at 

DBU IT kunne konstatere, at forberedelserne bar 

frugt, og der med serverskiftet kun fulgte min-

dre fejl i de forskellige systemer, og at skiftet 

samtidig resulterede i mærkbare hastighedsfor-

bedringer. De traditionelle servere blev udskif-

tet med en ny og mere fl eksibel teknologi, der 

betyder, at senere udvidelser eller ændringer 

i serverbehovet kan udføres mere smidigt og 

uden afgørende gener for brugerne. 

Status på de eksisterende systemer

Som nævnt løste serverskiftet langt størstede-

len af de hastighedsproblemer, både interne og 

eksterne brugere i højere grad var begyndt at 

opleve i de forskellige systemer. 

Spidsbelastningsperioder med nedsat ha-

stighed kan aldrig helt undgås, når man har så 

mange brugere, som vi efterhånden har, men 

med de nye servere skulle vi være sikret en god 

performance de næste år frem. Samtidig er det 

glædeligt, at driftsikkerheden efterhånden er 

helt i top, hvor vi stort set aldrig oplever nede-

tid, og hvor der sjældent er fejl på systemerne. 

KlubOffi  ce er fortsat klubbernes helt store 

omdrejningspunkt i hverdagen. Vi placerer til 

stadighed nye klubmuligheder her, og alle lan-

dets klubber anvender da også systemet til tur-

neringsrelevante opgaver samt til opdatering 

af deres data. Klub-cms bruges af næsten 300 

klubber til vedligeholdelse af deres hjemmeside 

og har vist sig at være et meget solidt tilbud til 

klubber, som ikke har store ressourcer på denne 

front. Systemet er let at benytte, man er sikret 

stabil drift og udvikling, og det er fordelen ved 

dataudveksling med DBUs øvrige systemer. 

Kursussystemet havde igen i 2009 enorm vo-

lumen i antal kurser og kursister og er nu fuld-

stændig etableret i forhold til al kursusadmini-

stration, mens fodboldskolesystemet (swub) 

igen var omdrejningspunktet for alle B&U-akti-

viteter samt alle de involverede trænere og le-

dere.

Der kommer fortsat mange positive tilkende-

givelser fra engagerede og dygtige klubfolk, og 

mange tager sig også tid til at udforme meget 

gennemarbejdede input til forbedringer. Såle-

des ser det meget lyst ud i forhold til fortsat at 

forsøge at gøre hverdagen lettere i klubberne 

ved at tilbyde IT-værktøjer, der kan spare timer 

og eff ektivisere hverdagen. 

I udviklingen og vedligeholdelsen af det eksi-

sterende set-up trækker DBU IT fortsat på den 

mangeårige samarbejdspartner SportsSys, som 

har været uvurderlige i opbygningen af syste-

merne og i sikringen af et højt, dagligt stabili-

tetsniveau. 

Nyt webunivers på vej

2009 blev året, hvor DBUs bestyrelse tog den 

endelige beslutning om at igangsætte udform-

ningen af et nyt webunivers, forstået som en re-

lancering af unionernes egne hjemmesider. De 

nuværende sites er fra 2004 og evner ikke læn-

gere at skabe det billede udadtil af organisatio-

nen, som vi ønsker, nemlig at tilbyde klubberne 

nutidssvarende hjælpemidler og at være den 

kommunikationsplatform, der er nødvendig for 

en organisation som vores. Så der er behov for 

at retænke universet og genskabe det i en mere 

levende og tilgængelig form på brugernes præ-

misser snarere end vore egne. Her tænkes især 

på interaktive muligheder, sociale funktioner 

indenfor community-området, øget brug af le-

vende billeder, inddragelse af mobilteknologi 

og i det hele taget fokus på en mere helstøbt og 

nutidig brugeroplevelse.  

Processen blev indledt med en afk larings-

fase, som havde til formål nærmere at defi nere 

de strategiske målsætninger for et kommende 

fælles site. En styregruppe med bred geografi sk 

repræsentation blev nedsat, og samtidig blev 

webfi rmaet Socialsquare tilknyttet som konsu-

lenter til at køre processen samt til at udfærdige 

en rapport med en række strategiske retnings-

linjer. 

En samlet styregruppe bakkede op om rappor-

ten, og ud fra den blev en indstilling til besty-

relsen udarbejdet. Indstillingen blev godkendt 

sidst på året, hvilket indleder en treårig udvik-

DBU IT
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lingsperiode, hvor universet løbende vil udvikle 

sig og vil få tilført nye muligheder i tæt dialog 

med brugerne. 

Øvrige opgaver og kommende udfordringer

I det forgangne år blev muligheden for at af-

vikle møder som videokonferencer også søsat. 

De første møder har ved årets afslutning været 

afholdt med stor tilfredshed på kvalitetsfron-

ten. Mange samtidige brugere fordelt over hele 

landet kan afvikle udvalgsmøder, hvor de kan 

høre og se hinanden samt vise ting på enten en 

pc eller en tavle. Det er allerede nu tydeligt, at 

mødeformen er både behagelig og effektiv, og 

perspektiverne i ressourcenedbringelse i forbin-

delse med interne møder er enorme. 

DBU IT har i disse år fokus på at sikre et højt 

stabilitetsniveau på systemerne, men også på 

at optimere dem i takt med udviklingen og mu-

lighederne. Der kommer konstant mange input 

til forbedringer samt forståelige og logiske øn-

sker fra brugerne. Det signalerer, at systemerne 

bruges, og at brugerne er både kompetente, 

konstruktive og engagerede. Det er en god ting, 

at brugerne stiller krav til de systemer, vi tilby-

der dem! Det er derfor vigtigt, at vi også frem-

over er gearet til at servicere på et højt niveau, 

at vi er åbne for dialog med brugerne, og at vi 

som organisation er klar til at handle på bag-

grund af deres ønsker. 



DBU Kommunikation

DBU Årsberetning 2009

45

Kommunikationsafdelingens er ansvarlig for or-

ganisationens integrerede kommunikation og 

pressekontakt.

Kommunikationsdelen omfatter udarbejdelse 

af oplæg og strategier samt eksekveringen in-

denfor discipliner som intern og ekstern kom-

munikation, branding, markedsføring overfor 

konsument segmentet, kontakt til og med of-

fentligheden samt nyhedsformidling.

Efterspørgsel og proaktiv indsats

Afdelingens ressourcemæssige indsats i forhold 

til massemedierne fordeler sig typisk mellem 

håndtering af mediernes opsøgende efterspørg-

sel på informationer og kontaktmuligheder 

samt den proaktive indsats for at få organisatio-

nens aktiviteter og produkter eksponeret redak-

tionelt.

For så vidt angår mediernes efterspørgsel er 

den typisk koncentreret om fodboldforbundets 

eliterelaterede aktiviteter, men samtidig med, 

at formidlingen af DBUs breddeaktiviteter også 

har fået større fokus, er efterspørgslen på flere 

områder inden for breddeaktiviteterne også 

øget. Disse krav og behov imødekommes for at 

sikre en optimal og kvalificeret eksponering af 

de pågældende områder.

Udover afdelingens almindelige opgaver og 

ansvarsområder har såvel Pia Schou Nielsen 

og Jacob Wadland i 2009 været involveret i en 

række projekter, Jacob Wadland specielt meget 

i projektet omkring etableringen af et nyt web-

univers og U/21-slutrunden i 2011.

Han har tillige gennemgået træning hos UEFA 

med henblik på at indgå som Media Officer til 

kampe i Europa League.

DBU Grafisk

DBU grafisk er en enhed i kommunikationsafde-

lingen.

Enheden består af tre grafikere, Bettina Emcken, 

daglig leder, Lise Fabricius og Carl Herup Høgne-

sen.

Grafikerne har ansvar for den visuelle kom-

munikation – planlægning, kontakt og økono-

misk styring af husets samlede online og offline 

grafiske produktion.

Det omfatter blandt andet kontakten til admi-

nistrationens eksterne leverandører af grafiske 

ydelser – herunder tilbudshentning, forhandlin-

ger og produktionsstyring med trykkerierne – og 

økonomistyring af alle grafiske opgaver.

Grafikerne er også ansvarlige for den kreative 

udførelse og produktionen, som de dels udfører 

in house, dels outsourcer afhængig af opgaver-

nes karakter og produktionstidspunkterne.

I 2009 har grafikerne deltaget i arbejdsgrup-

pen omkring det nye webunivers, herunder i 

møder med Socialsquare og lokalunionerne 

samt i møder/workshops med de potentielle le-

verandører omkring blandt andet informations-

arkitekturen, strukturen og det grafiske udtryk 

på det kommende site.

Grafikerne vil fortsat være involveret frem til 

lanceringen i juni 2010, ligesom de fortsat for-

ventes at være involveret i EM-slutrunden for 

U/21-landshold i 2011 indenfor deres kompeten-

ceområder.

DBUs Landsholdsklub

Kommunikationsafdelingen arbejdede igen i 

2008 videre med udviklingen af CRM- og loyali-

tetsprogrammet DBUs Landsholdsklub.

Siden konceptudviklingen af DBUs Lands-

holdsklub i 2005 har flere nye tiltag fundet vej 

til DBUs mange aktiviteter, herunder lancerin-

gen af nye tilskuertiltag som Børnetribunen og 

Stemningstribunen til A-landsholdets kampe i 

Parken, hvilket også har betydet en god dialog 

og samarbejde med de officielle fangrupperin-

ger, Danske Fodbold Fanklubber og De Danske 

Roligans.

Lise Daugaard har været med fra konceptud-

viklingen i januar 2005 over implementerin-

gen samme sommer og videreudviklingen samt 

driften i løbet af kalenderåret. Landsholdsklub-

ben er dog ikke kun i Parken men gennemfø-

rer events ved kvindelandskampe og ungdoms-

landskampene rundt om i landet, samt sikrer 

formidling af alle DBUs landsholdsaktiviteter, 

samt aktiviteter og produkter inden for børn og 

ungdom samt uddannelse. 

Udover de primære opgaver i landsholdsklub-

ben er Lise Daugaard ligeledes involveret i DBU 

B&U indenfor markedsføringen af afdelingens 

tilbud og aktiviteter, samt DBU Kommunikati-

ons repræsentant ved DBU B&U-udvalgsmøder.

I 2009 har Lise Daugaard desuden været in-

volveret i den overordnede markedsføringsplan 

for B&U-området, herunder samarbejde med 

Ekstra Bladet om to fodboldskole-aviser, samt 

udgivelsen af bladet ’FodboldTøzer09’, hvis op-

lag er øget til 75.000.

Derudover er Lise Daugaard involveret i ar-

bejdet med EM-slutrunden for U/21 landshold i 

2011, hvor hun har været med i fremlæggelse af 

et idékatalog med over 100 ideer til markedsfø-

ring af slutrunden for UEFA oktober 2009.

Afdelingen

DBU Kommunikation bestod dermed ved ud-

gangen af året af kommunikationschef Lars Be-

rendt, kommunikationsmedarbejderne Jacob 

Wadland og Pia Schou Nielsen, kommunikati-

onsmedarbejder og koordinator for DBUs Lands-

holdsklub Lise Daugaard samt grafikerne Bet-

tina Emcken, der er daglig leder af DBU Grafisk, 

Lise Fabricius og Carl Herup Høgnesen, der dog i 

den sidste del af kalenderåret var på orlov og af-

løst af Henrik Vick. 

DBU Kommunikation
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Landsholdet spillede 11 kampe i kalenderåret 

2009.

Og med kvalifikationen til VM-slutrunden i 

sommeren 2010 kan landskampåret betegnes 

som en ubetinget succes.

De syv af kampene var således i kvalifikati-

onsturneringen til FIFA 2010 World Cup South 

Africa, der vil blive den første VM-slutrunde på 

det afrikanske kontinent.

VM-kvalifikationsturneringen var blevet ind-

ledt med tre kampe i efteråret 2008, og med to 

sejre og en uafgjort fra efteråret ville landsholdet 

starte anden del af turneringen, der kører over 

tre halvsæsoner, som nummer ét i gruppen.

Landsholdets første opgave var imidlertid 

venskabslandskampen mod Grækenland mod 

Grækenland i Athen i februar. Kampen, der slut-

tede uafgjort 1-1, tjente som eneste forberedelse 

til forårets tre VM-kvalifikationskampe.

Fem mål i fem kvalifikationskampe

Årets første kvalifikationskampe var dobbelt-

datoerne lørdag den 28. marts og onsdag den 1. 

april.

I kampen mod Malta i Valetta sikrede Søren 

Larsen, der var med fra start som erstatning for 

den let skadede Nicklas Bendtner, med to sco-

ringer reelt den danske sejr, som blev slået fast 

med den indskiftede Morten Nordstrands mål 

til 3-0.

De to mål på Malta sikrede Søren Larsen gen-

valg til startopstillingen til kampen mod Alba-

nien i Parken fire dage senere, og her scorede 

han sit femte mål i hans i alt fem kvalifikations-

kampe, efter Leon Andreasen havde bragt Dan-

mark foran, og Christian Poulsen efterfølgende 

sikrede slutresultatet 3-0.

6. juni stod landsholdet overfor sæsonens før-

ste store opgave med udekampen mod Sverige 

i Stockholm.

Med skader til et par stamspillere blev Simon 

Kjær sat i startopstillingen til sin første lands-

kamp nogensinde, mens Jakob Poulsen ligele-

des var i startopstillingen for første gang i sin 

kun tredje landskamp.

Et straffespark begået af den unge debutant i 

starten af kampen kunne have fået uheldig be-

tydning, men Thomas Sørensen reddede det 

svenske forsøg, og dermed blev et mål af Tho-

mas Kahlenberg efter en individuel fejl i det 

svenske forsvar kampens eneste scoring. Og 

dermed øgede det danske landshold forspringet 

i puljen inden efterårets afsluttende fire kvalifi-

kationskampe.

Efterårssæsonen blev indledt med venskabs-

landskampen mod Chile, som på grund af hol-

dets spillestil blandt andet var valgt som spar-

ringspartner med henblik på den efterfølgende 

kvalifikationskamp mod Portugal.

Perfekt kvalifikationsprogram

Kampen blev indledt med en symbolsk hilsen 

fra de danske landsholdsspillere til Jonathan 

Richter, der var til stede på stadion med sine 

klubkammerater fra FC Nordsjælland, efter han 

få måneder inden var blevet ramt af et lyn un-

der en træningskamp mod Hvidovre på Hvid-

ovre Stadion. Jonathan Richter måtte ulykkelig-

vis senere på efteråret have amputeret det ene 

ben som følge af ulykken.

Et dansk hold med en del afbud fra stam-

spillere tabte kampen på Brøndby Stadion 1-2. 

Blandt de danske lyspunkter var debuten til 

Lasse Schøne, der i sin første boldberøring fik 

udlignet den chilenske føring. Men blot få dage 

efter landskampen blev den offensive spiller al-

vorligt knæskadet under træningen i sin hol-

landske klub, og var derfor ukampdygtig resten 

af året.

Forhandlingerne om VM-kvalifikationspro-

grammet, som fra det danske fodboldforbunds 

side var blevet ført af landstræner Morten Olsen 

og generalsekretær Jim Stjerne Hansen, havde 

sikret tre kampe på hjemmebane ud af efter-

årets fire kvalifikationskampe. Og to af de tre 

kampe var mod de objektive gruppefavoritter 

henholdsvis Portugal og Sverige, der havde væ-

ret seedet over Danmark til lodtrækningen.

I kampen mod Portugal den 5. september 

sendte Nicklas Bendtner efter en fysisk duel 

med to portugisiske forsvarsspillere bolden 

kraftfuldt i nettet til dansk føring i første halv-

leg. En opdækningsfejl i det danske forsvar be-

tød imidlertid, at banens mindste spiller, den 

nationaliserede braslianskfødte Liedson, kunne 

heade bolden i mål bag Stephan Andersen til 

portugisisk udligning. Det uafgjorte resultat 

konsoliderede imidlertid den danske førsteplads 

i gruppen.

Denne position blev desværre forringet med 

to points i forhold til både Portugal og Sverige, 

da landsholdet fire dage efter spillede mod Al-

banien i Tirana. Både Portugal og Sverige var på 

samme spilledag heldige med at hente sejre over 

henholdsvis Malta og Ungarn, men for Danmark 

var Nicklas Bendtners føringsmål i første halv-

leg ikke tilstrækkeligt, da Erion Bogdanis scoring 

kort ind i anden halvleg blev kampens sidste på 

en aften med en uinspireret dansk indsats.

Dermed skulle Danmarks kvalifikation til slut-

runden sikres i enten næstsidste eller sidste 

spillerunde, hvor modstanderne i oktober var 

Sverige og Ungarn i Parken med fire dages mel-

lemrum.

Danmark ind, Sverige ud

I endnu en meget tæt kamp – den fjerde kvali-

fikationskamp på blot to et halvt år – mod ar-

vefjenderne fra Sverige var stillingen uafgjort 

0-0 indtil godt 10 minutter før tid, en stilling det 

danske hold kunne bruge til meget mere end 

det svenske. Men så tog Jakob Poulsen chancen 

fra distancen, og hans skud overrumplede den 

svenske målmand, og gik i mål til kampens slut-

resultat 1-0.

Dermed havde Danmark indløst billetten til 

VM-slutrunden fra den direkte kvalificerende 

førsteplads, mens Portugal skulle spille sig op 

på den play off-givende andenplads.

Med seks sejre og tre uafgjorte resultater i de 

første ni kvalifikationskampe kunne landshol-

det have sikret sig en statistisk milepæl ved at 

spille enten uafgjort eller vinde over Ungarn i 

den sidste men for kvalifikationen betydnings-

løse gruppekamp.

DBU Landshold
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Desværre blev Akos Buzakis scoring efter 35 

minutter kampens eneste, og dermed kunne 

landsholdet ikke gå ud af kvalifikationsturne-

ringen som ubesejret.

Men som vinder af gruppen med 21 points, 

to points flere end Portugal og tre points foran 

Sverige på tredjepladsen.

Landsholdets første forberedelser til VM-slut-

runden blev faktisk indledt allerede i november 

måned med de to venskabslandskampe. Dato-

erne den 14. og 18. november var officielle lands-

kampdatoer og skulle i VM-sammenhæng be-

nyttes til play off-kampe.

Men med Sydkorea og USA på vej mod en 

direkte kvalifikation havde DBU allerede haft 

kontakt til de to fodboldforbund, og dermed 

inviterede DBU de to landshold til venskabs-

landskampe i Danmark.

Kampen mod Sydkorea, der sluttede 0-0 

foran et nyombygget og udsolgt Blue Water 

Arena i Esbjerg, blev den første A-landskamp 

dér siden 1966. Kampen mod USA blev den an-

den i Smilets By, efter DBU fra 2006 skrev for-

pligtelsen til at spille alle A-landskampe ud af 

kontrakten med Parken Sport & Entertainment.

Det danske hold var ikke gæstfri overfor de 

amerikanske gæster på deres første besøg i 

Danmark, og vandt 3-1 på mål af tre hjemlige 

spillere; Johan Absalonsen, Søren Rieks og Mar-

tin Bernburg.

Jubilarer og karrierestop

Fem spiller og landstræner Morten Olsen jubile-

rede i løbet af sæsonen.

Mest markant var naturligvis, at Morten Ol-

sen efter 102 kampe som spiller på landsholdet 

med kampen mod Sverige, der symbolsk også 

sikrede kvalifikationen til VM-slutrunden, run-

dede 100 kampe som træner for landsholdet.

Blandt spillerne kunne Daniel Agger og Per 

Krøldrup jubilere med deres 25 kampe i 3-0 sej-

ren på Malta, mens Nicklas Bendtner nåede sit 

første jubilæum på landsholdet fire dage se-

nere med kampen mod Albanien i Parken. Lars 

Jacobsen blev hædret før kampen mod Sverige i 

Parken i oktober for sin landskamp nummer 25.

10 år efter sin debut på landsholdet kunne 

Jesper Grønkjær fejre 75-kamps jubilæum i ven-

skabslandskampen mod Sydkorea i november 

måned. Landsholdskarrieren har hidtil budt på 

deltagelse ved EM-slutrunderne i 2000 og 2004 

samt VM-slutrunden i 2002.

På negativsiden blev landsholdssæsonen ind-

ledt med et ærgerligt, utidigt karrierestop.

Årets Spiller 2008, Martin Laursen, tog kon-

sekvensen af adskillige knæskader, og valgte 

at indstille sin karriere først på landsholdet og 

dernæst også på klubplan for sin engelske klub, 

Aston Villa.

Martin Laursen havde efter næsten tre år 

udenfor landsholdet – fra august 2004 til juni 

sidste år – på grund af skader jubileret med sin 

landskamp nummer 50 mod Spanien i august 

2008, og nåede 53 kampe og to mål på lands-

holdet.
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A-landsholdet

Træner Morten Olsen

 1 Jon Dahl Tomasson SC Feyenoord 29.08.76     x* x* x* x* x*   107 51 

 2 Martin Jørgensen ACF Fiorentina 06.10.75  x* x* x* x x x x   x* 93 12

 3 Dennis Rommedahl NEC Nijmegen/Ajax Amsterdam 22.07.78 x x x x x x x x x   92 16 

 4 Thomas Sørensen Stoke City FC 12.06.76 x* x x x   x x x x* x 85 0

 5 Jesper Grønkjær FC København 12.08.77    i/2 i/2 i/18 i/18   i/36 x 76 5 

 6 Christian Poulsen Juventus FC 28.02.80 x x xⁱ x x x x x x x x 71 5

 7 Daniel Jensen SV Werder Bremen 25.06.79 x x x     R i/1 x x 46 3 

 8 Nicklas Bendtner Arsenal FC 16.01.88 x x i/7 x x xⁱ xⁱ x x   31 10

 9 Daniel  Agger Liverpool FC 12.12.84 x x x x    x x   29 3 

 10 Lars Jacobsen Everton FC / Blackburn Rovers FC 20.09.79 x x x x x x x x x x x 29 0

 11 Thomas Kahlenberg AJ Auxerre/VLF Wolfsburg 20.03.83  R x xⁱ      x  28 3 

 12 Per Krøldrup ACF Fiorentina 31.07.79 x x    R R   x x 27 0

 13 Michael  Gravgaard  FC Nantes Atlantique 03.04.78    R        18 5 

 14 Søren Larsen Toulouse FC / MSV Duisburg 06.09.81 i/8 x xⁱ   R i/1 R i/32   17 11

 15 Leon Andreasen SV Hannover 96 23.04.83 i/7 i/7 xⁱ         15 2 

 16 Michael Silberbauer FC Utrecht 07.07.81    R  x  i/2 i/3   13 1

 17 William Kvist Jørgensen FC København 24.02.85    x i/27 i/16 x R R R i/6 11 0 

 18 Jakob Poulsen AGF 07.07.83 i/10 R i/2 x x x x xⁱ x x x 10 1

 19 Jesper  Christiansen FC København 24.04.78 R  R  i/26       10 0 

 20 Morten Nordstrand FC København 08.06.83 x i/14ⁱ R         8 3

 21 Thomas Rasmussen Brøndby IF 16.04.77   R         8 0  

 22 Simon Kjær US Città di Palermo 26.03.89 R   x x x x x  x x 7 0

 23 Jonas Borring FC Midtjylland 04.01.85 xⁱ i/8 i/3         6 1 

 24 Martin Vingaard FC København 20.03.85 i/20    R       6 1

 25 Anders Møller Christensen OB 26.07.77   R R x x x R x R R 6 0 

 26 Stephan  Andersen Brøndby IF 26.11.81 R R  R x x R R R   5 0

 27 Michael Jakobsen AaB 02.01.86  x x  x   x x   5 0 

 28 Thomas  Kristensen FC København 17.04.83 i/23           5 0

 29 Chris Sørensen OB 27.07.77 x           5 0 

 30 Martin Bernburg FC Nordsjælland/Brøndby IF 26.12.85    i/8      i/34 i/34ⁱ 4 1

 31 Hjalte Bo Nørregaard FC København 08.04.81     i/1 i/2 i/2     4 0 

 32 Thomas Enevoldsen FC Groningen 27.07.87        R x i/11 i/30 3 0

 33 Michael Krohn-Dehli Brøndby IF 06.06.83  R          3 0 

 34 Morten Rasmussen Brøndby IF 31.01.85          x x 3 0

 35 Johan Absalonsen OB 16.09.85          i/7 i/7ⁱ 2 1 

 36 Søren Rieks Esbjerg fB 07.04.87          x i/5ⁱ 2 1

 37 Thomas Augustinussen FC Red Bull Salzburg 20.03.81    i/6   R     2 0 

 38 Jesper Bech Silkeborg IF 25.05.82         R R i/2 2 0

 39 Lasse  Schøne NEC Nijmegen 27.05.86     i/8ⁱ R R     1 1 

 40 Leon Jessen FC Midtjylland 11.06.86          x R 1 0

 41 Michael Lumb AGF 09.01.88          R x 1 0 

 42 Kris Stadsgaard Rosenborg BK 01.08.85     i/10       1 0

 43 Kim Christensen IFK Göteborg 16.07.79      R    R R 0 0 

 44 Jim Larsen Silkeborg IF 06.11.85         R   0 0

 Resultat (Danmark nævnt først)   1-1 3-0 3-0 1-0 1-2 1-1 1-1 1-0 0-1 0-0 3-1   

 Landskamp nummer   737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747   

 Samlet statistik: Kampe 747 ·  Sejre 347 ·  Uafgjorte 146 ·  Tabte 254 ·  Målscore 1406-1060               

            

 *anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

 | : Repræsenterede efterfølgende den nye klub jævnfør spillerens kluboversigt                
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Ligalandsholdet – det uofficielle landshold af 

aktuelle og potentielle spillere til A-landsholdet 

– var i januar 2009 på træningsophold på den 

thailandske ferieø Phuket, hvor holdet også del-

tog i den traditionsrige Kings Cup-turnering.

Ligalandsholdet har til formål at introducere 

de pågældende spillere til A-landsholdets spilsy-

stem, give dem indtryk af kravene til spillere på 

A–landsholdsniveau samt bibringe dem inter-

national erfaring mod ofte atypiske modstan-

dere under anderledes klimatiske forhold end i 

Europa.

For trænerne giver rejserne og træningerne 

mulighed for at opnå et indgående kendskab 

til det sportslige potentiale hos de pågældende 

spillere samt til et større kendskab til dem indi-

viduelt.

Det reelt syv hele dages træningsophold i 

perioden fra afrejsen sent torsdag aften den 

15. januar til hjemkosten tidligt om morgenen 

søndag den 25. januar omfattede i alt syv træ-

ningspas og to kampe.

Her kom spillerne til at stifte bekendtskab 

med en helt ny modstander. Mens vores eget A-

landshold netop var faldet tre pladser til num-

mer 37 på FIFA’s verdensrangliste, var Nordko-

rea i samme periode placeret som nummer 113. 

Thailand, der lå som nummer 150, er en god be-

kendt af Ligalandsholdet, der siden 1988 havde 

mødt thaierne fem gange med tre sejre, en uaf-

gjort og et nederlag som resultat.

Modstandernes forventede styrke var derfor 

helt i overensstemmelse med målsætningerne 

for DBUs investering i Ligalandsholdet, hvor det 

danske hold skal kunne forventes at være spil-

styrende for at opnå maksimalt, spillemæssigt 

udbytte af kampene.

Nordkorea blev besejret 1-0 i en kamp, der al-

lerede fra starten var præget af de 36 grader, 

som blev målt på banen.

Efter 22 minutters spil blev den danske domi-

nans omsat i mål, da Michael Krohn-Dehli sik-

rede plads til Jonas Borring på venstre fløj. Han 

lagde en lang aflevering over til bageste stolpe, 

hvor Martin Bernburg med en aflevering skråt 

bagud fandt Søren Rieks tæt foran mål til 1-0.

Truppen afsluttede træningsopholdet med 

kampen mod Thailand, som også var finalen i 

Ligalandsholdet

Ligalandsholdet

Træner Morten Olsen
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den 39. Kings Cup-turnering, under langt bedre 

arbejdsbetingelser fredag aften, hvor tempera-

turen med 26 grader var hele 10 grader køligere 

end i semifinalen mod Nordkorea onsdag efter-

middag.

På den baggrund lagde det danske hold rigtig 

godt fra start, og allerede efter ni minutter var 

Morten ’Duncan’ Rasmussen tæt på en scoring 

på hovedstød.

I det 35. minut var Kenneth Emil Petersen 

både hurtigere i tanke og handling end en mod-

stander, da han kom foran sin modstander i et 

thailandsk opspil, og indledte en kontra. I an-

det eller tredje forsøg fik de thailandske spillere 

ham imidlertid nedlagt.

Det efterfølgende frispark sendte Nicolai Stok-

holm dybt ind i feltet, hvor Morten ’Duncan’ Ras-

mussen kom højest, og serverede bolden for 

Danny Olsen med en aflevering på tværs, som FC 

Midtjylland-spilleren omsatte til scoring.

Efter 66 minutter tilkendte den thailandske 

dommer Sura Sriart tilkendte sine landsmænd 

et straffespark angiveligt mod Jan Frederiksen.

Udligningen blev startskuddet til et endnu 

større thailandsk pres på banen og godt støttet 

af det entusiastiske publikum på det udsolgte 

provinsstadion.

Efter 81 minutter resulterede presset i målet 

til 2-1, da Susa Sriart scorede et flot mål med et 

skud ovre i det lange hjørne uden chance for Kim 

Christensen, hvorefter thaierne tilspillede sig 

yderligere to gode chancer. Den sidste af dem i 

form af et forsøg på at overliste Kim Christensen 

med et lob, som den danske keeper dog pillede 

ned med en parering med en enkelt hånd.

I kampens sidste minut udlignede det dan-

ske hold, da Martin Bernburg fandt Ken Ilsø kort 

inde i feltet.

Herefter skulle finalen afgøres på straffe-

spark, som Ligalandsholdet vandt 5-3.

Berettigelsen i den økonomiske investering i 

Ligalandsholdet blev med udtagelsen af Jakob 

Poulsen og Chris Sørensen bekræftet allerede 

til den første A-landskamp i året mod Græken-

land blot to en halv uge efter hjemkomsten fra 

Thailand.

Jakob Poulsen spillede sig i løbet af sæsonen 

til en stamplads på A-landsholdet med delta-

gelse i 10 af sæsonens 11 A-landskampe.

Ophold blev betalt af arrangørerne, mens 

DBUs udgifter fordelte sig med cirka 285.000 

kroner i kompensation til de danske klubber, 

cirka 125.000 kroner i forsikring, cirka 250.000 

kroner i honorarer til de ikke-fastansatte træ-

nere og sundhedssektor. Cirka 650.000 kroner 

til samlede rejseudgifter samt omkring 75.00 

kroner til diverse udgifter.

Dermed beløb DBUs investering i træningstu-

ren fratrukket præmiepenge sig til godt 1,3 mil-

lion kroner.

 1 Nicolai Stokholm FC Nordsjælland 01.04.76 x x 8 0 

 2 Anders Møller Christensen OB 26.07.77 x* x* 7 0

 3 Chris Sørensen OB 27.07.77 x x 7 0 

 4 Martin Bernburg FC Nordsjælland 26.12.85 x i/12 4 0

 5 Jonas Borring FC Midtjylland 04.01.85 x x 4 0 

 6 Mikkel Thygesen FC Midtjylland 22.10.84 x i/10 4 0

 7 Ken Ilsø SønderjyskE 02.12.86 i/11 i/11ⁱ 2 1 

 8 Danny Olsen FC Midtjylland 11.06.85 i/16 xⁱ 2 1

 9 Bajram Fetai FC Nordsjælland 07.09.85 i/5 i/5 2 0 

 10 Jesper Jørgensen Esbjerg fB 09.05.84 i/6 x 2 0

 11 Michael Krohn-Dehli Brøndby IF 06.06.83 x x 2 0 

 12 Kenneth Emil Petersen AC Horsens 15.01.85 x x 2 0

 13 Jakob Poulsen AGF 07.07.83 x x 2 0 

 14 Morten Rasmussen Brøndby IF 31.01.85 i/4 x 2 0

 15 Kevin Stuhr Ellegaard Randers FC 23.05.83 x R 2 0 

 16 Søren Rieks Esbjerg fB 07.04.87 xⁱ R 1 1

 17 Kim Christensen IFK Göteborg 16.07.79 R x 1 0 

 18 Jan E. Frederiksen Randers FC 20.06.82 R i/3 1 0

 19 Johnny Thomsen SønderjyskE 26.02.82 R i/8 1 0 

 20 Jens Gjesing AGF 13.01.86 R R 0 0

 Resultat (Danmark nævnt først)   1-0 2-2     

*anfører · ₁antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål       
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U/21-landsholdet bestod i 2009 af spillere født 

den 1. januar 1988 eller senere, og det er spillere 

fra disse årgange, der skal repræsentere Dan-

mark ved Europamesterskaberne på hjemme-

bane i 2011. 

Som følge af værtskabet er holdet automa-

tisk kvalificeret, hvorfor både 2009 ligesom det 

kommende år udelukkende bestod af venskabs-

kampe, mens resten af Europa kæmper om de 

sidste eftertragtede syv pladser. 2009 har der-

for været brugt meget som det indledende år, 

hvor talentmassen skulle prøves af, og U/21-

landstræner, Keld Bordinggaard har således 

brugt 38 spillere i årets 11 kampe.

Som første del af forberedelsen var U/21-

landsholdet i januar på træningstur til Panama, 

hvor de to kampe mod Panama (0-1 sejr) og 

Guatemala (1-1), var et godt startskud på de 2½ 

års forberedelse holdet stod overfor. Under træ-

ningsturen, fik U/21-landstræner, Keld Bording-

gaard de første indtryk af denne årgangs for-

måen, og dermed en bedre indsigt og mulighed 

for at videreudvikle holdet.

Derefter startede en række venskabskampe, 

hvor de to første var på udebane. Første kamp 

var i februar på Malta (0-1 sejr), og i marts mod 

Tyrkiet (2-0 nederlag), men derefter blev de re-

sterende kampe spillet i Danmark for blandt 

andet at give de fire værtsbyer bedst mulig for-

beredelse frem mod EM i 2011. 

Den første kamp på hjemmebane blev spil-

let i juni i Aalborg mod Island (3-2 sejr), heref-

ter fulgte en stor mundfuld mod det enormt 

stærke italienske U/23 hold (0-4 nederlag), der 

var på vej til U/21 EM slutrunden i Sverige. En 

virkelig øjenåbner, idet både holdet og omgi-

velserne her fandt ud af, hvilket niveau der kræ-

ves, hvis man i 2011 skal kunne begå sig i turne-

ringen.

Efter sommerferien startede holdet mod Sve-

rige (2-4 nederlag), og herefter fulgte kampene 

i en lind strøm henover efteråret. I september 

mod Silkeborgs SAS Liga-hold (2-2), i oktober 

mod Georgien (3-1 sejr) og i november mod Po-

len (0-1 nederlag) og Serbien (1-3 nederlag).

U/21-landsholdet
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U/21-landsholdet

Træner Keld Bordinggaard

 1 Mike Lindemann Jensen Brøndby IF 19.02.88 x x xⁱ x i/16 x xⁱ 13 2 

 2 Frederik Krabbe AGF 10.03.88 x x  i/3 i/3 x x* 9 0

 3 Anders Degn Randrup Brøndby IF 16.07.88   x* x* x*   9 0 

 4 Winston W. Reid FC Midtjylland 03.07.88   x  i/8 x x 8 0

 5 Nicki Bille Nielsen FC Nordsjælland 07.02.88 x x  x x x x 7 2 

 6 Matti Lund Nielsen Lyngby BK / OB 08.05.88 x x x xⁱ x i/18 x 7 1

 7 Michael Lumb AGF 09.01.88     x   7 0 

 8 Andreas Bjelland Lyngby BK 11.07.88 x* x*  x x x* i/11 6 0

 9 Jonas Lössl FC Midtjylland 01.02.89 x x x x x x R 6 0 

 10 Nicolaj Agger Brøndby IF 23.10.88  x xⁱ x xⁱ   5 2

 11 Kasper Povlsen AGF 26.09.89  R x x x x x 5 0 

 12 Daniel Wass Brøndby IF 31.05.89 x x x i/18    5 0

 13 Brian T. Hamalainen Lyngby BK 29.05.89 xⁱ x i/12 R  R x 4 1 

 14 Mathias Jørgensen FC København 23.04.90  x R     4 0

 15 Jesper Juelsgaard Kristensen FC Midtjylland 26.01.89  i/13 x x R x R 4 0 

 16 Emil Lyng OSC Lille 03.08.89 x    x x x 4 0

 17 Lasse Nielsen AaB 08.01.88  R x x x R x 4 0 

 18 Christian Sivebæk FC Midtjylland 19.02.88  i/2 R x  x i/16 4 0

 19 Mads Winther Albæk FC Midtjylland 14.01.90    i/11 x x  3 0 

 20 Ronnie Schwartz Nielsen AaB 29.08.89    i/5ⁱ  i/5  2 1

 21 Ricki Olsen  Randers FC 21.10.88 R i/10 xⁱ     2 1 

 22 Mikkel Andersen Reading FC 17.12.88 i/9      x 2 0

 23 Simon Kjær US Città di Palermo 26.03.89  x      2 0 

 24 Sebastian Lykke Andersen HB Køge 23.12.88 i/38       1 0

 25 Rasmus S. Christiansen Lyngby BK 06.10.89 x       1 0 

 26 Simon M. Christoffersen HB Køge 21.11.90       x 1 0

 27 Henrik Dalsgaard AaB 27.07.89     i/10   1 0 

 28 Søren Frederiksen SønderjyskE 07.08.89      i/20 R 1 0

 29 Andreas Granskov Hansen SV Werder Bremen 05.03.89  i/8      1 0 

 30 Martin Hansen Liverpool FC 15.06.90    i/9    1 0

 31 Dennis Høegh AGF 21.02.89 i/5       1 0 

 32 Nicklas Wier Højlund Lyngby BK 06.03.90      i/9  1 0

 33 Casper Johansen AC Horsens 28.07.88   i/15     1 0 

 34 Pierre Kanstrup Brøndby IF 21.02.89 i/1       1 0

 35 Frederik Vang Larsen FC København 03.04.89  R i/9     1 0 

 36 Mads Fenger Nielsen Randers FC 10.09.90      i/2 R 1 0

 37 Philip A. B.  Rasmussen FC Nordsjælland 12.01.89   i/11  R   1 0 

 38 Martin Svensson Silkeborg IF 10.08.89 x       1 0

 39 Jesper Weinkouff  Christensen FC Hjørring 06.09.88     R   0 0 

 40 Emil Farver Silkeborg IF 01.09.89 R       0 0

 Resultat (Danmark nævnt først)   1-0 0-2 3-2 2-4 3-1 0-1 1-3    

 Landskamp nummer   373 374 375 376 377 378 379   

 Samlet statistik: Kampe 379 ·  Sejre 150 ·  Uafgjorte 79 ·  Tabte 150 ·  Målscore 594-540            

 *anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål                 
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U/20-landsholdet

Træner Keld Bordinggaard
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U/20-landsholdet har som vanligt haft en stille 

sæson. I første halvår, hvor holdet bestod af 

spillere født 1. januar 1989 og senere, var der in-

gen aktivitet for holdet, idet årgangen allerede 

var rigt repræsenteret på U/21 holdet.

Der kom derfor først for alvor aktivitet for hol-

det, da årgangen skiftede 1. juli, således at hol-

det nu bestod af spillere født efter 1. januar 

1990. Holdet samledes i slutningen af juli til en 

hjemlig træningssamling, inden de tog videre 

til Nordirland for at deltage i den traditions-

rige turnering Milk Cup. Holdet formåede her at 

spille sig i finalen som puljevinder efter kampe 

mod USA (2-1 sejr) og Israel (1-1). I finalen måtte 

holdet se sig slået af fysisk stærkt nordirsk hold 

(2-0 nederlag), men alt i alt en flot præstation, 

fra den årgang der skal danne stammen om det 

nye U/21 landshold efter EM i 2011.

I efteråret har holdet været samlet til to træ-

ningssamlinger, sammen med spillerne i perife-

rien af U/21 landsholdet, således at det sikres, at 

der arbejdes med den størst mulige gruppe spil-

lere frem mod 2011.

U/20-landsholdet

 1 Christian Lund Gytkjær Lyngby BK 06.05.90 xⁱ i/17ⁱ x 3 2 

 2 Anders Bleg Christiansen Lyngby BK 08.06.90 xⁱ x x 3 1

 3 Jacob Albrechtsen FC København 10.03.90 x x x 3 0 

 4 Zakaria Hassan FC Midtjylland 30.06.90 i/1 x i/14 3 0

 5 Michael Sten Jensen AaB 14.08.90 x i/3 x 3 0 

 6 Mikkel Rygaard Jensen HB Køge 25.12.90 i/2 x x 3 0

 7 Alexander Jackson Møller AGF 21.01.90 i/15 x* x 3 0 

 8 Nicolai Oliver F. Petersen OB 03.04.90 x i/2 x 3 0

 9 Saban Özdogan FC København 14.03.90 x i/15 x 3 0 

 10 Thomas Asmussen AB 21.06.90 x R x 2 0

 11 Simon M. Christoffersen HB Køge 21.11.90 x x R 2 0 

 12 Semere  Haile FC Nordsjælland 03.06.90 R x i/2 2 0

 13 Nicklas Wier Højlund Lyngby BK 06.03.90 x R x 2 0 

 14 Jonas P. H. Jacobsen Skive IK 04.07.90 x* R x* 2 0

 15 Jesper Bøge Pedersen FC Midtjylland 22.02.90 x x R 2 0 

 16 Jonas Søndberg Thorsen AGF 19.04.90 R x i/3 2 0

 17 Mikkel Nøhr Christensen Hvidovre IF 06.08.90 R x R 1 0 

 18 Jens Rinke Kristensen Klubløs 16.04.90 R x R 1 0

 Resultat (Danmark nævnt først)   2-1 1-1 0-2   

 Landskamp nummer   37 38 39   

 Samlet statistik: Kampe 39 ·  Sejre 8 ·  Uafgjorte 11 ·  Tabte 20 ·  Målscore 38-61        

 

 *anfører · ⁱantal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål           
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U/19-landsholdet

Træner Per Andersen

 1 David Boysen AB 30.04.91 x x x i/33 x x x x x R    

 2 Jens Stryger Larsen  Brøndby IF 21.02.91 i/11 x x xⁱ R i/11 x x xⁱ x x x  

 3 Mathias Reimer Larsen  Brøndby IF 20.05.91   x x* x x x x x* x* x* x*  

 4 Bashkim Kadrii B93 09.07.91   i/5 xⁱ xⁱ x i/5  x xⁱ xⁱ x  

 5 Nicolai Oliver F. Petersen OB 03.04.90 R x x i/29 x x x i/12      

 6 Alexander Jackson Møller AGF 21.01.90 x x* x* R x*ⁱ R R xⁱ      

 7 Morten Nielsen Landskrona BOIS 24.02.90 x i/5 x x R i/5        

 8 Jesper Bøge Pedersen FC Midtjylland 22.02.90 x i/32 x x R x x i/21      

 9 Martin Hansen Liverpool FC 15.06.90 x R  R x x x x      

 10 Daniel Segev Jørgensen FC Nordsjælland 04.02.91 i/20 x    x x i/16 x x x i/43  

 11 Saban Özdogan FC København 14.03.90 x x    x R x      

 12 Christian Lund Gytkjær Lyngby BK 06.05.90      i/4 i/16 x      

 13 Mads Winther Albæk FC Midtjylland 14.01.90 x*     x* x*       

 14 Oliver Lund Jensen AB 21.08.90      x i/8 x      

 15 Osama Akharraz Brøndby IF 26.11.90 x i/29            

 16 Anders Bleg Christiansen Lyngby BK 08.06.90   i/36 x R R x x      

 17 Martin C. Braithwaite Esbjerg fB 05.06.91         i/271 xⁱ i/19 x  

 18 Simon M. Christoffersen Herfølge BK  21.11.90 x i/42ⁱ x i/7 x x x x      

 19 Emil Larsen Lyngby BK 22.06.91         i/4 x xⁱ i/17  

 20 Jacob Albrechtsen FC København 10.03.90 x i/2            

 21 Jonas P. H. Jacobsen FC Midtjylland  04.07.90   R x x R x x*      

 22 Nicolai Jørgensen AB 15.01.91         x i/19 x i/39  

 23 Nicolai Møller Boilesen Brøndby IF 16.02.92         i/38 x x R  

 24 Nicolai Oppen Larsen  Lyngby BK 09.03.91         x R x x  

 25 Christopher G. Olczyk  Lyngby BK 03.03.91         x i/31 i/31 x  

 26 Thomas Delaney FC København 03.09.91           x i/38  

 27 Kevin Niclas Mensah FK Viborg 15.05.91         x i/17    

 28 Azad Corlu Brøndby IF 12.01.91         i/1 x    

 29 Semere  Haile FC Nordsjælland 03.06.90 i/15 x i/18 x i/3         

 30 Kasper T. K. Hansen FC Midtjylland 15.02.91           i/26 x  

 31 Daniel Mathias Høegh OB 06.01.91         i/3 x x R  

 32 Mads Fenger Nielsen Randers FC 10.09.90 i/8 x i/6 x x         

 33 Jonas Søndberg Thorsen AGF 19.04.90   R x i/18         

 34 Mikkel Rygaard Jensen Herfølge BK 25.12.90 x x x R x         

 35 Christian D. Eriksen AFC Ajax 14.02.92         x  x xⁱ  

 36 Thomas Asmussen AB 21.06.90   x i/16 x         

 37 Nicklas Wier Højlund Lyngby BK 06.03.90   i/41 x R R R R      

 38 Jakob Ahlmann Nielsen  AaB 18.01.91         x R i/23 x  

 39 Nikola Saric Liverpool FC 06.01.91           i/22ⁱ x  

 40 Alexander Juel Andersen FK Viborg 29.01.91              

 41 Kristian Fæste Vejle BK 24.03.90 R x x           

 42 Andreas Retz Laudrup FC Nordsjælland 10.11.90 i/18 x            

 43 Erik Sviatchenko FC Midtjylland 04.10.91         R x R x  

 44 Jonas Hebo Rasmussen FC Nordsjælland 01.08.91              

 45 Michael A. B. Falkesgaard Brøndby IF 09.04.91         R x    

 46 Daniel Lund Lindsten B93 04.01.91              

 47 Daniel  Krog OB 14.03.91           R R  

 Resultat (Danmark nævnt først)   0-3 1-0 0-2 2-4 2-0 0-3 0-1 1-0 2-1 2-0 3-0 1-3  

 Landskamp nummer   491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502  

 Samlet statistik: Kampe 506 ·  Sejre 190 ·  Uafgjorte 116 ·  Tabte 200 ·  Målscore 772-750              

               

 *anfører · ⁱantal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål               
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  i/22 i/17 x 19 2 

 x1 x x x 15 5

 x* x* x* x* 14 0 

 xⁱ x x x 13 5

     13 1 

     12 3

     12 3 

     12 0

     11 0 

 x x R R 11 0

     11 0 

     10 2

     10 0 

     10 0

     9 0 

     9 0

 x i/28 x i/22 8 2 

     8 1

 x x x i/4 8 1 

     8 0

     8 0 

  x i/4ⁱ xⁱ 7 2

 x x x x 7 0 

 x x x x 7 0

 i/31 R x x 7 0 

 x xⁱ x x 6 1

 i/17ⁱ i/4 i/19 R 5 1 

 x x R i/2 5 0

     5 0 

 i/2 R x x 5 0

 x x R R 5 0 

     5 0

     4 1 

     4 0

     3 1 

     3 0

     3 0 

     3 0

     2 1 

 R R x x 2 0

     2 0 

     2 0

     2 0 

 i/4ⁱ    1 1

 R R R R 1 0 

 i/19    1 0

     0 0 

 4-1 1-2 1-0 3-0   

 503 504 505 506   
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U/18-landsholdet

Træner Per Andersen

 1 Daniel Lund Lindsten B93 04.01.91 x x i/23 i/22 x      8 1 

 2 Jakob Ahlmann Nielsen  FC Midtjylland / AaB 18.01.91 x x x x x      8 0

 3 Christopher G. Olczyk  Lyngby BK 03.03.91 x x x x* x*      8 0 

 4 Azad Corlu Brøndby IF 12.01.91 x x R x x      7 1

 5 Kasper T. K. Hansen FC Midtjylland 15.02.91  x x x i/3      7 0 

 6 Emil Larsen Lyngby BK 22.06.91 i/1 x i/30 x x      7 0

 7 Nicolai Oppen Larsen  Lyngby BK 09.03.91 x x x x R      7 0 

 8 Rasmus Lynge Christensen  FC Midtjylland 12.08.91 x x i/33ⁱ x i/30      6 1

 9 Jonas Hebo Rasmussen Arsenal FC 01.08.91 i/20 R x i/4 i/4      6 0 

 10 Mads Dittmer Hvilsom FC Midtjylland 23.08.92      x xⁱ x x x 5 3

 11 Rasmus Falk Jensen OB 15.01.92      xⁱ x xⁱ x x 5 2 

 12 Christian D. Eriksen AFC Ajax 14.02.92  x x xⁱ i/22    x  5 1

 13 Mourad El Bariaki B93 29.01.92      x* x* x* x* i/44 5 0 

 14 Martin R. Brorsen Esbjerg fB 15.01.92      x x x x x 5 0

 15 Dario Dumic Norwich City FC 30.01.92      x x x x x 5 0 

 16 David  Jensen FC Nordsjælland 25.03.92      x x x x x 5 0

 17 Nicolaj Ritter FC Midtjylland 08.05.92      x i/38 x x i/19 5 0 

 18 Casper Bisgaard Sloth AGF 26.03.92      x x x x x* 5 0

 19 Christian Nikolaj Sørensen OB 06.08.92      i/17 i/37 x i/17 x 5 0 

 20 Bashkim Kadrii B93 09.07.91 x          4 2

 21 Kevin Niclas Mensah FK Viborg 15.05.91 x          4 2 

 22 Nicolai Jørgensen AB 15.01.91  i/1 xⁱ x x      4 1

 23 Martin C. Braithwaite Esbjerg fB 05.06.91  i/6 x i/6 i/6      4 0 

 24 Mark Gundelach FC Nordsjælland 07.01.92      x i/0 i/19 x R 4 0

 25 Daniel Mathias Høegh OB 06.01.91 R x i/9 x x      4 0 

 26 Daniel Segev Jørgensen FC Nordsjælland 04.02.91 i/32          4 0

 27 Jens Stryger Larsen  Brøndby IF 21.02.91 x          4 0 

 28 Mathias Reimer Larsen  Brøndby IF 20.05.91 x*          4 0

 29 Daniel Norouzi Brøndby IF 03.01.92      x x x x  4 0 

 30 Martin Lund Pedersen OB 04.08.91 i/21 R x i/8 x      4 0

 31 Kristian Auken Skov Esbjerg fB 14.08.92      R x x i/11 x 4 0 

 32 Alexander Juel Andersen FK Viborg 29.01.91 x x* x*        3 0

 33 Mathias Wichmann  Andersen AaB 06.08.91  i/12 x R x      3 0 

 34 Thomas Delaney FC København 03.09.91 i/2          3 0

 35 Erik Sviatchenko FC Midtjylland 04.10.91  R R xⁱ i/25      2 1 

 36 Nis August B. Lundgaard Lyngby BK 25.02.92      R i/13 i/17   2 0

 37 Casper Offenberg AB 06.03.92      i/39 x R   2 0 

 38 Mikkel Mose Vestergaard Esbjerg fB 22.11.92      i/11 x    2 0

 39 Oguz Han Aynaoglu FC Nordsjælland 22.03.92      x R R   1 0 

 40 Nicolai Christensen AGF 11.02.92         R x 1 0

 41 Michael A. B. Falkesgaard Brøndby IF 09.04.91  R R R x      1 0 

 42 Mathias Krathmann Gehrt Brøndby IF 07.06.92         R i/40 1 0

 43 Jonas  Knudsen Esbjerg fB 16.09.92         R x 1 0 

 44 Franck Semou Hvidovre IF 25.08.92          x 1 0

 45 Rasmus  Thelander AB 09.07.91    R x      1 0 

 46 Nicolaj Bjerregaard Lyngby BK 25.03.92      R R R   0 0

 47 Esben Højmark  AGF 16.02.91 R          0 0 

 48 Jores  Okore FC Nordsjælland 11.08.92         R R 0 0

 49 Frederik  Rønnow AC Horsens 04.08.92         R R 0 0 

 50 Carlos  Shiralipour Viborg FF 06.05.92          R 0 0

 51 Frederik  Sørensen Lyngby BK 14.04.92      R R R   0 0 

 Resultat (Danmark nævnt først)   0-3 0-1 2-1 2-2 0-1 3-3 1-1#ⁱ 1-1 0-1 0-2   

 Landskamp nummer   28 29 30 31 32 33 34 35 36 37    

 Samlet statistik: Kampe 37 ·  Sejre 12 ·  Uafgjorte 14 ·  Tabte 11 ·  Målscore 44-46               

          

      *anfører · ⁱantal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål 
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U/17-landsholdet

Træner Thomas Frank

 1 Nicolai Møller Boilesen Brøndby IF 16.02.92 x* x* x* x* x*         

 2 Christian D. Eriksen AFC Ajax 14.02.92 x xⁱ            

 3 Mads Dittmer Hvilsom FC Midtjylland 23.08.92 x i/21 x x x         

 4 Mourad El Bariaki B93 29.01.92 x x x x i/1         

 5 Daniel Norouzi Brøndby IF 03.01.92 i/41 x x x x         

 6 Alexander Nissen Green Lyngby BK 04.05.92   x x x         

 7 Nicolaj Ritter FC Midtjylland 08.05.92   x x x         

 8 Dario Dumic Norwich City FC 30.01.92 x x x x          

 9 Frederik Lund Gytkjær Lyngby BK 16.03.93          x i/26 x  

 10 Casper Bisgaard Sloth AGF 26.03.92 x i/47 i/4 i/4 x         

 11 Rasmus Falk Jensen OB 15.01.92   xⁱ xⁱ x         

 12 Mark Gundelach FC Nordsjælland 07.01.92 x i/4 x x x         

 13 Kristian Auken Skov Esbjerg fB 14.08.92 R x R R i/11         

 14 Kenneth Dahrup Zohore FC København 31.01.94      x i/26 x x xⁱ i/25ⁱ x  

 15 Andreas Baes Jensen FC København 01.09.93      i/27 x x i/30 i/14 x x  

 16 Jonas Jørgen Larsen Lyngby BK 29.01.92 i/40 x            

 17 Jannik Skov Hansen Brøndby IF 05.01.93      i/32 x i/43ⁱ x x x i/22  

 18 Kasper Larsen OB 25.01.93      xⁱ i/24 x x x x* x*  

 19 David  Jensen FC Nordsjælland 25.03.92 x R x x x         

 20 Nicolaj Beier Køhlert Liverpool FC 21.01.93      x i/27 i/33 xⁱ x x xⁱ  

 21 Casper Offenberg AB 06.03.92 i/10 x R i/39 i/31         

 22 Christopher  Gertsen Randers Freja 24.01.93      R x xⁱ x x i/20 x  

 23 Mads Pedersen FC Midtjylland 17.01.93      x i/15 x*ⁱ x1 x*ⁱ R R  

 24 Mathias Redsted Brøndby IF 06.07.93      x x R i/15 x x i/18  

 25 Uffe Manich Bech Lyngby BK 13.01.93      x xⁱ i/29ⁱ xⁱ x x xⁱ  

 26 Peter Møller Jokumsen  FC Midtjylland 22.02.93      i/25 x xⁱ x i/9 x i/25  

 27 Marco Tejmer Larsen FC Midtjylland 15.05.93      x x i/14 i/17 i/20 x xⁱ  

 28 Nicolai Bading Jørgensen Brøndby IF 12.01.93          x R x  

 29 Viktor Fischer FC Midtjylland 09.06.94      i/14 x x i/14     

 30 Niels Bisp Rasmussen Vejle BK 09.09.93   R R x x* x* R x*ⁱ     

 31 Oguz Han Aynaoglu FC Nordsjælland 22.03.92 x i/34 x R x         

 32 Jesper Brøndum Henriksen FK Viborg 22.03.93      x i/17 x i/26     

 33 Jens  Jønsson AGF 10.01.93      R x x x x i/15 x  

 34 Nicolai Christensen AGF 11.02.92 R x            

 35 Lukas Fernandes  Lyngby BK 01.03.93      x x R x R x R  

 36 Frederik  Holst Brøndby IF 24.09.94          R x x  

 37 Nicolaj Bjerregaard Lyngby BK 25.03.92 R x R R R         

 38 Riza Durmisi Brøndby IF 08.01.94          R x i/27  

 39 Mathias Krathmann Gehrt Brøndby IF 07.06.92   i/31 x R         

 40 Christian Nikolaj Sørensen OB 06.08.92 x i/16 i/7 i/7 R         

 41 Frederik  Sørensen Lyngby BK 14.04.92 x i/2            

 42 Danny Kwasi Amankwaa FC København 30.01.94              

 43 Frederik Møller FC Midtjylland 08.07.93      x i/22 x R     

 44 Kristian Lindberg FC Nordsjælland 14.02.94              

 45 Mads Rasmussen OB 02.04.93          R i/17 i/14  

 46 Daniel Meineke-Nielsen  FC Midtjylland 05.02.93      R R x R     

 47 Franck Semou Hvidovre IF 25.08.92 R x            

 Resultat (Danmark nævnt først)   0-1 1-1 4-0 1-2 0-1 1-1 1-3 5-1 4-2 2-2 1-0 4#1-3  

 Landskamp nummer   430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441  

 Samlet statistik: Kampe 444 ·  Sejre 182 ·  Uafgjorte 96 ·  Tabte 166 ·  Målscore 723-609              

      

 *anfører · ⁱantal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål               
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     29 2 

     27 9

     17 8 

     17 0

     16 1 

     15 1

     15 1 

     12 2

  x i/42 xⁱ 12 2 

     12 0

     11 4 

     11 2

     11 0 

  x i/29ⁱ x 10 6

  i/9 x x 10 2 

     10 2

  x x x 10 1 

  x x x 10 1

     10 0 

  x x R 9 2

     9 2 

  xⁱ R xⁱ 8 3

  x x* x* 8 3 

  R x x 8 0

     7 4 

     7 1

     7 1 

  x x R 7 0

  R x i/14ⁱ 6 1 

  x* R R 6 1

     6 0 

  x i/17 R 6 0

     6 0 

     5 0

  R R x 5 0 

  x x x 5 0

     4 0 

  R x x 4 0

     4 0 

     4 0

     4 0 

  i/14 x i/17 3 0

     3 0 

  i/32 R i/22 2 0

     2 0 

     1 0

     1 0 

  1-3 1-2 8-1   

  442 443 444      
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U/16-landsholdet

Træner Thomas Frank

 1 Uffe Manich Bech Lyngby BK 13.01.93 x i/2 x xⁱ i/17   7 3 

 2 Marco Tejmer Larsen FC Midtjylland 15.05.93 i/9 x x i/5ⁱ xⁱ   7 2

 3 Jesper Brøndum Henriksen FK Viborg 22.03.93 i/4 x x x i/4   7 0 

 4 Peter Møller Jokumsen  FC Midtjylland 22.02.93 x x x i/7 x   7 0

 5 Mads Pedersen FC Midtjylland 17.01.93 x* x* x* x x   7 0 

 6 Mathias Redsted Brøndby IF 06.07.93 x x x x i/35   7 0

 7 Viktor Fischer AGF 09.06.94    x i/37 x i/23 6 3 

 8 Kasper Larsen OB 25.01.93 x x x xⁱ    6 1

 9 Nicolaj Beier Køhlert Esbjerg fB  21.01.93 x x i/3 x    6 0 

 10 Frederik Møller FC Midtjylland 08.07.93 R x x x    5 0

 11 Jens  Jønsson AGF 10.01.93 x x i/4 R xⁱ   4 1 

 12 Andreas Baes Jensen FC København 01.09.93 i/41 x i/18  i/30   4 0

 13 Niels Bisp Rasmussen Vejle BK 09.09.93    x* x*   4 0 

 14 Mads Rasmussen OB 02.04.93 x i/12ⁱ R  x   3 1

 15 Lukas Fernandes  Lyngby BK 01.03.93 R R x  i/20   3 0 

 16 Mathias Stilling Gertsen FK Viborg 19.01.93 x R R     3 0

 17 Jannik Skov Hansen Brøndby IF 05.01.93    i/1 x   3 0 

 18 Bassel Zakaria Jradi  B93 06.07.93 R i/4 x     3 0

 19 André Ibsen Rømer FC Midtjylland 18.07.93 R i/9 x  i/13   3 0 

 20 Jannich Storch FC Nordsjælland 12.05.93 x x R R x   3 0

 21 Frederik Lund Gytkjær Lyngby BK 16.03.93    x    2 2 

 22 Kristian Lindberg FC Nordsjælland 14.02.94      xⁱ xⁱ 2 2

 23 Lucas Andersen AaB 13.09.94      x xⁱ 2 1 

 24 Casper Nielsen Esbjerg fB 29.04.94      i/26 xⁱ 2 1

 25 Patrick Olsen  Brøndby IF 23.04.94      i/23ⁱ x 2 1 

 26 Danny Kwasi Amankwaa FC København 30.01.94      x i/40 2 0

 27 Kristian Andersen Brøndby IF 01.09.94      x* i/25 2 0 

 28 Lasse Vigen Christensen Esbjerg fB 15.08.94      i/33 x* 2 0

 29 Riza Durmisi Brøndby IF 08.01.94      x i/22 2 0 

 30 Christopher  Gertsen Randers Freja 24.01.93    i/9 x   2 0

 31 Nicolai Johannesen Lyngby BK 22.05.94      x x 2 0 

 32 Nicolai Bading Jørgensen Brøndby IF 12.01.93    x    2 0

 33 Christian Nørgaard Lyngby BK 10.03.94      x i/24 2 0 

 34 Thomas Pedersen FC København 22.05.94      x i/36 2 0

 35 Christoffer  Remmer FC København 16.01.93    i/6 x   2 0 

 36 Mads Aaquist FC København 31.12.94      x x 2 0

 37 Anders  Junge AGF / Lyngby BK 02.03.93     xⁱ   1 1 

 38 Mathias Knudsen AB 14.01.94      R x 1 0

 39 Oliver Korch FC Midtjylland 18.06.94      x R 1 0 

 40 Sebastian Krogdahl AB 25.02.94      R x 1 0

 41 Kristian Julius  Lauritzen Brøndby IF 19.01.93 x R R     1 0 

 42 Mads Nielsen Brøndby IF 26.03.94      R x 1 0

 43 Casper Radza OB 26.02.94      R x 1 0 

 Resultat (Danmark nævnt først)   2-0 1-3 0-3 5-0 4-3 4-1 3-1   

 Landskamp nummer   79 80 81 82 83 84 85   

 Samlet statistik: Kampe 85 ·  Sejre 30 ·  Uafgjorte 14 ·  Tabte 41 ·  Målscore 117-128            

       

 *anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål           
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Kvindelandsholdet

Træner Kenneth Heiner-Møller

 1 Katrine S. Pedersen Stabæk 13.04.77 x*  x*ⁱ  x*  x*  x*  x*  x*  x*  x*  x*  x*  x*  x*  157 6 

 2 Merete Pedersen OB 30.06.73 x  x  i/5  x                    136 65

 3 Lene R. Jensen Brøndby IF 17.03.76         i/24  i/12  R  R  i/5  R        105 26 

 4 Cathrine Paaske Sørensen Linköping FC  14.06.78 x  x  x  x      xⁱ  x  x  x  x      104 29

 5 Johanna B. Rasmussen Umeå IK 02.07.83 x  xⁱ  x  x      xⁱ  x  x  xⁱ  x  xⁱ  x  65 13 

 6 Heidi Elgaard Johansen Fortuna Hjørring 09.06.83 x  R  x  R  x  x  R  x  x  x  x  R    62 0

 7 Janne Madsen Fortuna Hjørring 12.03.78 R  i/4  i/18  R  i/17  i/22  R  R  R  R        61 4 

 8 Julie Rydahl Bukh Linköping FC  09.01.82 i/2  x  i/14  xⁱ      x  x  x  x  xⁱ      59 6

 9 Tine Cederkvist Viskær  LdB Malmö FC 21.03.79 R  x  R  x    i/6  x  R  R  R  R  x  x  56 0 

 10 Mia Brogaard Brøndby IF 15.10.81 x  i/8  x  x  xⁱ    x  x  x  x  x  x  x  55 3

 11 Mariann Gajhede Knudsen Fortuna Hjørring 16.11.84 x  i/5  x  x                    55 0 

 12 Maiken With Pape Stabæk 20.02.78 x  R  R  R  xⁱ  x  x  x  xⁱ  x  xⁱ      40 21

 13 Christina Øyangen Ørntoft LdB Malmö FC 02.07.85 x  x  xⁱ  x                    37 1 

 14 Camilla Sand Andersen Fortuna Hjørring 14.02.86 x  x  x  x      x  x  xⁱ  x  xⁱ  x  x  33 8

 15 Line Røddik Hansen Brøndby IF 31.01.88 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  30 0 

 16 Ditte L. Larsen Brøndby IF 24.04.83         i/15  x  R  R  R  R        12 1

 17 Sanne Troelsgaard Nielsen SønderjyskE / Brøndby IF 15.08.88 R  x  R  R  x  x  i/10  R  R  x  i/14  i/27  i/26  10 2 

 18 Nadia Nadim IK Skovbakken 02.01.88 i/12  i/2  xⁱ  i/2  x  x  i/12  i/20  x  x        10 1

 19 Marie Bjerg IK Skovbakken 16.07.88 R  i/15  i/24  R  i/10  x  R  R  R  R        10 0 

 20 Mette V. Jensen Fortuna Hjørring 28.05.87         x  x  x  x  x  R  R  R  R  10 0

 21 Katrine Veje OB 19.06.91           x  i/24  i/24  i/18  i/18  xⁱ  x  x  8 3 

 22 Nanna Christiansen Brøndby IF 17.06.89 i/4  i/17  R  i/14  x  x  R  R  R  R  x  x  x  8 0

 23 Theresa Nielsen Brøndby IF 20.07.86                       i/10  i/22  7 0 

 24 Tina Kærgaard Rasmussen HEI 14.04.80 R  R  x  R  x  i/21  x  x  R  R  i/21  R  R  6 0

 25 Marianne Løth Pedersen IK Skovbakken 28.02.85 i/1  x  R  R  x  i/17  R  i/12  R  i/17        6 0 

 26 Pernille Mosegaard Harder Team Viborg 15.11.92                       x  x  2 3

 27 Lise Overgaard Munk Fortuna Hjørring 26.05.89                     R  x  x  2 3 

 28 Mia Bak Pedersen IK Skovbakken 08.10.80                     i/15      2 0

 29 Carina Johansen Vejle BK 03.03.87                       x  x  2 0 

 30 Camilla Mogensen Fortuna Hjørring 03.09.83                     R      2 0

 31 Kristine Pedersen Fortuna Hjørring 27.08.86                       R  i/21  2 0 

 32 Mia Kjærsgaard-Andersen IK Skovbakken 19.01.89         i/6  R  R  R  R  R      R  1 0

 33 Cecilie Sandvej Brøndby IF 13.06.90         i/25  R                1 0 

 34 Line Sigvardsen Jensen Fortuna Hjørring 23.08.91                       i/29  R  1 0

 Resultat (Danmark nævnt først)   0-2  2-0  2-0  1-0  2-1  0-1  5-2  0-1  2-1  1-2  6-0  15-0  0-0    

 Landskamp nummer   307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319   

 Samlet statistik: Kampe 319 ·  Sejre 160 ·  Uafgjorte 53 ·  Tabte 106 ·  Målscore 646-407                              

 

 *anfører · ⁱantal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve

 | : Repræsenterede efterfølgende den nye klub jævnfør spillerens kluboversigt                
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U/23-kvindelandsholdet

Træner Per Nielsen

 1 Theresa Nielsen Brøndby IF 20.07.86 xⁱ  x  2 1 

 2 Nanna Christiansen Brøndby IF 17.06.89 x  x  2 0

 3 Mia Ellegaard IK Skovbakken 17.07.87 i/7  i/2  2 0 

 4 Sine Hovesen Fortuna Hjørring 19.08.87 x  x  2 0

 5 Josefine Høgh Pedersen OB 21.09.89 x  x  2 0 

 6 Mette V. Jensen Fortuna Hjørring 28.05.87 x  x  2 0

 7 Louise Kristiansen IK Skovbakken 24.09.87 x  i/15  2 0 

 8 Camilla Kur Brøndby IF 03.04.89 i/10  x  2 0

 9 Nanna Larsen Brøndby IF 30.04.89 i/5  i/8  2 0 

 10 Emma Madsen Brøndby IF 18.11.88 x  i/12  2 0

 11 Maria Munk Nielsen OB 17.06.89 i/4  x  2 0 

 12 Sif Rykær SønderjyskE 16.01.88 x  x  2 0

 13 Sanne Troelsgaard Nielsen SønderjyskE 15.08.88 x*  x*  2 0 

 14 Maria Clausen OB 11.07.86 x  R  1 0

 15 Janni Arnth Jensen Fortuna Hjørring 15.10.86 R  x  1 0 

 16 Mia Kjærsgaard-Andersen IK Skovbakken 19.01.89 x  R  1 0

 17 Stina Lykke Petersen Brøndby IF 09.02.86 R  x  1 0 

 18 Henriette  Salling Dahl Brøndby IF 24.08.87 R  i/4  1 0

 Resultat (Danmark nævnt først)   1-3  0-3    

 Landskamp nummer   1  2  

 Samlet statistik: Kampe 2 ·  Sejre 0 ·  Uafgjorte 0 ·  Tabte 2 ·  Målscore 1-6         

 *anfører · ⁱantal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål 
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U/19-kvindelandsholdet

Træner Søren Randa-Boldt 

 1 Katrine Korsgaard IK Skovbakken 19.01.90 x*  x*  x*  x*  x*              30 2 

 2 Malene Berg Hansen IK Skovbakken 01.04.90 x  x  x  x  x  x            26 0

 3 Cecilie Sandvej SønderjyskE 13.06.90 x  x  x  x  x  x            21 1 

 4 Line Sigvardsen Jensen Fortuna Hjørring 23.08.91 x  x  x  x  x  x*  x*  x*  x*  x*  x*  21 0

 5 Pernille Schulze-Larsen Skovlunde IF 30.11.91 i/12  i/11  x  i/12  i/1  x  i/15  x  x  x  x  15 0 

 6 Linette Andreasen IK Skovbakken 19.09.91 i/3  x  x  xⁱ  x  x  x  x  R  i/23ⁱ  xⁱ  14 10

 7 Michelle  Madsen Lemvig GF / Team Viborg 16.03.91 i/18  i/1  i/18  R  R  i/5  x  x  x  xⁱ  x  13 3 

 8 Katrine Veje OB 19.06.91 x  x  x  xⁱ  x  x            13 3

 9 Nina Frausing Pedersen IK Skovbakken 20.06.91 i/2  i/14  i/8  i/3  R  R  x  i/26  xⁱ  x  x  13 2 

 10 Mia Andreasen SønderjyskE 18.10.90 i/13  i/13  i/13                  13 0

 11 Anne Thirup Rudmose Team Viborg 03.01.91 x  i/12  R  R  i/12  x  x  x  x  x  x  13 0 

 12 Elizabet Madjarac Brøndby IF 15.12.90 xⁱ  x  i/1  x  x  R            11 3

 13 Sofie  Junge Pedersen IK Skovbakken 24.04.92 x  x  x  x  x  x  x  x  x  xⁱ  xⁱ  11 2 

 14 Stephanie Cecilie Surel Pedersen Skovlunde IF 04.03.91 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  11 0

 15 Britta O.B. Olsen OB 08.05.91       R  i/14  i/14  x  i/20  i/23  R  i/14  9 0 

 16 Kamilla  Nygaard Jensen Horsens SIK 09.10.90 x  R  x                  7 0

 17 Louise Priergaard Lund Skovlunde IF 21.01.91       i/18  R  i/11  i/21  i/21  i/21  R  R  7 0 

 18 Amanda Marie Hohol Brøndby IF 26.02.92 x  x  x  x  xⁱ  x            6 1

 19 Lene Gissel Rasmussen IK Skovbakken 07.04.91 R  x  i/16  x  x  x            6 0 

 20 Pernille Mosegaard Harder Team Viborg 15.11.92             x  x  x  xⁱ  x  5 6

 21 Sofie Bloch Jørgensen Varde IF 23.08.91             x  x  x  x  x  5 4 

 22 Laura Dræby Carstens Vejle BK 30.07.91       R  R  R  x  x  x  x  x  5 0

 23 Line S. Kristensen Team Viborg 11.11.92                 xⁱ  xⁱ  i/6  3 2 

 24 Liv Havgaard Nyhegn OB 25.04.92             i/7  i/13  i/13  R  R  3 0

 25 Amalie Holm Pedersen Skovlunde IF 20.09.92             i/11  i/11  R  i/11  R  3 0 

 26 Line Frausing Østergaard Team Viborg 30.04.92             R  x  R  i/9  R  2 0

 27 Pernille Ramlov Fortuna Hjørring 11.04.91 i/1  R  i/3                  2 0 

 28 Esther Dam Simonsen SønderjyskE 21.05.92             R  i/22  R  R  R  1 0

 29 Lærke L. Michaelsen Horsens SIK 07.03.92             i/6  R        1 0 

 Resultat (Danmark nævnt først)   1-1  0-1  0-2  2-3  1-0  0-1  2-3  4-0  5-0  7-0  2-1   

 Landskamp nummer   111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121    

 Samlet statistik: Kampe 121 ·  Sejre 58 ·  Uafgjorte 20 ·  Tabte 43 ·  Målscore 299-153                          

 *anfører · ⁱantal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

 | : Repræsenterede efterfølgende den nye klub jævnfør spillerens kluboversigt
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U/17-pigelandsholdet

Trænere Anders Damgaard

 1 Liv Havgaard Nyhegn OB 25.04.92 x  x  x  x  x            24 0 

 2 Pernille Mosegaard Harder Team Viborg 15.11.92 x  x  x  x  x            23 9

 3 Line Frausing Østergaard Team Viborg 30.04.92 i/19  x  x  x  x            21 0 

 4 Fitore Zejnullahi Varde IF 01.06.93 x  i/2  i/9  i/2  x  x  x  x  x  x  16 5

 5 Louise Brix OB / KoldingQ 20.09.93 x  x  x  x    x*  x*ⁱ  x*  x*  x*  13 1 

 6 Lærke L. Michaelsen Horsens SIK 07.03.92 R  xⁱ  x  x  x            11 2

 7 Yasemin Mermer OB 02.03.92 x  xⁱ  x  x  i/14ⁱ            10 3 

 8 Louise  Iversen Team Viborg 29.06.93 i/10  i/12  R  x  R  x  i/36  x  R  x  10 0

 9 Line Munk Nielsen OB 15.05.92 i/22  x  x  x  i/2            9 0 

 10 Stine B. Pedersen Team Viborg 03.01.94 x  x  R  x  x  x  x  x  x  x  9 0

 11 Rikke C. S. Kristensen Kolding Q 10.02.92 x  x*  x*  R  x            8 2 

 12 Line S. Kristensen Team Viborg 11.11.92 i/4  x  i/7  R  x            8 1

 13 Majbritt Henningsen KoldingQ 31.03.92 i/14  i/9  R  i/9  R            8 0 

 14 Amalie Holm Pedersen Skovlunde IF 20.09.92 x  i/7  i/11  R  x            8 0

 15 Esther Dam Simonsen SønderjyskE 21.05.92 x  R                  7 0 

 16 Tanja  Ingeman Rasmussen OB 21.09.93     R  R  x  x  x  x  x  x  7 0

 17 Camilla Simonsen KoldingQ 17.06.92 R  x  x  x  R            7 0 

 18 Amalie Vejlgaard Elbæk KoldingQ 03.02.93           i/32  i/32  x  x  x  7 0

 19 Anne M. Hørberg Vejlstrup Skovlunde IF 20.09.92 x  R  x  x*  x*            7 0 

 20 Annika Hansen OB 12.07.92     x  i/7  i/11            6 1

 21 Nadja Bryld SønderjyskE 17.02.94           i/36  x  i/23  x  i/27  5 0 

 22 Camilla Christensen IK Skovbakken 18.10.92 x*  R                  5 0

 23 Maja Langkjær Jensen IK Skovbakken 13.01.93           x  x  x  i/28  x  5 0 

 24 Julie Trustrup Jensen Brøndby IF 06.04.94           x  x  x  x  x  5 0

 25 Pernille Madsen Team Viborg 19.10.94           i/33  i/4  i/24  i/4  R  4 0 

 26 Caroline Rask B52/Aalborg 25.05.94           i/24  i/24  x  R  i/23  4 0

 27 Mie  Leth Jans Brøndby IF 06.02.94               i/26  x  x  3 0 

 28 Sofie Yde Monberg KoldingQ 30.12.93               x  x  i/29  3 0

 29 Karoline Smidt Nielsen OB 12.05.94               x  x  x  3 0 

 30 Anna Vig Horsens SIK 25.10.93           i/8  i/21  R  i/5  R  3 0

 31 Julie N. Moeslund Team Viborg 16.08.93               R  x  x  2 2 

 32 Rikke Line Randrup Kristensen OB 18.02.94           x  x        2 2

 33 Rikke Ilkjær KoldingQ 01.04.94           x  i/35        2 0 

 34 Ranva Marie Jensen SønderjyskE 11.05.93           x  x  R  R  R  2 0

 35 Louise Larsen OB 29.12.93           i/4  x        2 0 

 36 Sasha Ryvang Skive Nielsen Skovlunde IF 11.11.93           x  x        2 0

 37 Anne Steensgaard Bach  B52/Aalborg 26.05.94           R  i/16  R  R  R  1 0 

 Resultat (Danmark nævnt først)   0-4  2-1  0-1  0-2  1-1  0-1  3-0  3-0  2-0  0-1   

 Landskamp nummer   157  158  159  160  161  162  163  164  165  166    

 Samlet statistik: Kampe 166 ·  Sejre 69 ·  Uafgjorte 42 ·  Tabte 55 ·  Målscore 301-212 

                        

 *anfører · ⁱantal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål 

 | : Repræsenterede efterfølgende den nye klub jævnfør spillerens kluboversigt                        
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U/16-pigelandsholdet

Træner Danny Jung

 1 Mette Perthu Hansen Brøndby IF 21.04.93 x  x  i/19  i/13  x  i/19  10 0 

 2 Malou Korsholm Mortensen OB 05.04.93 x*  x*  x  i/6  x  i/12  8 0

 3 Amalie Vejlgaard Elbæk KoldingQ 03.02.93 x  x          8 0 

 4 Fitore Zejnullahi Varde IF 01.06.93 x  x          8 0

 5 Mette Lorentzen  KoldingQ 30.04.93     R  i/15  i/15  x  7 0 

 6 Rikke Ilkjær KoldingQ 01.04.94 i/22  x  x  x  x  x  6 0

 7 Tanja Ingeman Rasmussen OB 21.09.93 x  x  x*  x*  x*  x*  6 0 

 8 Louise Iversen Team Viborg 29.06.93     x  x  i/14  i/17  6 0

 9 Ranva Marie Jensen SønderjyskE 11.05.93 x  x  x  x  x  x  6 0 

 10 Maja Langkjær Jensen IK Skovbakken 13.01.93 x  x  x  i/11  x  x  6 0

 11 Mie Leth Jans Brøndby IF 06.02.94 i/3  i/10  i/10  x  i/6  i/5  6 0 

 12 Pernille Madsen Team Viborg 19.10.94 i/16  x  i/16  i/17  i/16  x  6 0

 13 Caroline Rask B52/Aalborg 25.05.94 i/15  x  i/15  x  i/2  i/15  6 0 

 14 Sasha Ryvang Skive Nielsen Skovlunde IF 11.11.93 x  x  x  i/16  x  x  6 0

 15 Julie Trustrup Jensen B73 Slagelse 06.04.94 x  i/2  x  x  x  x  6 0 

 16 Rikke Line Randrup Kristensen Ringsted Damefodbold 18.02.94 x  R  x  x  x  i/10  5 0

 17 Sofie Yde Monberg KoldingQ 30.12.93     i/14  x  i/1  x  4 0 

 18 Stine B. Pedersen Team Viborg 03.01.94     x  x  x  x  4 0

 19 Josefine Beatrice Vejen Norstedt Stattena IF 24.07.93     x  x  x  x  4 0 

 20 Ditte Jørgensen SønderjyskE 08.07.93 i/14  i/4          2 0

 21 Marie-Louise Knudsen Fortuna Hjørring 05.05.94 i/1  i/1          2 0 

 22 Louise Larsen B1913 29.12.93 x  i/14          2 0

 23 Anne Steensgaard Bach  Vejgaard BK 26.05.94     R  R  R  i/7  1 0 

 24 Viktoria Alsted Schütt FC Horsens 24.03.94 R  R          0 0

 Resultat (Danmark nævnt først)   0-0  0-4  0-0  0-2  0-2  0-1    

 Landskamp nummer   10  11  12  13  14  15   

 Samlet statistik: Kampe 15 ·  Sejre 4 ·  Uafgjorte 3 ·  Tabte 8 ·  Målscore 17-28                

 

 *anfører · ⁱantal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål                 
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DBU Medicinsk udvalg

Medicinsk udvalg

Udvalget har afholdt tre møder i 2009.

Medicinsk udvalg havde igen i år inviteret su-

perliga-lægerne og den medicinske stab om-

kring DBU Landshold til stormøde i januar. 

På mødet var der en række relevante indlæg, 

herunder evaluering af hjertescreeninger, ul-

tralydsbehandlinger samt profylakse (forebyg-

gende) træningsformer. Mødet var igen en stor 

succes, hvorfor det også gentages i januar 2010.

Hjerte-screeninger og helbredsundersøgelser

I 2008 fik udvalget godkendt en indstilling i DBUs 

bestyrelse om hjertescreeninger og helbreds-

undersøgelser, som betød, at der fra sæsonen 

2008/09 har været helbredsundersøgelser og 

hjertescreeninger af samtlige spillere i SAS Ligaen.

Den endelig evaluering for første sæson 

forelå i løbet af 2009, og konklusionen var, in-

gen spillere blev ’grounded’ på baggrund af un-

dersøgelserne, mens 3% (ni ud af 287) skulle un-

dersøges og behandles, men kunne fortsætte 

med at spille fodbold.

Klubberne har generelt meldt tilbage, at de 

er tilfredse med kontrollen og de fleste af klub-

berne giver udtryk for, at det giver en større 

tryghed. Et par af klubberne synes, det er falsk 

tryghed, mens et par andre finder undersøgel-

sen for dyr.

Ernæringspolitik

Udvalget har i år fortsat drøftelserne af DBUs 

generelle ernæringspolitik, og havde på årets 

sidste møde besøg af ernæringsspecialist og di-

ætist Anna Ottsen. På baggrund af dette møde 

vil udvalget nu revidere politikken, så den opda-

teres primo 2010. 

Medicinsk udvalg bestod i 2009 af Per Bjerre-

gaard (formand), Mogens Kreutzfeldt, Eilif Lar-

sen, Søren Kaalund og Jan Kyst Madsen. Kenneth 

Reeh fungerede som sekretær for udvalget.
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Old Boys udvalget

Udvalget har i 2009 haft ansvaret for afviklin-

gen af pokalturneringer for Old Boys og Vetera-

ner, samt aktiviteterne for Old Boys Landsholdet 

samt for Veteran Landsholdet.

Landspokalturneringerne 2009/2010

Desværre er tilmeldingen til disse pokalturne-

ringer faldende, men der spilles stadig mange 

spændende kampe i disse pokal-turneringer.

Fra kvartfinalerne blev disse turneringer af-

holdt med følgende kampe:

Lyngby BK nedlagde efterfølgende protest mod 

Esbjerg fBs brug af ulovlige spillere. Protesten 

blev taget til følge og Lyngby BK kunne herefter 

kalde sig pokalvinder for Old Boys.

Danmarksmesterskabet 2009

De seks vindende klubber fra Old Boys-rækkerne 

i lokalunionerne blev Viking, Rønne, KB, Brøndby 

IF, B 1901, B 1913 og AGF. Disse mødtes heref-

ter alle mod alle i en Øst og en Vest-gruppe.  

Vinderne er de to grupper mødtes derefter i fi-

nalen.

Disse kampe gav følgende resultater:

Finalekampen blev spillet på kunstgræs på KBs 

anlæg og ikke i rammer, som en finale bør afvik-

les under. Udvalget vil arbejde på, at der indfø-

res specielle regler og krav til stadion med mere, 

som skal bruges til finale-arrangementer.

Landsholdene

Der blev desværre ikke afviklet landskampe i 

2009. Sverige var inde i billedet til en lands-

kamp i sommeren, men kunne til sidst alligevel 

ikke samle hold, og kampen kunne derfor ikke 

gennemføres.

Opvisningskampene.

Sæsonen blev indledt på en dejlig forårsaften i 

Hinnerup ved Århus. Her mødt hele 2.500 tilsku-

ere frem til et flot arrangement og en strålende 

fodboldkamp med ni scoringer. HOG, Hinnerup 

havde 100 års jubilæum, og kampen indgik som 

en del af festlighederne i forbindelse med dette 

jubilæum. Kampen blev også brugt til at samle 

ind, og et beløb på 40.000 kroner blev senere 

overført til Dansk Røde Kors.

Kampen blev meget underholdende med me-

gen flot fodbold, og Old Boys-Landsholdet vandt 

kampen med 8-1 på mål af Ebbe Sand (4), Flem-

ming Povlsen (3) og John Lauridsen med et me-

get flot skruet frisparksmål.

Næste kamp blev spillet i slutningen af juni 

måned i Aggersund ved Løgstør. Kampen blev 

spillet i forbindelse med den lokale klubs sports-

uge, og samlede lidt skuffende kun ca. 800 til-

skuere. Disse fik så til gengæld en fodboldop-

levelse og en ’Sand’ målfest, idet Ebbe Sand 

scorede otte mål på en aften, hvor landsholdet 

vandt med 14-1.

De øvrige seks mål blev scoret af Diego Tur (2), 

Søren Colding, Morten Wieghorst, Michael Sch-

jønberg samt et selvmål. Kampen gav debut til 

Per Nielsen, Brøndby.

Sommerens kamp blev afviklet i Grenaa i for-

bindelse med klubbens store ungdomsturnering 

’Kattegat Cup’, og deltagerne i turneringerne 

udgjorde en flot ramme med mere end 2.500 til-

skuere på lægterne.

Landsholdet mødte et stærkt udvalgt Old 

Boys-hold fra Djursland, og kampen sluttede 

meget passende 2-2. Kampen gav debut til Jan 

Michaelsen, og Mikkel Beck var også med i en af 

sine sjældne optrædener på holdet.

Landsholdets mål blev scoret af Steffen Højer 

og Mikkel Beck.

Årets sidste kamp blev afviklet i Odense i for-

bindelse med ’Udsatte Legene’ (OL for hjem-

løse), hvor landsholdet mødt et hold samlet 

blandt ’Udsatte i Danmark.’ 

Udsatte-holdet blev trænet af Carsten Hem-

mingsen og Preben Elkjær, og holdet spillede 

en meget flot kamp med holdets målmand Bo 

Hansen, som kampens bedste spiller.

Landsholdet vandt en fortjent sejr på 2-0 på 

mål af Rene Henriksen og Lars Jacobsen, men 

kampen blev meget seværdig for de mere end 

3.000 tilskuere på Fionia Park i Odense, 

Desværre lykkedes det ikke, at arrangere en 

kamp for Veteranlandsholdet i 2009, idet den år-

lige kamp mod Liverpool FC ikke blev gennemført.

Udvalget håber, at man i 2010 kan arrangere 

denne kamp igen, samtidig med at der kan ar-

rangeres endnu en kamp for Veteranlandshol-

det i 2010.

Det nye indledes med en landskamp i Malaga 

mod Spanien i slutningen af januar, og udvalget 

håber også, at der kan arrangeres en landskamp 

mod Sverige i Københavns området i løbet af 

sommeren 2010.

Udvalget har i 2009 bestået af Thomas Bytoft 

(formand), Vagn Christensen, Allan Michaelsen, 

John Larsen samt en nyvalgt Stig Tøfting, mens 

Simon Rasmussen har fungeret, som sekretær.

 Øst  Vest 

 Viking-KB 0-6 B1901 – B1913 0-4 

 Brøndby-Viking 6-0 AGF – B1901 2-2

 KB Brøndby 1-1 B1913 – AGF 6-1 

 Finale:         KB (vinder øst) - B1913 (vinder vest) 2-1

   

 Old Boys-LP

 Kvartfinaler KB - Næstved IF 5-0 

  Esbjerg fB - B 1913 3-1

  Lyngby BK - AB 70 3-1 

  Silkeborg KFUM - Videbæk 4-1 

 Semifinaler Lyngby BK - KB 2-1 

  Esbjerg fB - Silkeborg KFUM 6-0

 Finaler Esbjerg fB - Lyngby BK 3-1 

 Kvartfinaler

 Semifinaler

 Finaler

 Veteran-LP

  Slagelse B&I - Køge BK 1-2 

  Aabenraa BK - Vejle BK 1-5 

  Lyngby BK - Skovshoved IF 3-0 

  Silkeborg KFUM - Silkeborg IF 3-2 

  Køge BK - Lyngby BK 3-0 

  Vejle BK - Silkeborg KFUM 2-0 

  Vejle BK - Køge BK 1-0 

 Kvartfinaler

 Semifinaler

 Finaler
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DBU Regnskab

Regnskabsafdelingen står for udarbejdelse af DBUs budgetter efter ind-

stilling fra udvalgene, hvorefter de bliver godkendt i DBUs bestyrelse. Af-

delingen udarbejder også kvartalsregnskaber til bestyrelsen. Derudover 

udarbejdes årsregnskabet der sendes til repræsentantskabet.

Den daglige drift såsom bogføring, ind- og udbetalinger, fakturering 

med videre hører ligeledes også til regnskabsafdelingen. 

Derudover hører al billetsalg til fodboldlandskampene i Danmark og de 

udekampe Danmark deltager i ind under regnskabsafdelingen. Ved slut-

runder til VM/EM hvor Danmark deltager sælges også billetter gennem 

afdelingen. Desuden står afdelingen for salget til pokalfinalen i Parken.

For tre år siden overtog DBU Fast Plads-ordningen i Parken fra BilletNet, 

og i 2009 var der ca. 4.500 tilskuere, der gjorde brug af denne ordning. 

Afdelingen står også for DBUs partoutkort samt DBUs gavebeholdning.

Regnskabsafdelingen var i 2009 bemandet med syv medarbejdere be-

stående af regnskabsassistenterne Kasper Kragh, Dorthe Petersen, Doris 

Kristensen (barselsvikar for Pernille Kaysen), Pia Corell Nielsen, Rikke Ol-

sen. Susanne Aabo og regnskabschef Erik Nielsen.

Antal solgte billetter til danske landskampe i udlandet: 

11. februar Grækenland-Danmark  10

28. marts Malta-Danmark  1.205

6. juni Sverige-Danmark  3.671

9. september Albanien-Danmark  328

Tilskuertal til landskampe på hjemmebane:

1. april Danmark-Albanien        24.320 Parken

12. august Danmark-Chile 8.700 Brøndby Stadion

5. september Danmark-Portugal  37.998 Parken

10. oktober  Danmark-Sverige 37.751 Parken

14. oktober Danmark-Ungarn 36.966 Parken

14. november Danmark-Sydkorea 15.789 Blue Water Arena,  

   Esbjerg 

18. november Danmark-USA 15.172 NRGi Park, Århus

Årets pokalfinale mellem AaB og F.C. København torsdag den 21.maj blev 

overværet af 29.249 tilskuere.

Årsregnskabet for 2008/09 udviser et overskud 

på 10.697.078 kroner, hvilket må betegnes som 

meget tilfredsstillende i et år, hvor den globale 

finanskrise og medfølgende erhvervskrise satte 

sine tydelige spor også i sportens verden.

En væsentlig del af det opnåede overskud 

stammer fra kapitalindtægter (renter og kursre-

gulering) på samlet 9,5 millioner kroner eller 6 

millioner kroner mere end budgetteret.

På den ordinære drift er det værd at be-

mærke, at indtægterne ved Herre-A-landshol-

det er godt 5 millioner kroner lavere end bud-

getteret på trods af flotte sportslige resultater 

og høje tilskuertal til VM-kvalifikationskam-

pene. Det skyldes primært et fald i priserne på 

de internationale tv-signaler fra hjemmekam-

pene, men også øgede omkostninger i forbin-

delse med afviklingen af udekampene.

De flotte TV-aftaler om salg af tv-rettighe-

der til danske klubkampe til hjemmemarkedet 

giver DBU 1,8 millioner kroner mere i indtæg-

ter end budgetteret, ligesom sponsoraftaler og 

Team Danmark tilskuddet bidrager på positivsi-

den med hver knap 700.000 kr. mere end bud-

getteret. DBUs overskudsandel og tilskuddet fra 

Danske Spil blev derimod 280.000 kroner min-

dre end forventet, og desværre forventes dette 

tilskud at falde yderligere i indeværende år som 

følge af den skærpede konkurrence på spille-

markedet.

På udgiftssiden skal budgetoverskridelsen på 

U/21-landsholdet tilskrives den omstædighed, 

at DBU med tildelingen af værtskabet for EM-

slutrunden i 2011 ikke i 2009 og 2010 deltager i 

kvalifikationskampe, hvortil UEFA yder rejsetil-

skud, men alene afvikler venskabskampe som 

forberedelse til EM-slutrunden i Danmark i 2011.

Overskridelsen på turneringsafdelingens bud-

get skyldes alene, at der i befordringsgodtgø-

relse er udbetalt 900.000 kroner mere end de 

budgetterede 2 millioner kroner.

Det mindre forbrug på de sportslige aktivite-

ter i størrelsesordenen 5 millioner kroner skyldes 

primært, at talentudviklingsprojekterne og li-

censordningerne på både pige- og drengesiden, 

trods et højt aktivitetsniveau, ikke har kunnet 

anvende de samlede afsatte økonomiske midler.

Udgifterne til juridisk bistand i regnskabsåret 

blev højere end forventet, primært som følge af at 

Spillerforeningen ankede Landsrettens kendelse i 

sagen om DBUs kompetence til Højesteret.

De samlede besparelser på de udgiftskræ-

vende aktiviteter på kr. 5,2 millioner kroner i for-

hold til budget sammenholdt med de forbed-

rede indtægter på kr. 2,5 millioner kroner fører 

til et samlet resultat, der er 7,7 millioner kroner 

bedre end budgetteret, hvilket bestyrelsen be-

tragter som særdeles tilfredsstillende.

Med en aftale med eliteklubberne om en 

række økonomiske tiltag og kvalifikationen til 

deltagelse i VM-slutrunden 2010 i Sydafrika for-

udser bestyrelsen et resultat for 2009/10, der 

som minimum vil ligge på niveau med resulta-

tet for 2008/09.

Forlængelsen af DBUs hovedsponsoraftaler 

og indtægterne fra TV-aftaler, der løber frem 

til 2012 og VM-slutrundedeltagelsen i Sydafrika 

giver økonomisk basis for en fastholdelse af et 

ekstremt højt aktivitetsniveau, samtidig med at 

der vil være økonomiske midler til at fortsætte 

arbejdet med nye initiativer og tiltag til gavn 

for udviklingen af dansk fodbold.

Regnskabet 2009
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Resultatopgørelse 2009

 2008/09 2007/08 2006/07
 t. kr. t. kr. t. kr.
Indtægtsskabende aktiviteter      

Overskud på A-landshold     

Indtægter  65.588 32.681 69.570

Udgifter  -58.878 -34.317 -43.547

Netto-overskud  6.710 -1.636 26.023

DIF og Tipsmidler     

Tilskud fra DIF 9.314 9.302 9.328

Andel af Danske Spil A/S’s overskud 5.906 6.020 5.946

Indtægt i alt 15.220 15.322 15.274

TV-honorarer     

Indtægter  124.739 144.357 140.308

Udgifter  -65.760 -96.462 -94.096

Netto-andel  58.979 47.895 46.212

     

Sponsorer     

Indtægter  33.098 29.521 29.981

Udgifter  -12.811 -8.942 -9.184

Netto-indtægt 20.287 20.579 20.797

     

Team Danmark     

Indtægter  9.675 9.493 9.473

Udgifter  -7.500 -7.500 -7.500

Netto-indtægt 2.175 1.993 1.973

Sekundære poster     

Indtægter  10.268 12.019 7.353

Udgifter  -1.295 -1.142 -1.598

Netto-indtægt  8.973 10.877 5.755

     

Renter m.v.     

Indtægter  9.594 5.736 4.957

Udgifter  -96 -5.901 -1.107

Netto-indtægt  9.498 -165 3.850

     

Indtægtsskabende aktiviteter i alt 121.842 94.865 119.885

Udgiftskrævende aktiviteter
      

DBU Herre-elitelandshold     

U/21-landshold     

Indtægter  168 2.073 1.123

Udgifter  -5.030 -5.649 -4.593

Netto-udgift -4.862 -3.576 -3.470

     

U/20-landshold     

Udgifter  -706 -301 -945

     

Ungdomslandshold inkl. STU     

Indtægter  522 380 503

Udgifter  -21.645 -14.164 -11.769

Netto-udgift  -21.123 -13.784 -11.266

     

DBU herreeliteudvikling i alt -26.691 -17.661 -15.681
     

DBU Børn og ungdom     

Indtægter  19.825 15.415 12.969

Udgifter  -24.475 -21.403 -17.105

Netto-udgift  -4.650 -5.988 -4.136

     

DBU Kvindefodbold     

Indtægter  1.277 604 1.793

Udgifter  -15.160 -14.991 -12.658

Netto-udgift  -13.884 -14.387 -10.865

     



DBU Regnskab

DBU Årsberetning 2009

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBU Old boys     

Indtægter  175 170 648

Udgifter  -190 -210 -648

Netto-indtægt  -15 -40 0

     

DBU Turneringer     

Indtægter  15.728 13.132 12.488

Udgifter  -15.617 -15.402 -13.274

Netto-udgift  111 -2.270 -786

     

DBU Uddannelse     

Indtægter  18.034 11.070 10.785

Udgifter  -22.673 -18.774 -17.562

Netto-udgift  -4.639 -7.704 -6.777

     

DBU Fair play      

Indtægter  0 0 3

Udgifter  -632 -605 -590

Netto-udgift  -632 -605 -587

     

Udgifter i alt ved sportslige aktiviteter -50.400 -48.655 -38.832
     

Andre aktiviteter
      

     

DBU Administration     

Indtægter  1.882 1.540 1.603

Udgifter  -34.471 -34.395 -28.951

Netto-udgift  -32.589 -32.855 -27.348

     

DBU Kommunikation     

Indtægter  1.207 1.011 1.138

Udgifter  -3.389 -2.780 -2.952

Netto-udgift  -2.182 -1.769 -1.814

     

DBU IT     

Indtægter  3.790 2.782 2.788

Udgifter  -4.666 -4.268 -4.179

Netto-udgift  -876 -1.486 -1.391

     

DBU Jura     

Indtægter  129 21 98

Udgifter  -1.196 -821 -2.217

Netto-indtægt -1.067 -800 -2.119

     

Nyanskaffelser/afskrivninger     

Indtægter  0 54 7

Udgifter  -1.014 -1.201 -915

Netto-udgift  -1.014 -1.147 -908

     

Mødevirksomhed     

Indtægter  0 7 0

Udgifter  -2.994 -2.565 -2.055

Netto-udgift  -2.994 -2.558 -2.055

     

Tilskud     

Udgifter  -9.698 -9.698 -9.698

     

Sekundære poster     

Udgifter  -2.652 -2.383 -2.052

     

Særlige projekter og nye tiltag     

Indtægter  491 1.595 21.384

Udgifter  -8.164 -9.273 -44.012

Netto-udgift  -7.673 -7.678 -22.628

    
Udgifter i alt ved andre aktiviteter -60.745 -60.374 -70.014
     
Samlede udgiftskrævende aktiviteter -111.145 -109.029 -108.846
     
Årets resultat 10.697 -14.164 11.039
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Resumé af bruttoregnskaber         

 2009  2008  2007  2006 
 t.kr. % t.kr. % t.kr. % t.kr. % 

        

     

Bruttoindtægter 320.293 100 286.824 100 334.496 100 262.731 100 

1. Entreindtægt m.v. 48.695 15 27.565 13 36.850 11 29.779 19 

2. Sponsor og bandereklamer 43.104 13 38.117 11 38.833 12 36.554 13 

3. TV-honorarer 133.419 42 147.416 49 167.830 50 130.033 45 

4. DIF og Danske Spil A/S 17.299 5 18.458 5 18.427 6 18.357 1 

5. Team Danmark 10.100 3 9.594 3 9.473 3 9.311 8 

6. Kursus- og deltagergebyrer 37.002 12 27.771 7 22.494 6 21.004 7 

7. Andre indtægter 21.176 7 18.068 11 36.739 11 16.602 6 

8. Renter 9.498 3 -165 1 3.850 1 1.091 1 

          

Bruttoudgifter 309.596 97 300.989 105 323.458 97 263.899 97 
 

Sportslige udgifter 160.914 52 123.981 43 118.908 36 105.425 38
A-holdets kampeudgifter m.v. 56.012 18 34.294 12 41.033 13 29.863 11

Herre-eliteudvikling 27.381 9 20.114 7 17.307 5 19.345 6

Kvindefodbold 15.160 5 14.991 5 12.657 4 10.805 4

Old Boys 190 0 210 0 648 0 809 0 

Børn og unge 24.476 8 21.404 7 17.105 5 16.814 6

Turneringer 14.390 5 13.589 5 12.006 4 11.877 5

Uddannelse 22.673 7 18.774 7 17.562 5 15.308 6

Fairplay 632 0 605 0 590 0 604 0 

 

Andre udgifter 148.682 45 177.008 62 204.550 61 158.474 59
Administration, møder og information 41.868 13 40.941 14 34.874 10 32.190 12

IT  4.666 1 4.268 1 4.179 2 3.263 1 

Jura 1.196 0 821 0 2.217 1 1.818 1 

Team Danmark 7.500 2 7.500 3 7.500 2 6.800 3

TV-andel Divisionsklubber 64.453 20 96.462 34 93.596 28 81.275 31

Reklame og sponsorudgifter 5.884 2 4.520 2 4.822 1 4.720 2

Sekundære og ekstraordinære udgifter 3.946 1 3.525 1 3.651 1 2.132 1

Tilskud lokalunionerne 8.624 3 8.624 3 8.624 3 8.624 3

Tilskud Divisionsforeningen 1.074 0 1.074 0 1.074 0 1.074 1

Særlige projekter og nye tiltag 9.471 3 9.273 3 44.013 13 16.578 4

          

 

DBUs andel af resultatet 10.697 3 -14.165 -5 11.038 3 -1.168 3 

 

1 Overskud på A-landshold

2 DIF og Tipsmidler

3 TV-honorarer

4 Sponsorer

5 Team Danmark

6 Sekundære poster

7 Renter m.v.

Fordeling af bruttoindtægt 2009 Fordeling af nettoindtægt 2009

1

2

3

4

5

6

7
8

2

3

4

5

6

7 1



DBU Regnskab

DBU Årsberetning 2009

73

DBUs hjælpefond

Disponibel kapital 01.11.2008   49.255
Indtægter
Renter og kursavancer  106.408 

 
Udgifter
Tildelt støtte til ansøgere 73.000

Tilskud til DBUs Ungdomsfond 15.000

  88.000

Omkostninger 17.944 105.944

Årets overskud  464 464
Disponibel kapital 31.10.2009   49.719
 

Fondens samlede kapital udgør 2.229.351 kroner, der primært er anbragt 

i obligationer.

Fondens formål er bl.a. at yde hjælp til danske idrætsudøvere, som ufor-

skyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykker eller i øvrigt af 

anden årsag, hvor de ikke selv har nogen skyld.

Fondens bestyrelse har i 2009 haft følgende sammensætning:

Torben Mogensen (formand), Allan Hansen og som DIFs repræsentant  

H. C. Hansen. Benny Jacobsen har fungeret som fondens sekretær.

Fondens bestyrelse har i regnskabsåret behandlet 13 ansøgninger, og i 

alt seks gange har bestyrelsen ydet en samlet støtte på 73.000 kroner.

Disponibel kapital 01.11.2008   209.068
Indtægter
Renter  353.004

Tilskud DBUs Hjælpefond  15.000

  368.004 

Udgifter
Rejsetilskud til 53 klubber 424.000

heraf ej udnyttet 12 klubber -96.000

 328.000

Diverse administration 13.119 341.119 

Årets overskud  26.885 26.885

Disponibel kapital pr. 31.10.2009   235.953
Fondens samlede kapital udgør 7.835.851 kroner, der i al væsentlighed er 

placeret i obligationer.

DBUs ungdomsfond

Fondens bestyrelse har i 2009 haft følgende sammensætning:

Ove Jensen (formand), Kurt Bagge-Hansen og Jesper Møller. Benny Ja-

cobsen har fungeret som fondens sekretær.

Fondens formål er at opmuntre arbejdet med ungdomshold, hvor-

for tilskud typisk kan søges til gennemførelse af og deltagelse i ung-

domsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdoms-hold på 

idrætsskoler eller til lignende formål. 
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DBUs Disciplinærudvalg

Som det har været tilfældet i tidligere år, beslut-

tede udvalget på sit første møde i 2009, at ned-

sætte to underudvalg: 

1)  DM-Disciplinærudvalget, som varetager ud-

valgsbehandling og retningslinjer for sagsbe-

handling for de 60 divisionshold. 

2)  Turneringsudvalget, som varetager udvalgs-

behandling og retningslinjer for sagsbehand-

ling for alle øvrige turneringer – også kaldet 

’DBUs øvrige § 3 turneringer.’   

De to nævnte underudvalgs beretninger ind-

går derfor ligeledes hver for sig i DBUs årsbe-

retning, og det er i disse underudvalg, der reelt 

sagsbehandles med udgangspunkt i afviklingen 

af kampe.

Disciplinærudvalget har koordineret sags-

gange og procedurer for sagsbehandlingen af 

disciplinære sager i DBU Turneringer. 

Udvalget har været høringspart eller førstein-

stans for behandling af ændringsforslag til tur-

neringspropositioner, cirkulærer med videre, 

inden disse enten er forelagt bestyrelsen til god-

kendelse eller ændret direkte i overensstem-

melse med udvalgets kompetence – typisk pri-

mært de disciplinære bestemmelser, som i høj 

grad er udgangspunktet for sagsbehandlingen.   

Udvalget har udstukket retningslinjer og 

eventuelle sanktioner, der kan henføres til sik-

kerhed på stadion. Herunder tilskuerurolighe-

der, baneløbere, brug af romerlys med videre.

Udvalget har påset, at de under udvalget hø-

rende cirkulærer overholdes. Herunder eksem-

pelvis kontrol af kampdragter jf. DBUs reklame-

cirkulære.

Endelig har udvalget forholdt sig til det lov-

kompleks, der er udarbejdet omkring ændringer 

i principperne om den lovgivende, udøvende og 

dømmende magt.

Disciplinærudvalget bestod i 2009 af Henrik Rav-

nild (Formand), Johnny Rune, Kim Madsen, Jør-

gen L. Jensen og Christian Kofoed. Sekretærer 

for udvalget var Peter Ebbesen og Allan Gundsø 

Hansen.
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DM-Disciplinærudvalget

Udvalget er et underudvalg af DBUs Disciplinæ-

rudvalget og behandlede i årets løb en række di-

sciplinære sager i Herre-DM og Herre-LP. Det er 

ikke alle sager, der forelægges udvalget, idet en 

række sager behandles og afgøres administra-

tivt i henhold til udvalgets retningslinjer til ad-

ministrationen.  

Efter en del debat i starten af året om udval-

gets retningslinjer, især omkring de disciplinære 

sager udvalget selv har taget op i henhold til TV 

cirkulæret fra 2002, samt ud fra udvalgets egne 

ønsker om en præcisering af udvalgets kompe-

tencer, fremkom DBUs bestyrelse med et øn-

ske om, at man rettede proceduren omkring så-

danne sager ind efter den såkaldte ’UEFA linje’, 

hvor alt hvad der foregår i dommerens nærhed, 

og som han burde have set – uanset at dette 

måske ikke er tilfældet – kan udvalget ikke tage 

op.

Da langt hovedparten af de nævnte forseel-

ser sker i nærkampssituationer og dermed også 

i dommerens nærhed, er antallet af de nævnte 

sager, som udvalget tidligere har bedømt, ble-

vet reduceret væsentligt. Dette har så også be-

tydet, at en del af de tidligere bedømte forse-

elser fremover forbliver ustraff ede i henhold til 

bestyrelsens ønsker.

Af sager, som udvalget har bedømt i årets løb, 

kan nævnes et par situationer, hvor spillere har 

udtalt sig personligt nedsættende om kampens 

dommer efterfølgende. De karantæner, der blev 

udstedt i de nævnte sager, har virket åbenlyst 

præventivt på spillernes måde at kommentere 

dommernes præstationer på. Afgørelserne skal 

ikke ses som et forsøg på at fratage spillerne de-

res ytringsfrihed, men alene med det formål at 

beskytte dommerne fra personlig nedgørende 

kritik.

Udvalget har også i 2009 haft en løbende og 

konstruktiv dialog med DBUs Elitedommer-

gruppe, da dels forståelse for dommeres vilkår 

og dels dommerens indberetning fra kampene 

er centrale punkter i behandlingen af discipli-

nære sager.  

Udvalget bestod i året 2009 af Johnny Rune (for-

mand), Kim Madsen og Jørgen L. Jensen, alle tre 

udpeget af divisions- og ligaklubberne, samt 

Henrik Ravnild og Christian Kofoed, udpeget af 

DBU’s bestyrelse. Sekretærer for udvalget var Pe-

ter Ebbesen og Allan Gundsø Hansen.
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Futsaludvalgets hovedopgaver har i 2009 været 

dels at afh olde offi  cielle danske mesterskaber 

for kvindeseniorer og herreseniorer. Ligeledes 

at planlægge den fremtidige udvidede afh ol-

delse af DM (fra 2009/10), hvor der bliver koblet 

mesterskaber på for U/18 Piger, U/17 Drenge og 

U/19 Drenge, således at der i fortsættelsen bli-

ver DM i fem forskellige kategorier med en me-

get ændret kvalifi kationsform.

Arbejdet i futsaludvalget har været intenst 

og dialogrigt. Aktivitetsniveauet har været me-

get højt, hvilket synes at have en vis logik hen-

set til det initierende stade futsal er på i Dan-

mark. Futsaludvalget takker de mange i dansk 

fodbold, som vi over året har trukket veksler på, 

og som har bidraget væsentligt til udviklingsfor-

løbet.  

Futsal – nye udfordringer

Futsal er inde i en god udvikling, hvor fl ere og 

fl ere har fået øjnene op for dette fortræff elige 

spil, som de deltagende spillere har udtrykt stor 

tilfredshed med, da futsal, i langt højere grad 

end det ’gammeldags’ inde-spil, virkelig giver 

deltagerne en udfordrende kombination af fy-

sik, tempo og teknik.

Men futsal stiller også nogle krav til klub-

berne, hvor man må gøre sig klart, at man vil få 

meget svært ved blot at lade sine spillere skifte 

fra udendørs til futsal, hvis spillerne eksempel-

vis først slutter udendørsturneringen i novem-

ber/december, og allerede går i gang med uden-

dørs træning/kampe i januar.

Derfor må man indse, at man også i Danmark, 

som i langt de fl este andre lande, er nødt til at 

fremelske og udvikle spillere specielt til futsal. 

Her skal man ikke være blind for den komfort, 

man som spiller oplever indendørs. 

Modsat det ’gammeldags’ inde-spil, som slut-

tede sin struktur ved DM, så er der i futsal offi  -

cielle FIFA verdensmesterskaber, ligesom UEFA 

afh older europamesterskaber og Europa Cup for 

klubhold. Der ligger således masser af prestige 

og venter for danske futsal initiativer.

DM for kvinder

DM for både herrerne og kvinderne blev afh oldt i 

weekenden 24.-25. februar 2009 i Helsinge.

I begge kategorier havde de deltagende hold 

kvalifi ceret sig via de seks lokalunioner, hvor 

hver lokalunion stillede med et deltagende hold 

både hos mænd og kvinder.

Hos kvinderne vandt Kolding BK den ene pulje 

sikkert foran Skovlunde og B1901/Tingsted.

I den anden pulje var der tæt kamp mellem 

OB og Skjold. Her massakrerede Skjold de stak-

kels bornholmerpiger fra Pedersker med hele 18-

0. Da målforskel mellem OB og Skjold sagtens 

kunne komme på tale om 1.pladsen i puljen, så 

var OB tvunget på måljagt mod Pedersker, hvor 

planen så var en sejr på 19 overskydende mål. 

Minsandten om ikke OB vandt med 21-2 (!). Det 

var lige det overtag OB kunne bruge mod Skjold, 

hvor OB vandt med 5-4.

Skjold mødte så Skovlunde i bronzekampen, 

og her havde Skjold heller ikke heldet på sin 

side, så bronze til Skovlunde efter sejr på 2-1. 

Skjold kunne dog glæde sig over, at Lærke Lind-

green blev kåret som DM-stævnets bedste spil-

ler.

I fi nalekampen var OB klare favoritter, men 

Kolding-kvinderne, trods nærmest segnefærdig-

hed, kæmpede forbilledligt, og hev OB ud i for-

længet spilletid, hvor odenseanerne til sidst trak 

det længste strå med en sejr på 3-2. Havde Kol-

ding givet sig selv fl ere udskiftningsmuligheder, 

så kunne koldingenserne måske have hjemtaget 

guldet. Med kun syv spillere i alt blev handicap-

pet for stort. Men trods alt fl ot med DM-sølv.

OBs vindende guld-hold:  Anne Mette Ander-

sen, Maria Munk, Maria Clausen, Ditte Knigge, 

Britta Olsen, Josefi ne Høgh, Renata Costa, Oye-

nussi Olushola, Merete Pedersen, Kristina Pet-

tersen, Katrine Veje og Stine Kristensen.

DM for herrer

Hos mændene var Døllefj elde-Musse placeret i 

pulje med Tårnby FF og Vorup. I en meget snæ-

ver pulje overraskede Tårnby FF ved at vinde 

puljen, da man sluttede blot et mål bedre end 

Vorup, mens Døllefj elde-Musse ikke havde mar-

ginalerne på sin side, og dermed var sidste års 

fi nalister ude af DM. I den anden pulje var det 

udelukkende et opgør mellem de forsvarende 

mestre fra Albertslund og fynboerne fra Dalum. 

Igen så man, at målforskellen skabt mod den 

bornholmske deltager i dette tilfælde Nexø blev 

afgørende. Opgøret mellem Albertslund og Da-

lum endte uafgjort 4-4. Dermed Albertslund til 

fi nalen – blandt andet på større futsal-rutine.

Dalum sikrede sig bronze med en klar sejr på 

7-4 over Vorup. Dalums hold var i alle sine tre 

kampe den helt store tekniske oplevelse med 

den fænomenale boldartist Anis Gengic i spid-

sen, men også her blev manglende udskift-

ningsmuligheder udslagsgivende. Det er meget 

svært at vinde DM med kun seks spillere. Titlen 

som stævnets bedste spiller, var der dog ingen 

tvivl om, skulle gå til Anis Gengic.

Tårnby FF fi k en overrumplende start i DM-fi -

nalen mod Albertslund. Men Albertslund arbej-

dede sig hurtigt tilbage i førertrøjen, og endte 

med en sikker sejr på 4-1. De to fi naleklubber 

havde begge medbragt en stor og entusiastisk 

supporterskare til Helsinge, og var dermed bi-

dragende til en intens og festlig kulisse.

Albertslunds guld-hold: Adolfo Rodriquez, 

Mikkel Kjær, Martin Lindholdt, Morten Fram-

holdt, Esben Bidstrup, Peter Chr. Madsen, Ras-

mus Petersen, Christian Koustrup, Benjamin 

Kweku Mathiesen, Tayfun Cevik, Vehbi Sariboga 

og Jon E. S. Larsen.

UEFA Futsal Cup

I lighed med sidste år deltog Albertslund igen i 

den indledende runde af UEFA Futsal Cup. Det 

foregik i den makedonske hovedstad Skopje, 21.-

23. august 2009. Albertslund var i mellemtiden 

fusioneret med Glostrup under navnet Bold-

klubben Glostrup Albertslund (BGA).

De øvrige deltagende hold var fra den lo-

kale klub KMF Zelazarec og Montenegro Stars 

Budva. Zelazarec havde udelukkende futsal på 

Futsaludvalget
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programmet, og trænede fem gange ugentligt, 

mens holdet fra Montenegro var sponsoreret af 

en hotelkæde, som kunne lønne spillerne som 

halvprofessionelle.

I overværelse af 1.200 tilskuere i Zelaza-

recs egen hal lagde BGA ud mod værterne i en 

kamp, hvor man fra værternes side forud for 

kampen ikke lagde skjul på, at den blot skulle 

danne optakten til en fi nale mellem Montene-

gro og Zelazarec. BGA kom da også ’planmæs-

sigt’ bagud med 0-1. Men så tog pokker ved 

BGA, og blandt andet på fremragende keeper-

spil af Adolfo Rodriquez, som også havde et par 

assists, så kunne BGA gå til pause med en fø-

ring på 5-2. I 2.halvleg lagde Zelazarec et stort 

pres på BGA, men det blev kun til en enkelt re-

ducering, så resultatet blev historisk, da det var 

den første sejr et dansk klubhold har opnået i 

UEFA Futsal Cup. Kampens helt store spiller var 

Adolfo Rodriquez, som i den kogende hal helt 

tog pippet fra makedonerne, når han gang på 

gang reddede forsøg, som alle, ud over Adolfo, 

havde set inde.

Så var der til gengæld næsten udsolgt for 

BGA i kampen dagen efter, hvor Montenegro 

havde fordel af at kunne møde op uden en hård 

kamp i benene, og oven i købet ensidigt kunne 

spionere på BGA.  1. halvleg gik nogenlunde for 

BGA, hvor stillingen var 1-2. Men i 2.halvleg, ved 

stillingen 2-3, satsede BGA alt på sejren, da man 

på det tidspunkt mente, at det var helt nødven-

digt for at gå videre. Satsningen mislykkedes, 

og Montenegro kunne sikre sig en sejr på hele 

8-3. Senere viste det sig, at havde BGA holdt 

fast i et knebent nederlag, så var BGA gået vi-

dere, da Zelzarec vandt 3-2 over Montenegro.

Ingen tvivl om, at BGA havde stor ære af sin 

deltagelse, og med den satsning, der fi nder sted 

i BGA, er der ingen tvivl om, at BGA nok skal for-

søge at udnytte sin lærdom fra den internati-

onal futsal til gavn både for BGA og for dansk 

futsal.

Futsaludvalget havde følgende sammensæt-

ning i 2009: Hans-Henning Jacobsen (formand), 

Steen Christensen, Bent Hansen, Johnny Jensen, 

K.E. Kristensen, Mogens Nielsen og Peter Roslev. 

Fra DBU Turneringer: Troels J. Jensen og Allan 

Gundsø Hansen.
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Kontraktfodboldudvalget

Pr. 31. december 2009 havde 40 klubber i Herre-

DM (op-/nedrykning i sommerpausen) samt 

fem klubber i Kvinde-DM tilladelse til at drive 

betalt fodbold.

Der var i 2009 fem børsnoterede klubber: AaB, 

AGF, Brøndby IF, F.C. København og Silkeborg IF.

Ved årets slutning var der registreret 1.057 

spillerkontrakter.

Kontraktfodboldudvalget har i 2009 eksami-

neret 18 ansøgere, der ønskede at virke som spil-

leragenter. Eksaminationerne resulterede i ud-

dannelsen af syv nye spilleragenter med licens 

udstedt af Dansk Boldspil-Union. Dette bringer 

det samlede antal danske spilleragenter op på 

43.

På de fem møder, der har været afh oldt i 

2009, har kontraktfodboldudvalget blandt an-

det behandlet en sag omhandlende en spil-

leragents dobbeltrepræsentation.

Mikkel Beck og spilleren Martin Christensen 

indgik i april 2006 en repræsentationsaftale 

gældende for to år. Mikkel Beck repræsenterede 

spilleren Martin Christensen i klubskiftet pr. 1. 

juli 2007 mellem Herfølge BK og den engelske 

klub Charlton Athletic. Denne aftale om klub-

skifte blev indgået den 8. marts 2007.

I forbindelse med aftale om klubskiftet ind-

gik Mikkel Beck en repræsentationsaftale med 

Charlton Athletic den 8. marts 2007 om betaling 

fra den engelske klub til Mikkel Beck.

Kontraktfodboldudvalget tildelte den 25. 

august 2009 Mikkel Beck en bøde på 200.000 

kroner og inddrog hans spilleragentlicens i tre 

år, hvoraf to år blev gjort betinget for at have 

overtrådt DBUs reglement for spilleragenters 

forbud mod dobbeltrepræsentation samt for 

at have undladt at sikre, at hans navn og un-

derskrift fremgik af den spillerkontrakt, han var 

med til at forhandle.

Kendelsen blev anket til DBUs bestyrelse i 

september 2009.

Herudover har kontraktfodboldudvalget fore-

taget en revidering af DBUs cirkulære 37 (2004) 

DBUs reglement for spilleragenter efter ændrin-

ger i FIFA Players’ Agent Regulations. Det nye 

cirkulære 50 (2009) blev godkendt af DBUs be-

styrelse den 20. februar 2009.   

Endeligt har udvalget foretaget en opdatering 

af DBUs cirkulære 49 (2008) om danske over-

gangsperioder og betaling af træningskompen-

sation. Det nye cirkulære 52 (2009) blev god-

kendt af DBUs bestyrelse den 24. oktober 2009.

Kontraktfodboldudvalget havde i 2009 følgende 

sammensætning: Lars Halgreen (formand), Per 

Sjøqvist, Carsten V. Jensen, Torben Oldenborg og 

Thomas Lindrup. 

I april 2009 trak Thomas Lindrup sig fra udvalget, 

da han indstillede sin professionelle karriere som 

fodboldspiller. Han blev erstattet af Mads Frost. 

Samtidig indtrådte Mikkel Bischoff , så udvalget 

blev fuldtalligt.  

Jim Stjerne Hansen, Thomas Jønsson og Laura C. 

Petersen fungerede som sekretærer for udvalget. 

Kontraktklubber  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Superliga        11 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1. Division  16 16 14 14 14 14 14 7 6 6 6 10 14 14 15 17 16 16 16 16 17 17 14 14 16 16

2. Division  10 13 14 11 12 13 11 7 8 4 5 3 6 12 13 9 15 13 14 14 14 14 13 15 15 12

3. Division  3 3 7 10 10 9 10

Kvinde Elitedivision              1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4 5

Kvinde 1. Division              1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0

I alt pr. sæson 29 32 35 35 36 36 35 25 24 20 21 25 32 40 42 40 46 43 45 45 46 46 43 45 47 45

Kontraktspillere   
Superliga        251 264 247 230 314 380 392 474 522 518 505 510 502 512 532 478 504 529 502 

1. Division  193 200 208 271 283 296 319 77 88 75 54 65 113 221 311 323 312 449 425 378 384 379 301 352 404 375

2. Division  91 104 108 106 112 129 115 44 43 23 37 9 15 91 162 71 117 184 155 139 134 156 150 153 160 153

3. Division  9 11 15 35 39 19 47

Kvinde Elitedivision              6 17 24 28 34 36 34 36 33 19 25 30 28

Kvinde 1. Division              4 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0

I alt pr. sæson 293 315 331 412 434 444 481 372 395 345 321 388 508 714 964 940 975 1.172 1.126 1.053 1.066 1.105 950 1.037 1.123 1.057
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Programudvalget

Programudvalget udsendte første udkast til 

datoplaner for sæsonen 2009/2010 i januar må-

ned. 

På baggrund af et ønske fra SAS Liga-klub-

berne havde programudvalget i den foregå-

ende sæson 2008/2009 placeret to pokalrunder 

i weekender i henholdsvis august og september 

måned. Da SAS Liga-klubberne ikke ønskede at 

fortsætte med disse weekendrunder i pokaltur-

neringen, besluttede udvalget igen at placere 

pokalkampene i midtuger. Det bevirkede sam-

tidig, at Viasat Divisionen og 2. Division igen 

kunne spille alle deres runder i efteråret i week-

enderne.

Grundet den nødvendige tidlige afslutning 

i foråret 2010 for SAS Ligaen (16. maj på grund 

af VM) har datoplanen for sæsonen 2009/2010 

i øvrigt givet meget få muligheder for placering 

af afl yste/udsatte kampe i SAS Ligaen, hvilket vil 

kunne betyde, at hvis de hold, som enten spiller 

i de europæiske turneringer eller kommer langt 

i pokalturneringen, får afl yste/udsatte kampe, 

så vil de kunne blive nødsaget til at spille to 

kampe i samme midtuge, for at turneringen kan 

nå at blive afviklet inden sidste runde.

Som sædvanlig havde klubberne indsendt en 

række ønsker til programlægningen, så udvalget 

bedst muligt kunne tage hensyn til eksempelvis 

arrangementer på klubbernes stadioner, stadi-

onombygning med videre.

 Udvalget modtog i alt 59 ønsker af meget 

varierende karakter fra klubberne i SAS Ligaen 

mod 42 året før. Udvalget imødekom godt 75 % 

af disse ønsker. Af alle ønskerne lå ca. halvdelen 

af disse i de første 11 runder, hvor den matema-

tiske ulighed med enten seks hjemmekampe el-

ler fem hjemmekampe skal udlignes efter den 

valgte turneringsmodel.

Derudover modtog udvalget et ønske fra Rigs-

politiet om, at kampen mellem F.C. København 

og Brøndby IF ikke blev placeret i perioder med 

ekstraordinært store internationale begivenhe-

der i København, hvilket udvalget også kunne 

efterkomme.

I Viasat Divisionen og 2. Division har udvalget 

kunnet efterkomme henholdsvis 39 af 46 øn-

sker = 85% og 31 af 34 ønsker = 91% til program-

lægningen.

2. Division

Da der var 17 østhold og 15 vesthold i 2. Division, 

skulle der placeres ét østhold i 2. Division Vest 

for sæsonen 2009/2010, hvilket efter lodtræk-

ning blev Ølstykke FC.

I lyset af Boldklubben Frems økonomiske si-

tuation sommeren 2009 valgte udvalget at ar-

rangere play off -kampe mellem de to bedst pla-

cerede nedrykkere fra de to 2. Divisions-kredse 

(Næsby og Skovlunde) om den mulige, ledige 

plads som suspenderet nedrykker i tilfælde af et 

konkursdekret mod Frem.

Da Boldklubben Frem efterfølgende blev red-

det, men Ølstykke senere blev erklæret konkurs 

efterlod det en ledig plads i 2. Division Vest.

Denne ledige plads blev overtaget af Næsby, 

idet holdet allerede havde spillet ekstraordi-

nære nedrykningskampe mod Skovlunde fra 

Øst-rækken. 

Næsby vandt begge kampe mod Skovlunde med 

2-1 på hjemmebane den 17. juni og 3-1 på ude-

bane lørdag den 20. juni.

Få afl ysninger

2009 har været forskånet for mange afl ysninger 

af kampe. Dog blev SAS Liga-kampen i august 

mellem AaB og FC Nordsjælland udsat nogle 

uger på baggrund af den tragiske hændelse, 

hvor FC Nordsjællands Jonathan Richter blev 

ramt af et lyn under en kamp på Hvidovre Sta-

dion.

Jævnfør propositionernes § 6.2, foretog udval-

get lodtrækning til de to oprykningskampe til 

Viasat Divisionen, som spilles mellem de to 

næstbedst placerede oprykningsberettigede 

hold i de to 2. divisioner.

 Resultatet blev følgende:

•    Onsdag den 16. juni 2010 kl. 19.00, 2. Division 

Øst - 2. Division Vest

 •  Lørdag den 20. juni eller søndag den 21. juni 

2009 kl. 15.00, 2. Division Vest-2. Division Øst

Afslutningsvis er udvalget fortsat i en løbende 

dialog med såvel liga- som divisionsklubberne, 

hvilket har stor betydning for udvalgets arbejde 

gennem hele året, herunder at få konstruktive 

input til planlægningen af kommende års tur-

neringer.

DBUs Programudvalg har i 2009 bestået af 

Benny Olsen (formand), Lynge Jacobsen og Jørn 

Kønig. Fra DBU Turneringer Peter Ebbesen og 

Allan Gundsø Hansen
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Turneringsudvalget er nedsat til at varetage 

planlægning og afvikling af DBUs turneringer, 

med undtagelse af Herre-DM, hvos de samme 

opgaver varetages af DBUs Programudvalg for 

Herre-DM og DBUs DM-Disciplinærudvalg. En 

del af opgaverne er således at forestå sagsbe-

handling og træff e afgørelse i turnerings- og 

disciplinærsager. Udvalget har udstukket ret-

ningslinier for turneringsafdelingens dag-

lige administration af turneringerne, herunder 

håndtering af turneringssager, samt planlæg-

ning af turneringsprogrammerne for alle § 3 tur-

neringer med undtagelse af Herre-DM og Herre-

LP.

Udover løbende administration af turnerin-

gerne, har der været behandlet 39 turneringssa-

ger i løbet af året. Heraf har 27 sager været be-

handlet i udvalget. Antallet af turneringssager 

har været stigende i forhold til 2008, men er la-

vere end gennemsnittet af antallet af sager for 

perioden 2000-2008. 

Af de 39 sager omhandler 18 overtrædelser af 

gældende turneringsbestemmelser, 14 om dis-

pensation fra turneringsbestemmelser, en stig-

ning fra tre i 2008. Syv sager omhandler discipli-

nære sanktioner, der ikke kan behandles inden 

for de af udvalget udstukne retningslinjer til 

administrationen, heraf omhandlede fi re sager 

indberetning af tilskueres opførsel.

Udover turneringssagerne har udvalget delta-

get i behandlingen af de sportslige konsekven-

ser i Herre-DS efter to Herre-DM klubbers kon-

kurs i foråret 2009, Køge BK og FC Amager. 

Arbejdet i udvalget har desuden været præget 

af de ændrede vilkår for turneringsplanlægning, 

som hidrører fra dels øgede landsholdsaktivite-

ter for kvinde-, pige- og ungdomslandsholdene, 

og at både antal hold og deltagende hold i de 

bedste ungdomsturneringer for både piger og 

drenge har været forskellige, som en naturlig 

konsekvens af de nye principper for talentudvik-

ling og licenssystemer. Det har betydet, at det 

har været vanskeligere at imødekomme klub-

bernes forventninger til turneringsplanlægnin-

gen.  

Derudover har udvalget forestået det årlige 

møde om turneringsspørgsmål med alle lokal-

unionernes politisk og administrativt ansvarlige 

for turneringer, hvor blandt anden en revision af 

spillecertifi kat og spillererklæring blev behand-

let.

Turneringsudvalget havde i 2009 følgende sam-

mensætning: Christian Kofoed (formand), Bent 

Hansen, Ole Ladefoged, Torben Kolters, Torben 

Povlsen og Frank Petersen. Allan Gundsø Hansen 

og Henrik Andersen har fungeret som udvalgets 

sekretærer.

Turneringsudvalget
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Nationale klubturneringer

F.C. København vandt det det danske mester-

skab i sæsonen 2008/2009. Det var klubbens 

syvende danske mesterskab, siden F.C. Køben-

havns etablering som overbygning i 1992. Og 

mere bemærkelsesværdigt var det klubbens 

sjette mesterskab de seneste ni sæsoner, hvilket 

understreger F.C. Københavns dominans i ’nul-

lernes årti’.  

F.C. København vandt mesterskabet med 

fem points ned til OB på andenpladsen og seks 

points ned til Brøndby IF på tredjepladsen. 

Ved vinterpausen lå Brøndby IF på første-

pladsen to points foran F.C. København og fi re 

points foran OB. Men i foråret 2009 satte F.C. 

København alt på plads med fl otte 37 points i 16 

kampe. 

Nøglen til mesterskabet lå som ofte før i de 

indbyrdes kampe mellem topholdene. Her blev 

det afgørende, at F.C. København vandt begge 

forårets kampe mod Brøndby IF med henholdsvis 

1-0 på udebane i forårets første runde og senere i 

maj måned med imponerende 4-0 i Parken. 

F.C. København sikrede sig mesterskabet i 

næstsidste spillerunde med en sejr på 1-0 ude 

over Esbjerg FB, og kunne efter sæsonens sidste 

kamp – 3-3 hjemme mod Randers FC – lade sig 

hylde som fortjente mestre med offi  ciel over-

rækkelse af pokal og guldmedaljer fra DBU. 

Klubben opnåede imponerende 74 points for de 

33 kampe. 

OB vandt sølvmedaljer. Klubben sikrede sig 

sølvmedaljerne i sæsonens sidste kamp med en 

hjemmesejr over AC Horsens. Det skete, fordi 

bronzevinderne fra Brøndby IF tabte sæsonens 

sidste kamp med 2-4 hjemme mod FC Midtjyl-

land.  

Vejle Boldklub og AC Horsens sluttede som 

henholdsvis nummer 11 og 12 i SAS Ligaen og 

rykkede dermed ned i 1. division.    

De to nedrykkere blev erstattet af Herfølge 

Boldklub og Silkeborg IF, som begge tidligere i 

nyere tid har spillet i Superligaen og hver især 

været Danmarksmestre i halvfemserne. For Her-

følge Boldklubs vedkommende blev opryknin-

gen startskuddet til overbygningen HB Køge, 

som et samarbejde mellem Herfølge Boldklub 

og Køge Boldklub.    

Lolland Falster-Alliancen rykkede ned fra 1. Di-

vision til 2. Division sammen med de to konkurs-

ramte – og dermed tvangsnedrykkede – klubber 

FC Amager og Køge Boldklub. De blev erstattet 

af oprykkerne FC Vestsjælland, FC Fyn og Bra-

brand som samlet besejrede B93 i kampen om 

den sidste oprykningsplads.   

Skovbakken, Skovlunde og Værløse rykkede 

ned fra 2. Division til Herre-DS. Der var ekstra-

ordinært kun tre nedrykkere mod normalt seks, 

grundet konkurser hos 1. Divisionsklubberne 

Køge Boldklub, FC Amager samt udtrækning af 

2. Divisionsklubben Ølstykke FC. Næsby Bold-

klub forblev i 2. Division via samlet sejr i en eks-

traordinær nedrykningskamp mod Skovlunde IF. 

De tre nedrykkere blev erstattet af oprykkerne 

fra Danmarksseriens puljer i form af B 1908, Al-

lerød, Otterup, Nordvest FC, Holstebro og Tjør-

ring.  

 I 3F Ligaen vandt Fortuna Hjørrings kvinder 

danmarksmesterskabet med et forspring på 

otte points ned til ærkerivalerne fra Brøndby IF.  

Fortuna Hjørring vandt grundspillet med 17 

sejre i 18 kampe og fi k en målscore på impone-

rende 82-7. I slutspillets seks kampe fi k Fortuna 

seks sejre og en målscore på 14-1. Dermed et 

helt suverænt danmarksmesterskab til Fortuna 

Hjørrings kvinder.   

Skovbakken vandt bronzemedaljer.  

OB, Skovlunde, Vejle og Kolding blev de fi re 

klubber, der via kvalifi kationsspillet bevarede 

deres rangering i 3F Ligaen, mens BK Skjold og 

Vejlby IK blev de to nedrykkere til 1. Division. 

Oprykkere fra 1. Division til 3F Ligaen blev 

Team Viborg og FC Damsø. 

DBUs Landspokalturneringer

Der blev afviklet to dobbelte semifi naler i for-

året 2009 i DBUs Landspokalturnering for her-

rer. 

F.C. København vandt 4-0 ude og 2-1 hjemme 

mod Nordvest FC, der trods status som Dan-

marksseriehold havde kæmpet sig frem til semi-

fi nalerne. Det var sket ved blandt andet at have 

besejret AC Horsens i kvartfi nalen. København 

blev dog for stor en mundfuld for Nordvest FC, 

selvom deres beskedne 1-2 nederlag i Parken var 

en fl ot bedrift i sig selv. 

AaB og Brøndby mødtes i den anden semi-

fi nale. Det blev to tætte og underholdende 

kampe med først 3-3 på Brøndby Stadion og der-

efter 1-1 på Energi Nord Arena i Aalborg. AaB var 

dermed kvalifi ceret til fi nalen i Parken via rege-

len om fl est scorede mål på udebane. 

I pokalfi nalen udnyttede F.C. København 

’hjemmebanefordelen’ og vandt med 1-0 i over-

værelse af 29.249 tilskuere i Parken. William 

Kvist blev matchvinder for F.C. København.  

Det var F.C. Københavns fj erde pokaltitel i alt 

og dermed en fornem sæson for F.C. København 

med hjemtagelsen af ’The Double’.

Kvindernes pokalfi nale blev spillet i Parken 

samme dag som herrernes fi nale. Finalen stod 

mellem Fortuna Hjørring og Skovbakken. Her 

var Fortuna storfavoritter, men helt i pokaltur-

neringens ånd blev det til en sensationel sejr til 

Skovbakken på 4-3 efter straff esparkskonkur-

rence. 

Flot præstation af Skovbakken med pokaltitel 

og bronzemedaljer i 3F Ligaen samme år.  
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Internationale klubturneringer

Som det har været tilfældet de seneste år skulle 

danske klubber gennem kvalifi kationsrunder til 

UEFA Champions League og Europa League.  

Danmarks placering som nummer 19 på 

UEFA’s rangliste, opgjort ved udgangen af 2008, 

gav til sæsonen 2009/2010 følgende pladser til 

de danske klubhold: 

Danmarksmesteren trådte ind i 2. kvalifi kati-

onsrunde til UEFA Champions League.

Bronzevinderen samt vinderen af DBUs lands-

pokalturnering trådte ind i 2. kvalifi kations-

runde til Europa League. 

Sølvvinderen trådte ind i 3. kvalifi kations-

runde til Europa League

Fairplay-deltageren Randers FC trådte ind 

i 1. kvalifi kationsrunde til Europa League.

Det europæiske fodboldforbund, UEFA, baserer 

antallet af deltagere fra hvert enkelt land i UEFA’s 

klubturneringer på en rangliste udregnet på bag-

grund af resultaterne i de seneste fem afsluttede 

sæsoner. Da ranglisten opgøres efter hver afslut-

tet sæson betyder det eksempelvis, at eff ekten af 

resultaterne i indeværende sæson 2009/10 først 

indtræder to år senere i sæsonen 2011/12.  

Danmarks 19. plads i sæsonen 2009/10 var to 

pladser bedre end sæsonen 2008/2009, men 

havde samme betydning for danske holds ind-

træden. 

De senere års gode internationale resultater 

betyder, at Danmark er på vej yderligere frem på 

ranglisten. På en foreløbig akkumuleret liste for 

sæsonen 2009/10 – som ikke er afsluttet, men 

endnu via F.C. København kan forbedres – ligger 

Danmark ved udgangen af 2009 på en 14. plads. 

Det får betydning for danske holds indtræden i 

sæsonen 2011/12, hvor Danmark med sikkerhed 

vil have et ekstra hold med i kvalifi kationen til 

Champions League (sølvvinderen 2011).  

På lidt længere sigt – med virkning fra sæso-

nen 2012/13 – ligger Danmark ved udgangen af 

2009 på en akkumuleret 12. plads. Hvis denne 

12. plads bevares vil Danmark i sæsonen 2012/13 

have mesterholdet direkte med i Champions Le-

agues gruppespil.     

Udover den generelle nationale klubrangli-

ste opnår den individuelle klub også rangliste-

points til brug ved UEFA’s seedninger. Her er 

F.C. København bedst placeret af danske hold. 

F.C. København opnåede i sæsonen 2009/10 

at være seedet i den afgørende play off  kamp 

til Champions League. Desværre formåede F.C. 

København ikke at udnytte denne fordel mod 

useedede Apoel Nicosia fra Cypern.   

UEFA Europa League fi k ny struktur fra sæso-

nen 2009/10 og ligner nu i format samme tur-

neringsstruktur som Champions League.  

UEFA Champions League 2009/2010

F.C. Københavns Danmarksmestre trak i 2. kva-

lifi kationsrunde FK Mogren fra Montenegro. 

Begge kampe blev vundet med 6-0, hvorefter 

F.C. København trak norske Stabæk i 3. kvalifi ka-

tionsrunde. 

F.C. København vandt 3-1 på hjemmebane, og 

var rutinerede nok til at kontrollere udekampen 

i Stabæk, som endte 0-0. 

I den afgørende play off  runde om en plads i 

Champions Leagues gruppespil trak F.C. Køben-

havns Apoel Nicosia fra Cypern. En på papiret 

god lodtrækning, hvor F.C. København var favo-

ritter. 

F.C. København spillede hjemme i den første 

kamp og dominerede totalt. Desværre udmøn-

tede det sig kun i en smal 1-0 sejr. Men da man 

holdt modstanderen fra at score og spillemæs-

sigt var meget dominerende i Parken, efterlod 

det fortsat F.C. København i favoritrollen, når 

man tager holdets større internationale erfaring 

i betragtning. 

Desværre tabte F.C. København 3-1 på Cypern 

i en kamp hvor F.C. København skuff ede stort 

og reelt mistede grebet om spillet. Cyprioterne 

satte sig på kampen fra start og efterlod F.C. Kø-

benhavn usikre og pressede. Naturligvis en skuf-

felse for F.C. København men også for dansk 

fodbold, fordi vigtige points til UEFA’s klubrang-

liste gik tabt med F.C. Københavns samlede ne-

derlag. 

F.C. København fi k dog mulighed for at del-

tage i Europa Leagues gruppespil.

Europa League 2009/2010

Randers FC indtrådte i turneringens 1. kvalifi -

kationsrunde som Danmarks fairplay deltager. 

Randers FC trak Linfi eld FC fra Nordirland. En 

overkommelig modstander, som Randers FC da 

også besejrede med sammenlagt 7-0 efter to 

sikre sejre. 

I 2. kvalifi kationsrunde fi k Randers FC sel-

skab af Brøndby og AaB. Randers FC vandt sam-

menlagt 2-1 over FK Sudova fra Litauen, mens 

Brøndby IF trods nederlag 0-1 hjemme i den før-

ste kamp gik videre sammenlagt 4-2 efter en 4-1 

sejr i Tallin mod FC Flora fra Estland. 

2. rundes helt store danske skuff else var, at in-

ternationalt erfarne AaB tabte sammenlagt til 

FK Slavia Sarajevo fra Bosnien. 

I 3. kvalifi kationsrunde fi k Brøndby og Randers 

selskab af OB. Her fi k Randers FC en svær lod-

trækning mod Hamburger SV, som de senere år 

har ligget i toppen af den tyske Bundesliga. Det 

blev dog også en for stor mundfuld med samlet 

4-1 sejr til tyskerne. Men Randers FC hentede en 

1-0 sejr på udebane og fi k dermed tjent nogle 

vigtige ranglistepoints til dansk fodbold. 

Brøndby IF besejrede Legia Warszawa på reg-

len om fl est scorede udebanemål efter uafgjort 

1-1 hjemme og 2-2 i Polen. 

OB vandt begge opgør mod FK Rabotnicki fra 

Ungarn. 

I play off  runden – afgørende runde inden 

gruppespillet – blev det til en svær lodtrækning 

for både OB og Brøndby. 

Brøndby trak Hertha Berlin fra Tyskland. 

Brøndby vandt 2-1 hjemme men tabte 3-1 på 

udebane. 

OB tabte først 3-1 mod Genoa på udebane, og 

formåede ikke rigtigt at presse Genoa i Odense, 

hvor resultatet blev 1-1. 

Dermed var kun F.C. København repræsen-

teret i Europa Leagues gruppespil, hvor køben-

havnerne trak PSV Eindhoven, Sparta Prag og FC 

Cluj fra Rumænien. En svær pulje, hvor alle hol-

dene har deltaget i Champions Leagues gruppe-

spil indenfor de senere år. 

F.C. København beviste imidlertid sin klasse i 
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den svære pulje med i alt 10 points for de seks 

kampe. Den videre deltagelse blev sikret i sidste 

spillerunde med en imponerende 3-0 sejr i Prag 

mod ellers hjemmestærke Sparta. 

F.C. København har en flot hjemmebanesta-

tistik de seneste år i UEFA’s turneringer, og det 

var da også syv points på hjemmebane, der var 

udgangspunktet for F.C. Københavns succes og 

andenpladsen i puljen.

F.C. København indleder derfor 2010 som ene-

ste danske hold i Europa League, hvor holdet 

har trukket storholdet Olympique Marseille fra 

Frankrig i 1/16 finalen.        

UEFA Women’s Cup 2009/2010

I kvindefodboldens nye Champions League for-

mat havde Danmark for første gang to hold 

med – Danmarksmestrene fra Fortuna Hjørring 

og sølvvinderne fra Brøndby IF. 

Fortuna Hjørring trådte ind i turneringens 1/16 

finale, mens Brøndby IF forinden skulle deltage 

i en kvalifikationspulje i form af en mini-turne-

ring med fire hold i puljen, hvoraf to hold går vi-

dere. 

Brøndby IF sikrede sig på overbevisende fa-

con den videre deltagelse til 1/16 finalen med tre 

sejre og en sammenlagt målscore på 12-0. 

I 1/16 finalerne besejrede Brøndby IF AZ Alk-

maar fra Holland med sammenlagt 3-2 efter 1-1 

hjemme og 2-1 ude. Fortuna Hjørring indledte 

deres europæiske deltagelse med en 4-1 sejr 

hjemme over Bardolino fra Italien. Med en 2-1 

sejr på udebane var Fortuna også klar til 1/8 fi-

nalerne. 

I 1/8 finalerne trak Brøndby IF Turbine Pots-

dam fra Tyskland. Det blev endestationen for 

Brøndby IF, da tyskerne vandt begge kampe 

med henholdsvis 4-0 og 1-0. 

Fortuna Hjørring trak de stærke franskmænd 

fra Olympique Lyon og tabte 0-1 hjemme og 0-5 

i Lyon. 
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Stillinger – Herre DM
Slutstillingen i SAS Ligaen 2008/2009     

1. F.C. København 33 23 5 5 67-26 74 

2. OB 33 21 6 6 65-31 69 

3. Brøndby IF 33 21 5 7 55-31 68 

4. FC Midtjylland 33 16 7 10 55-46 55 

5. Randers FC 33 11 13 9 52-50 46 

6. AGF 33 13 6 14 39-44 45 

7. AaB 33 9 12 12 40-49 39 

8. FC Nordsjælland 33 9 8 16 44-53 35 

9. Esbjerg fB 33 7 11 15 32-41 32 

10. SønderjyskE 33 5 13 15 30-56 28

11. Vejle BK 33 4 13 16 30-59 25 

12. AC Horsens 33 5 9 19 35-58 24 

Slutstillingen i Viasat Divisionen 2008/2009    

1. Herfølge BK 30 22 5 3 77-27 71 

2. Silkeborg IF 30 21 6 3 68-27 69

3. AB 30 19 4 7 56-30 61 

4. Viborg FF 30 17 3 10 59-40 54 

5. Næstved BK 30 14 10 6 55-34 52 

6. Lyngby BK 30 14 8 8 50-26 50 

7. FC Fredericia 30 13 8 9 58-43 47 

8. Hvidovre IF 30 11 7 12 51-46 40 

9. Thisted FC 30 10 9 11 54-49 39 

10. FC Roskilde 30 12 3 15 45-53 39 

11. BK Frem  30 8 12 10 41-53 36 

12. Kolding FC 30 9 9 12 45-59 36 

13. Skive IK 30 9 7 14 49-57 34

14. Lolland-Falster All. 30 4 3 23 25-66 15 

15. FC Amager 30 2 8 19 24-72 11 

16. Køge BK 30 1 4 24 11-86 4 

Slutstillingen i 2. Division Øst 2008/2009    

1. FC Vestsjælland 30 19 8 3 80-31 65

2. B 93 30 17 11 2 67-31 62

3. Brønshøj BK 30 16 8 6 62-37 56 

4. Brøndby IF 30 16 4 10 63-48 52 

5. HIK 30 14 6 10 44-40 48 

6. Stenløse BK 30 12 7 11 55-51 43 

7. KB 30 11 7 12 43-42 40 

8. BK Avarta 30 10 8 12 47-49 38 

9. BK Skjold 30 10 7 13 47-50 37 

10. Ølstykke FC 30 10 7 13 50-62 37 

11. Glostrup FK 30 9 10 11 37-52 37 

12. Greve Fodbold 30 9 8 13 39-55 35 

13. BK Søllerød-Vedbæk 30 9 7 14 43-62 34 

14. Vanløse IF 30 7 8 15 45-49 29

15. Skovlunde IF 30 6 8 16 40-63 26 

16. Værløse BK 30 5 6 19 39-79 21

Slutstillingen i 2. Division Vest 2008/2009    

1. FC Fyn 30 19 7 4 75-32 64

2. OB 30 18 3 9 61-45 57

3. Brabrand IF 30 15 6 9 50-32 51 

4. Blokhus FC 30 16 3 11 63-48 51 

5. Esbjerg fB 30 15 6 9 53-46 51 

6. Randers Freja 30 15 4 11 54-39 49 

7. Hobro IK 30 13 9 8 54-48 48 

8. Aarhus Fremad 30 13 6 11 47-47 45 

9. FC Svendborg 30 14 2 14 53-51 44 

10. Varde IF 30 13 4 13 49-58 43 

11. AaB 30 11 4 15 47-50 37 

12. Ikast FS 30 8 8 14 44-63 32 

13. FC Hjørring 30 7 9 14 35-48 30 

14. AGF 30 6 8 16 42-61 26

15. Næsby BK 30 6 8 16 31-52 26 

16. Skovbakken IK 30 6 3 21 35-73 21 

Stillingen i SAS Ligaen 2009/2010      

1. OB 18 11 5 2 29-17 38 

2. F.C. København 18 11 4 3 31-11 37 

3. Esbjerg fB 18 9 6 3 31-21 33 

4. Silkeborg IF 18 8 5 5 30-20 29 

5. Brøndby IF 18 8 3 7 35-32 27 

6. AGF 18 7 6 5 24-23 27 

7. AaB 18 7 4 7 20-15 25 

8. FC Nordsjælland 18 7 2 9 21-24 23 

9. SønderjyskE 18 6 4 8 15-18 22 

10. FC Midtjylland 18 6 3 9 22-31 21

11. Randers FC 18 1 5 12 13-33 8 

12. HB Køge 18 1 5 12 15-41 8 

Stillingen i 1. Division 2009/2010      

1. AC Horsens 15 10 2 3 39-16 32 

2. FC Fredericia 15 9 3 3 27-9 30

3. Lyngby BK 15 9 3 3 34-24 30 

4. FC Vestsjælland 15 9 2 4 33-23 29 

5. Næstved BK 15 8 3 4 29-17 27 

6. AB 15 6 7 2 24-18 25 

7. Viborg FF 15 6 6 3 19-14 24 

8. Vejle BK 15 6 4 5 24-18 22 

9. Hvidovre IF 15 5 5 5 23-22 20 

10. Thisted FC 15 5 4 6 22-29 19 

11. FC Fyn 15 5 3 7 22-27 18 

12. Skive IK 15 5 1 9 21-36 16 

13. Kolding FC 15 3 3 9 35-37 12

14. FC Roskilde 15 3 3 9 20-33 12 

15. BK Frem 15 2 5 8 19-37 11 

16. Brabrand IF 15 0 4 11 10-31 4
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Stillinger – Herre DS
Stillingen i 2. Division Øst 2009/2010     

1. BK Søllerød-Vedbæk 15 10 3 2 39-20 33

2. Brøndby IF 15 9 2 4 34-16 29

3. BK Avarta 15 9 2 4 30-20 29 

4. Nordvest FC 15 7 6 2 29-25 27 

5. Brønshøj BK 15 7 4 4 26-20 25 

6. B 93 15 7 2 6 27-22 23 

7. Greve Fodbold 15 6 4 5 22-21 22 

8. Lolland-Falster All. 15 6 4 5 16-18 22 

9. HIK 15 6 3 6 28-27 21 

10. Vanløse IF 15 5 5 5 14-14 20 

11. BGA 15 5 2 8 23-26 17 

12. KB 15 3 7 5 21-28 16 

13. Stenløse BK 15 4 3 8 25-32 15

14. B 1908 15 4 2 9 19-31 14 

15. BK Skjold 15 2 5 8 14-28 11 

16. Allerød FK 15 2 2 11 12-31 8 

Stillingen i 2. Division Vest 2009/2010     

 1. FC Hjørring 15 13 1 1 32-9 40

2. Ikast FS 15 11 1 3 37-16 34

3. Randers Freja 15 8 4 3 33-23 28 

4. Hobro IK 15 8 3 4 35-26 27 

5. Esbjerg fB 15 7 4 4 33-23 25 

6. Blokhus FC 15 7 4 4 23-14 25 

7. OB 15 8 1 6 32-24 25 

8. Aarhus Fremad 15 6 4 5 27-26 22 

9. FC Svendborg 15 6 2 7 24-26 20 

10. AaB 15 6 2 7 21-25 20 

11. Holstebro BK 15 6 0 9 26-41 18 

12. Næsby BK 15 5 2 8 31-32 17 

13. Tjørring IF 15 3 3 9 21-33 12

14. AGF 15 3 3 9 15-35 12 

15. Otterup BK 15 2 3 10 22-40 9 

16. Varde IF 15 2 1 12 18-37 7 

Slutstillingen i Danmarksserien – Herre 2008/2009 

 

Pulje 1       

1. B 1908 26 18 3 5 60-24 57 

2. Allerød IF 26 15 5 6 59-37 50

3. Lyngby BK 26 13 3 10 56-45 42 

4. Elite 3000, Helsingør 26 12 6 8 49-40 42 

5. AB Tårnby 26 12 4 10 51-43 40 

6. Avedøre IF 26 11 5 10 39-34 38 

7. GVI 6 10 8 8 42-43 38 

8. Kastrup BK 26 11 5 10 42-47 38 

9. Herlev IF 26 9 5 12 46-51 32 

10. B 1903 26 8 7 11 30-37 31

11. BK Frem 26 8 5 13 31-53 29 

12. Skjold Birkerød 26 6 9 11 38-47 27 

13. Nivå-Kokkedal FK 26 7 3 16 39-56 24 

14. Virum-Sorgenfri BK 26 5 6 15 29-54 21

 

Pulje 2       

1. Otterup BK 26 19 4 3 82-37 61 

2. Nordvest FC 26 17 6 3 78-34 57

3. Næstved BK 26 16 3 7 71-36 51 

4. Middelfart G & BK 26 13 6 7 67-49 45 

5. B 1921 26 12 9 5 59-41 45 

6. Svebølle BI 26 12 4 10 57-53 40 

7. Dalum IF 26 11 6 9 53-43 39 

8. Herfølge BK 26 11 5 10 59-52 38 

9. B 1909 26 12 2 12 58-57 38 

10. B 1913 26 9 7 10 38-50 34

11. OKS 26 9 2 15 44-59 29 

12. Frem Sakskøbing 26 7 4 15 54-63 25 

13. Nakskov BK 26 1 5 20 27-95 8 

14. Køge BK 26 0 3 23 4-82 3 

Pulje 3       

1. Silkeborg IF 26 16 6 4 69-28 54 

2. Holstebro BK 26 14 4 8 56-37 46

3. AC Horsens 26 13 6 7 54-37 45 

4. Vejle BK 26 12 6 8 45-35 42 

5. Haderslev BK 26 13 2 11 52-48 41 

6. Tjørring IF 26 11 7 8 48-35 40 

7. Grenaa If 26 11 6 9 33-29 39 

8. Odder IFG 26 10 7 9 44-43 37 

9. Aarhus Fremad 26 8 10 8 36-34 34 

10. Lindholm IF 26 8 8 10 32-43 32

11. Aalborg Freja 26 9 4 13 40-60 31 

12. Viborg FF 26 8 6 12 36-46 30 

13. Fredericia KFUM 26 5 6 15 36-61 21 

14. Aabyhøj IF 26 3 4 19 25-70 13
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Stillinger – Herre-DS
 

Stillingen i Danmarksserien – Herre 2009/2010 

  

Pulje 1       

1. Elite 3000, Helsingør 13 13 0 0 50-9 39 

2. Frederikssund IK 13 9 1 3 30-16 28

3. Herfølge BK 13 6 3 4 33-24 21 

4. FB 13 6 2 5 23-31 20 

5. Lyngby BK 13 5 4 4 25-21 19 

6. BK Frem 13 6 1 6 22-20 19 

7. AB Tårnby 13 5 3 5 23-34 18 

8. NB Bornholm 13 5 2 6 23-20 17 

9. B 1903 13 5 1 7 18-20 16 

10. Skovlunde IF 13 4 4 5 13-16 16

11. GVI 13 4 4 5 18-24 16 

12. Døllefjelde Musse IF 13 4 1 8 10-26 13 

13. Værløse BK 13 2 5 6 21-30 11 

14. B 1921 13 1 1 11 15-33 4 

   

Pulje 2       

1. Rishøj BK 13 9 1 3 34-17 28 

2. Middelfart G & BK 13 8 3 2 27-15 27

3. Næstved BK 13 8 1 4 26-18 25 

4. Svebølle BI 13 8 1 4 30-24 25 

5. Skjold Birkerød 13 7 3 3 30-17 24 

6. Herlev IF 13 7 3 3 29-20 24 

7. Avedøre IF 13 6 2 5 22-18 20 

8. OKS 13 4 3 6 13-28 15 

9. Marienlyst 13 4 2 7 25-27 14 

10. Kolding IF 13 3 5 5 13-18 14

11. Fjordager IF 13 4 1 8 19-28 13 

12. Dalum IF 13 4 1 8 15-24 13 

13. B 1913 13 2 5 6 14-22 11 

14. B 1909 13 0 3 10 8-29 3 

Stillingen i Danmarksserien – Herre 2009/2010 

  

Pulje 3       

1. AC Horsens 13 10 3 0 41-16 33 

2. Vejle BK 13 8 3 2 28-19 27

3. Skovbakken IK 13 7 2 4 36-19 23 

4. Aalborg Freja 13 6 4 3 22-17 22 

5. Haderslev BK 13 5 6 2 29-14 21 

6. Aarhus Fremad 13 6 3 4 20-16 21 

7. Silkeborg IF 13 6 2 5 31-22 20 

8. Herning Fremad 13 6 2 5 26-29 20 

9. Lindholm IF 13 4 5 4 16-16 17 

10. Aalborg KFUM 13 4 1 8 14-25 13

11. FC Djursland 13 3 3 7 14-28 12 

12. Odder IFG 13 2 3 8 20-36 9 

13. Kjellerup IF 13 3 0 10 18-38 9 

14. Skive IK 13 2 1 10 18-40 7 
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Stillinger – Kvinde-DM
Slutstillingen i 3F Ligaen – 2008/2009     

1. Fortuna Hjørring 18 17 0 1 82-7 51 

2. Brøndby IF 18 15 2 1 86-12 47 

3. Skovbakken IK 18 10 3 5 57-35 33 

4. SønderjyskE 18 8 3 7 35-43 27

5. OB 18 8 1 9 44-42 25 

6. Skovlunde IF 18 7 0 11 43-43 21 

7. Vejle BK 18 5 4 9 25-35 19 

8. BK Skjold 18 4 2 12 26-56 14 

9. Kolding B 18 3 3 12 23-66 12 

10. Vejlby IK 18 3 2 13 19-101 11 

Slutspil i 3F Ligaen – 2008/2009      

1. Fortuna Hjørring 6 6 0 0 14-1 44 

2. Brøndby IF 6 4 0 2 13-7 36 

3. Skovbakken IK 6 1 1 4 7-13 21 

4. SønderjyskE 6 0 1 5 2-15 15

Kvalifikationsspil i 3F – 2008/2009      

1. OB 5 4 0 1 18-6 25 

2. Skovlunde IF 5 3 0 2 9-13 20 

3. Vejle BK 5 2 1 2 8-7 17 

4. Kolding B 5 3 0 2 11-9 15

5. BK Skjold 5 1 1 3 8-11 11 

6. Vejlby IK 5 1 0 4 7-15 9 

Slutstillingen Kvinde 1. Division – 2008/2009    

1. Team Viborg 18 10 4 4 47-23 34 

2. FC Damsø 18 9 6 3 38-22 33 

3. AaB 18 9 4 5 44-24 31 

4. Vildbjerg SF 18 10 1 7 30-24 31

5. Horsens SIK 18 9 3 6 35-28 30 

6. Varde IF 18 8 3 7 45-45 27 

7. B 73 Slagelse 18 7 3 8 27-35 24 

8. Taastrup FC 18 7 1 10 30-34 22 

9. Aalborg Freja 18 5 2 11 31-44 17 

10. Raklev BK 18 2 1 15 16-64 7 

Slutspil Kvinde 1. Division – 2008/2009     

1. Team Viborg 6 4 1 1 14-7 30 

2. FC Damsø 6 3 2 1 14-10 28

3. AaB 6 2 1 3 8-9 23 

4. Vildbjerg SF 6 0 2 4 11-21 18 

Kvalifikationsspil Kvinde 1. Division – 2008/2009   

1. Varde IF 5 3 0 2 12-9 23 

2. Horsens SIK 5 2 1 2 10-6 22 

3. Taastrup FC 5 3 1 1 13-6 21

4. Aalborg Freja 5 3 2 0 10-6 20

5. B 73 Slagelse 5 1 2 2 8-10 17 

6. Raklev GI 5 0 0 5 1-17 4 

Stillingen i 3F Ligaen - efteråret 2009     

1. Fortuna Hjørring 12 10 2 0 49-4 32 

2. Brøndby IF 12 10 1 1 51-10 31 

3. Skovbakken IK 12 8 2 2 39-11 26 

4. OB 12 6 2 4 33-24 20

 5. Skovlunde IF 12 6 1 5 29-23 19 

6. KoldingQ 12 4 2 6 21-31 14 

7. Team Viborg 12 4 1 7 19-39 13 

8. Vejle BK 12 3 3 6 18-30 12 

9. FC Damsø 12 2 0 10 10-53 6 

10. SønderjyskE 12 0 0 12 11-55 0 

Stillingen i Kvinde 1. Division - efteråret 2009   

1. BK Skjold 12 10 1 1 46-11 31

2. Varde IF 12 10 0 2 52-14 30

3. AaB 12 9 1 2 32-15 28

4. Vejlby IK 12 5 0 7 25-38 15

5. Vildbjerg SF 12 4 3 5 19-32 15

6. B 1913 12 4 2 6 18-20 14

7. Horsens SIK 12 3 4 5 19-29 13

8. Taastrup FC 12 3 3 6 15-26 12

9. Lunde G&IF 12 3 1 8 16-31 10

10. AB Tårnby 12 1 1 10 14-40 4

 

Slutstillingen i Danmarksserien Kvinder - 2008/2009 

 

Pulje 1      

1. BK Skjold 18 11 4 3 44-21 37

2. AB Tårnby 18 10 4 4 41-28 34

3. BK Heimdal 18 9 6 3 44-29 33

4. B 1901/Tingsted 18 8 2 8 31-22 26

5. OB 18 7 4 7 34-43 25

6.  AC 2670 Greve 18 3 3 12 11-43 12

7. Brede IF 18 3 1 14 24-43 10

 

Slutstillingen i Danmarksserien Kvinder – 2008/2009  

Pulje 2      

1. Fortuna Hjørring 21 18 1 2 101-17 55

2. Lunde G&IF 21 13 4 4 64-28 43

3. B 1913 21 13 3 5 66-33 42

4. Skovbakken IK 21 10 2 9 49-54 32

5. Jerne IF 21 8 4 9 34-41 28

6. BMI 21 5 3 13 37-65 18

7. Lemvig GF 21 5 1 15 34-86 16

8. B52/AFC 21 2 2 17 20-81 8

 

Oprykningskampe Kvinde 1. division – 2009   

BK Heimdal - B 1913     2-6 

B 1913 - BK Heimdal     7-0  
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Stillinger – Kvinde-DS
Stillingen i Danmarksserien Kvinder – 2009/2010

  

Pulje 1      

1. Brøndby IF 11 6 4 1 26-17 22

2. BK Frem 11 6 2 3 22-16 20

3. BK Heimdal 11 6 2 3 14-8 20

4. B 1921 11 5 0 6 11-18 15

5. Raklev GI 11 4 2 5 15-16 14

6. B 73 Slagelse 11 3 4 4 21-22 13

7. BK Skjold 11 3 3 5 17-19 12

8. B 1901 11 2 1 8 17-27 7

 

Stillingen i Danmarksserien Kvinder – 2009/2010

  

Pulje 2      

1. Aalborg Freja 11 9 1 1 40-13 28

2. Fortuna Hjørring 11 7 2 2 51-20 23

3. Skovbakken IK 11 6 3 2 51-19 21

4. Vorup IF 11 6 2 3 29-20 20

5. Fredericia KFUM 11 5 1 5 31-31 16

6. Jerne IF 11 3 1 7 13-24 10

7. Årslev BK 11 2 0 9 15-50 6

8. OB 11 1 0 10 4-57 3
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Landspokalturneringen – herrer
Ekstra Bladet Cup – 2008/2009

Semifinaler

Nordvest FC - F.C. København 0-4

Brøndby IF - AaB 3-3

AaB - Brøndby IF 1-1

F.C. København - Nordvest FC 2-1

Finale

AaB - F.C. København 0-1

Ekstra Bladet Cup – 2009/2010

1. runde

NB Bornholm - Elite 3000, Helsingør 0-3

Ledøje Smørum - Avedøre IF 0-1

Marstal/Rise IF - Stensballe IK UHT

Tuse IF - FC Lejre 3-4

B Marienlyst - Varde IF 4-5³

Aalborg Chang - Tårs/Ugilt IF 1-0

Bjerringbro IF - Aarhus Fremad 0-6

IK Skovbakken - Brabrand IF 0-2

NUBI - Blokhus FC 1-2

Østerbro IF - Værløse BK 0-3

B. 1973, Herlev - Brønshøj BK 1-5

FA 2000 - Allerød FK 0-2

FC Hjørring - Skive IK 3-2

Hirtshals B - Viborg FF 0-3

Næsby BK - Vejle BK 0-2

Nors BK - Thisted FC 0-7

Sædding/Guldager IF - Otterup B & IK 2-3

Viby IF - Holstebro BK 1-3

Stenløse BK - Hvidovre IF 3-2

Skovlunde IF - HIK 1-2

FB - Virum-Sorgenfri 3-2

Ringsted IF - Nakskov BK 3-2

B 1908 - FC Roskilde 6-51

Gladsaxe-Hero BK - BK Skjold 0-2

Lolland-Falster Alliancen - Næstved BK 2-14

BGA - BK Frem 0-1

BK Søllerød-Vedbæk - Ølstykke FC UHT

DMI - FC Vestsjælland 1-4

AIK 65 Strøby Fodbold - Frem Sakskøbing 5-1

Tommerup BK - Kolding FC 0-6

Assens FC - Fjordager IF 4-3

B. 73, Slagelse - Rishøj BK 1-3

Ringkøbing IF - Odder IGF 1-2

Christiansbjerg IF - FC Djursland 0-1

HA85 - AC Horsens 1-7

FC Svendborg - FC Fredericia 1-6

Darum IF - Aabenraa BK 0-3

Hadsund B - Hobro IK 3-4

FC Campus - Vejen SF 0-1

Tved BK - Vinding SF 5-33

Bruunshåb/Tapdrup IF - Lindholm IF 1-5

Greve - B 93 2-1

Valby BK - Svebølle BI 2-4

Husum BK - BK Avarta 1-11

Vanløse IF - Lyngby BK 0-1

Tårnby FF - AB Tårnby 2-0

IF Føroyar - AB 0-3

  

2. runde  

Viborg FF - AGF 1-0

Aabenraa BK - Brabrand IF 0-2

Hobro IK - Kolding FC 2-14

Tved BK - Odder IGF 1-02

Lindholm IF - Blokhus FC 1-5

Assens FC - FC Fredericia 1-5

Vejen SF - Varde IF 6-56

FC Djursland - Aarhus Fremad 6-87

Aalborg Chang - Marstal/Rise IF 1-3

Ringsted IF - FC Nordsjælland 0-9

Greve - SønderjyskE 3-4

FC Vestsjælland - Esbjerg FB 1-2

Svebølle BI - Allerød FK 1-2

Elite 3000, Helsingør - BK Skjold 3-1

B 1908 - Brønshøj BK 1-3

AIK 65 Strøby Fodbold - Avedøre IF 3-2

Tårnby FF - BK Avarta 1-0

BK Søllerød-Vedbæk - AB 0-3

Rishøj Boldklub - Stenløse BK 2-0

Værløse BK - FB 1-35

Lolland-Falster Alliancen - Lyngby BK 1-2

BK Frem - HB Køge 0-3

Holstebro BK - Thisted FC 3-58

AC Horsens - Vejle BK 0-1

FC Hjørring - Silkeborg IF 0-2

FC Fyn - AaB 1-3

FC Lejre - HIK 1-4

Otterup B & IK - Randers FC 0-5

  

3. runde  

Brønshøj BK - FC Midtjylland 1-3

Blokhus FC - Brøndby IF 0-2

Aarhus Fremad - Brabrand IF 3-41

Rishøj Boldklub - Viborg FF 0-4

FB - Vejle BK 0-4

Allerød FK - Hobro IK 0-2

AIK 65 Strøby Fodbold - Tårnby FF 5-4

Marstal/Rise IF - Silkeborg IF 1-3

Tved BK - HB Køge 0-2

Vejen SF - Randers FC 0-9

Elite 3000, Helsingør - F.C. København 1-2

AB - FC Nordsjælland 1-4

FC Fredericia - OB 3-5

HIK - SønderjyskE 2-4

Thisted FC - AaB 0-3

Lyngby BK - Esbjerg FB 1-2

  

4. runde  

Brabrand IF - HB Køge 0-2

AIK 65 Strøby Fodbold - FC Nordsjælland 1-5

Randers FC - OB 1-2

Vejle BK - Brøndby IF 1-0

Viborg FF - Silkeborg IF 1-3

Esbjerg FB - FC Midtjylland 0-5

SønderjyskE - F.C. København 5-0

Hobro IK - AaB 2-1

  

5. runde  

Torsdag den 4. april 2010:

Hobro IK - FC Midtjylland

Silkeborg IF - FC Nordsjælland

Vejle BK - SønderjyskE

HB Køge - OB

Semifinalerne

1. kamp:

Onsdag den 21. april 2010

2. kamp:

Onsdag den 28. april 2010

Finale

Kristi Himmelfartsdag den 13. maj 2010

ad1. 0-0 efter ordinær kamp, 0-0 efter forlænget spilletid

ad2. 0-0 efter ordinær kamp, 1-0 efter forlænget spilletid

ad3. 1-1 efter ordinær kamp, 1-1 efter forlænget spilletid

ad4. 1-1 efter ordinær kamp, 2-1 efter forlænget spilletid

ad5. 1-1 efter ordinær kamp, 3-1 efter forlænget spilletid

ad6. 2-2 efter ordinær kamp, 2-2 efter forlænget spilletid

ad7. 3-3 efter ordinær kamp, 3-3 efter forlænget spilletid

ad8. 3-3 efter ordinær kamp, 5-3 efter forlænget spilletid

UHT: Udehold taberdømt



DBU Turneringer

DBU Årsberetning 2009

95

Landspokalturneringen – kvinder
3F Cup – 2008/2009

Kvartfinalerne  

Fortuna Hjørring - Brøndby IF 5-0

Taastrup FC - IK Skovbakken 0-1

BK Skjold - Vejle BK 1-2

Skovlunde IF - Vejlby IK 2-3

Semifinalerne

Fortuna Hjørring - Vejlby IK 9-0

Vejle B - IK Skovbakken 1-3

IK Skovbakken - Vejle BK 0-0

Vejlby IK - Fortuna Hjørring 0-4

Finale

Fortuna Hjørring - IK Skovbakken 3-41

ad1. 1-1 efter ordinær kamp, kampen gik efter ordinær spilletid 

direkte til straffesparkskonkurrence.

3F Cup 2009/2010

1. runde

Kr. Helsinge IF - Hvalsø IF 2-1

Nykøbing IF - Frederiksværk FK 2-3

Melby-Liseleje IF - Ølsted IF UHT

Odder IGF - Danish D-Lite 4-0

Stenstrup IF - FC Midfyn  1-6

Aarup BK - B Chang 2-5 3

FC King George - Lunderskov B 2-5 1

CIK - B 93 0-2

Jægersborg BK - Lyngby BK HHT

Sundby BK - BK Volvox 8-0

Vinding SF - Silkeborg BK 4-3

2. runde

Struer B - Frederikshavn FI UHT

Brønderslev IF - Randers Freja 1-12

FC Mors - Viborg B67 UHT

Ore Sogns GF - Ubberud 2-5

VB Nyborg - Tved BK 4-5

Odder IGF - Drigstrup/Munkebo UHT

Chang - KoHBra UHT

Årslev BK - Jerne IF 1-3

Lunderskov B - Vinding SF 3-4

Ølstykke FC - Hvidovre IF 0-1

Melby-Liseleje IF - AB Tårnby 0-6

BK Fremad Valby - Vordingborg IF 1-3

FC Nyhavn - Vallensbæk IF UHT

Sorø Freja - FB 0-3

Farum BK - BK Frem 0-6

Herstedøster IC - Allerød FK 3-6

5. runde

Taastrup FC - OB 0-4

Aalborg Freja - Vejle B 6-7 3

ASA, Aarhus - Horsens SIK 3-4

IK Skovbakken - Kolding B 7-1

Vordingborg IF - BK Skjold 0-8

Vejlby IK - Fortuna Hjørring 0-2

Sundby BK - Brøndby IF 0-7

AB Tårnby - FC Damsø 1-5

Kvartfinalerne

Torsdag den 8. april 2010

Vejle B - Fortuna Hjørring

Brøndby IF - FC Damsø

BK Skjold - IK Skovbakken

Horsens SIK - OB

Semifinalerne

1. semifinale

Onsdag den 14. april 2010

2. semifinale

Onsdag den 28. april 2010

Finale

Kristi Himmelfartsdag den 13. maj 2010

ad1. 1-1 efter ordinær kamp, 1-1 efter forlænget spilletid

ad2. 1-1 efter ordinær kamp, 5-1 efter forlænget spilletid

ad3. 2-2 efter ordinær kamp, 2-2 efter forlænget spilletid

ad4. 2-2 efter ordinær kamp, 3-2 efter forlænget spilletid

ad5. 3-3 efter ordinær kamp, 4-3 efter forlænget spilletid

HHT: Hjemmehold taberdømt

UHT: Udehold taberdømt

Bagsværd BK - Herlev IF 0-5

Sundby BK - Heimdal 6-0

FC Culpa - B 1901/Tingsted 1-8

Bording IF - DSIO 4-0

FC Midfyn - ASA, Aarhus 0-13

VLI - BK Pioneren 0-2

BK Fix - Lyngby BK 1-2

BK Rødovre - Tårnby FF 5-1

GVI - Store Heddinge BK 2-1

Frederiksværk FK - Holbæk B&I 1-2

B 93 - HI/Hjorten UHT

Hedensted IF - Næsby BK 0-2

Kr. Helsinge IF - Vipperød BK 0-4

Solrød FC - ØKF 1-0

3. runde

FC Mors - Randers Freja 0-16

FC Nyhavn - AB Tårnby HHT

BK Frem - Taastrup FC 0-4

FB - Raklev GI 1-5

Allerød FK - GVI 1-3

Vipperød BK - Lyngby BK 3-4 5

Herlev IF - BK Pioneren 10-0

B 93 - Holbæk B&I 0-3

Solrød FC - Vordingborg IF 1-8

Bording IF - Jerne IF 2-1

Odder IGF - Horsens SIK HHT

ASA, Aarhus - Varde IF UHT

Vinding SF - Chang 0-3

Struer B - Aalborg Freja 1-9

Næsby BK - Tved BK 4-3

Ubberud - B 73 Slagelse 4-2

Hvidovre IF - B 1901/Tingsted 5-2

BK Rødovre - Sundby BK 3-4 5

4. runde

Randers Freja - Vejlby IK 0-5

Ubberud - Kolding B 0-5

Holbæk B&I - AB Tårnby 1-7

Lyngby BK - BK Skjold 0-16

Hvidovre IF - FC Damsø 1-4

Sundby BK - Raklev 2-1

OB - SønderjyskE 1-0

Herlev IF - Vordingborg IF 2-5

GVI - Taastrup FC HHT

Næsby BK - Horsens SIK 0-6

Vejle B - Chang 11-0

ASA, Aarhus - Bording IF 5-1 2

AaB - IK Skovbakken 1-4

Aalborg Freja - Vildbjerg SF 3-2 4

Team Viborg - Fortuna Hjørring 0-12

Brøndby IF - Skovlunde IF 9-0
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Tilskuertal – forår 2009
 Superligaen 1. Division 2. Div. øst 2. Div. vest I alt

6. runde  811   811

15. runde  1.715 1.512 561 3.788

16. runde  10.646 2.303 2.623 15.572

17. runde  7.448 3.272 2.433 13.153

18. runde 68.992 6.745 2.423 3.496 81.656

19. runde 46.909 8.679 2.837 2.007 60.432

20. runde 57.766 11.301 2.818 1.995 73.880

21. runde 56.937 8.239 3.088 2.513 70.777

22. runde 60.517 5.689 3.121 2.428 71.755

23. runde 54.058 10.160 2.400 2.662 69.280

24. runde 59.053 5.890 3.299 2.268 70.510

25. runde 57.220 7.648 3.222 2.100 70.190

26. runde 42.521 6.643 2.820 4.035 56.019

27. runde 56.084 9.287 1.883 4.221 71.475

28. runde 53.174 8.965 5.394 2.859 70.392

29. runde 51.911 8.620 2.670 2.549 65.750

30. runde 59.931 6.847 2.833 3.192 72.803

31. runde 59.568    59.568

32. runde 53.726    53.726

33. runde 78.171    78.171

Ialt 916.538 125.333 45.895 41.942 1.129.708

Forår 2009    

Fald/stigning i % 11,27 -4,94 -11,35 -0,29

Gennemsnit pr. kamp 9.547 1.306 367 344

Forår 2008    

Fald/stigning i % 5,46 -27,68 -21,44 -2,27

Gennemsnit pr. kamp 8.580 1.374 414 345

Forår 2007    

Fald/stigning i % 1,00 41,80 -7,55 19,26

Gennemsnit pr. kamp 8.136 1.900 527 353

Forår 2006    

Fald/stigning i % -11,76 49,89  

Gennemsnit pr. kamp 8.055 1.340 570 296

Forår 2005    

Fald/stigning i % 2,18 -25,87  -24,37 

Gennemsnit pr. kamp 9.129 894  422 

Forår 2004    

Fald/stigning i % 8,05 25,62  1,27 

Gennemsnit pr. kamp 8.934 1.206  558 

Forår 2003    

Fald/stigning i % 29,06 9,27  45,02 

Gennemsnit pr. kamp 8.268 960  551 

SAS Ligaen  

  Hjemme Ude Ialt

F.C. København 187.690 88.962 276.652

Brøndby IF 154.386 99.974 254.360

AGF 93.252 72.934 166.186

OB 85.080 77.764 162.844

Randers FC 51.722 101.130 152.852

Esbjerg FB 66.669 79.412 146.081

AaB 57.540 77.616 135.156

FC Midtjylland 61.113 68.153 129.266

Vejle BK 52.305 74.287 126.592

FC Nordsjælland 38.305 65.035 103.340

AC Horsens 39.763 54.368 94.131

SønderjyskE 28.713 56.903 85.616

I alt 916.538  

Viasat Divisionen  

  Hjemme Ude Ialt

Silkeborg IF 23.372 7.146 30.518

Viborg FF 12.579 13.226 25.805

Herfølge BK 12.307 10.736 23.043

AB  8.589 13.074 21.663

BK Frem 9.191 10.927 20.118

Næstved BK 10.001 7.005 17.006

Skive IK 6.463 9.660 16.123

Hvidovre IF 7.913 7.009 14.922

Thisted FC 8.375 6.500 14.875

Lyngby BK 6.709 7.429 14.138

FC Fredericia 4.431 9.408 13.839

Lolland-Falster All. 4.530 8.980 13.510

FC Roskilde 5.449 7.289 12.738

Kolding FC 4.337 6.944 11.281

FC Amager 1.087 0 1.087

Køge BK 0 0 0

I alt 125.333   

2. Division øst  

  Hjemme Ude Ialt

FC Vestsjælland 11.039 3.379 14.418

B 93 3.204 6.507 9.711

Brønshøj BK 3.673 3.866 7.539

Ølstykke FC 3.566 2.615 6.181

BK Avarta 3.636 2.144 5.780

Brøndby IF 1.869 3.383 5.252

Greve 1.678 3.213 4.891

BK Skjold 1.332 3.466 4.798

Værløse BK 1.635 2.998 4.633

HIK 2.159 2.470 4.629

Stenløse BK 2.662 1.935 4.597

Vanløse IF 2.369 1.976 4.345

KB  2.554 1.633 4.187

Glostrup 1.826 2.308 4.134

Skovlunde IF 1.523 1.922 3.445

Søllerød-Vedbæk 1.170 2.080 3.250

I alt 45.895   

  

2. Division vest

  Hjemme Ude Ialt

FC Fyn 8.671 4.014 12.685

FC Svendborg 5.263 3.028 8.291

Brabrand IF 2.040 4.397 6.437

FC Blokhus 2.643 3.692 6.335

Hobro IK 1.773 3.929 5.702

Næsby BK 3.919 1.722 5.641

Aarhus Fremad 3.363 1.980 5.343

IK Skovbakken 2.198 2.821 5.019

FC Hjørring 3.489 1.458 4.947

AGF 1.544 2.587 4.131

OB 1.960 1.978 3.938

Esbjerg FB 771 2.789 3.560

Varde IF 1.649 1.544 3.193

AaB 800 2.201 3.001

Ikast fS 987 1.929 2.916

Randers Freja 872 1.397 2.269

I alt 41.942  
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Tilskuertal – efterår 2009
 SAS Ligaen 1. Division 2. Div. øst 2. Div. vest Ialt

1. runde 42.479 13.160 3.100 1.531 60.270

2. runde 52.774 9.883 1.913 2.265 66.835

3. runde 54.488 13.813 2.851 1.205 72.357

4. runde 58.512 7.829 2.365 1.831 70.537

5. runde 45.319 11.135 2.556 1.619 60.629

6. runde 63.762 9.904 2.200 1.493 77.359

7. runde 54.531 12.973 2.896 1.819 72.219

8. runde 55.305 10.445 2.059 1.457 69.266

9. runde 55.954 9.078 1.892 1.583 68.507

10. runde 62.259 9.702 2.004 2.192 76.157

11. runde 64.652 8.917 2.414 2.079 78.062

12. runde 37.587 10.614 2.174 1.337 51.712

13. runde 53.571 8.075 2.184 2.596 66.426

14. runde 41.855 14.616 3.235 910 60.616

15. runde 37.841 8.462 2.182 2.437 50.922

16. runde 45.241    45.241

17. runde 45.851    45.851

18. runde 36.110    36.110

Ialt 908.091 158.606 36.025 26.354 1.129.076* 

Efterår 2009    

Fald/stigning i % -5,56 15,16 9,49 -23,85

Gennemsnit pr. kamp 8.408 1.322 300 220

Efterår 2008    

Fald/stigning i % -3,57 -13,29 -30,10 -7,96

Gennemsnit pr. kamp 8.903 1.148 274 289

Efterår 2007    

Fald/stigning i % 4,14 -8,62 -8,62 3,97

Gennemsnit pr. kamp 8.421 1.324 392 314

Efterår 2006    

Fald/stigning i % 2,59 41,07 -11,5 13,96

Gennemsnit pr. kamp: 8.086 1.449 429 302

Efterår 2005    

Fald/stigning i % -3,24 9,39  

Gennemsnit pr. kamp: 7.882 1.025 485 265

Efterår 2004    

Fald/stigning i % 17,09 -13,32    -18,58 

Gennemsnit pr. kamp: 8.146 937  390 

Efterår 2003    

Fald/stigning i % 19,33 51,91  0,10 

Gennemsnit pr. kamp: 6.957 1.081  479

 

     

SAS Ligaen  

  Hjemme Ude Ialt

F.C. København 158.842 82.846 241.688

Brøndby IF 132.325 95.540 227.865

AGF 120.630 77.367 197.997

OB 86.174 83.005 169.179

Esbjerg FB 83.433 79.990 163.423

FC Midtjylland 63.851 87.800 151.651

AaB 70.897 68.237 139.134

Silkeborg IF 44.318 77.721 122.039

Randers FC 53.720 64.408 118.128

HB Køge 21.464 89.053 110.517

FC Nordsjælland 43.209 55.052 98.261

SønderjyskE 29.228 47.072 76.300

Ialt 908.091    

Viasat Divisionen  

  Hjemme Ude Ialt

Vejle BK 22.951 11.844 34.795

AC Horsens 18.752 11.838 30.590

Viborg FF 15.765 9.591 25.356

Næstved BK 14.041 10.373 24.414

FC Vestsjælland 10.618 9.248 19.866

AB  11.217 8.107 19.324

Lyngby BK 6.647 12.621 19.268

FC Fredericia 9.568 8.299 17.867

FC Fyn 7.467 10.213 17.680

Hvidovre IF 8.907 8.549 17.456

Skive IK 5.893 10.733 16.626

Thisted FC 7.278 9.124 16.402

BK Frem 7.117 9.227 16.344

Kolding FC 4.558 10.553 15.111

FC Roskilde 4.958 9.401 14.359

Brabrand IF 2.869 8.845 11.714

I alt 158.606  

2. Division øst  

  Hjemme Ude Ialt

Lolland-Falster 4.613 2.109 6.722

Nordvest FC 3.840 2.226 6.066

BK Avarta 3.211 2.577 5.788

Brønshøj BK 2.637 2.364 5.001

BK Søllerød-Vedbæk 1.691 2.971 4.662

Vanløse IF 2.466 2.193 4.659

B 93 2.305 2.337 4.642

KB  2.133 2.186 4.319

B 1908 2.144 2.086 4.230

Brøndby IF 1.787 2.232 4.019

HIK 1.887 2.117 4.004

Stenløse BK 1.504 2.195 3.699

Allerød FK 1.687 1.994 3.681

BGA 1.725 1.839 3.564

Greve 961 2.550 3.511

BK Skjold 1.434 2.049 3.483

I alt 36.025  

2. Division vest

  Hjemme Ude Ialt

FC Hjørring 6.037 1.894 7.931

Hobro IK 1.502 2.551 4.053

FC Blokhus 2.268 1.598 3.866

FC Svendborg 2.675 1.092 3.767

Næsby BK 1.790 1.748 3.538

Aarhus Fremad 1.920 1.453 3.373

Holstebro B 1.696 1.562 3.258

AGF 688 2.261 2.949

Tjørring IF 992 1.810 2.802

Otterup B&IK 1.200 1.587 2.787

Ikast fS 1.061 1.628 2.689

Esbjerg FB 959 1.594 2.553

OB 1.234 1.263 2.497

AaB 755 1.741 2.496

Varde IF 887 1.409 2.296

Randers Freja 690 1.163 1.853

I alt 26.354  
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Stimorol U/21-turneringen 2009

Old Boys og Veteraner

A-rækken 

 

Semifinaler  

HIK - Hvidovre IF 4-2

Skive IK - SønderjyskE 1-5

 

Finale  

HIK - SønderjyskE 2-3

SønderjyskE - HIK 3-7

Vinder : HIK  

Landspokalturneringen for Old Boys 2009  

 

Old Boys-LP, semifinaler

Lyngby BK - KB                                                         2-1 

Esbjerg fB - Silkeborg KFUM                              6-0 

  

Finale  

Esbjerg fB - Lyngby BK                                          3-1 

 NB. Esbjerg fB taberdømt 0-3 for brug af ulovlige 

spillere 

Landspokalturneringen for Veteraner 2009 

 

Veteran-LP, semifinaler  

Køge BK - Lyngby BK 3-0

Vejle BK - Silkeborg KFUM 2-0

  

Finale  

Vejle BK - Køge BK 1-0

  

 

Danmarksmesterskabet for Old Boys 2009 

 

Øst puljen  

Viking - KB 0-6

Brøndby IF - Viking 6-0

KB - Brøndby IF 2-1

  

Vest puljen  

B 1901 - B.1913 0-4

AGF - B 1901 2-2

B 1913 - AGF 6-1

  

Finale  

KB - B 1913 2-1

  

B-rækken  

  

Semifinaler  

Dalum IF - Viby IF 5-0

Aabyhøj IF - Blokhus FC 0-1

Vanløse IF - Slagelse B&I 1-0

Nordvest FC - Skovlunde IF 4-3 

 

Finaler  

Vest  

Blokhus FC - Dalum IF 1-2

  

Øst  

Nordvest FC - Vanløse IF 2-1

  

C-rækken

  

Semifinaler  

Gentofte-Vangede IF - Vallensbæk IF 3-2

AB Tårnby - Herlev IF 2-3

Ubberud IF - Silkeborg IF 2-3

Ribe B - Stautrup IF 6-2

Aars FC - Vildbjerg SF 5-1

Randers Freja - Hjørring AIK Frem 6-3

  

Finaler  

  

Nord  

Aars FC - Randers Freja 4-3

Midt  

Silkeborg IF - Ribe B 0-2

Øst  

Herlev IF - Gentofte-Vangede IF 0-3
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Ungdoms-DM
Slutstillingen i U/19 Drenge Ligaen - 2008/2009  

1. FC Midtjylland 22 15 3 4 68-27 48

2. Brøndby IF 22 15 3 4 47-23 48

3. Lyngby BK 22 11 6 5 32-27 39

4. Vejle BK 22 11 3 8 39-34 36

5. Esbjerg fB 22 10 6 6 42-40 36

6. OB 22 9 4 9 40-31 31

7. F.C. København 22 8 5 9 46-42 29

8. Hvidovre IF 22 6 5 11 36-42 23

9. AB 22 5 8 9 35-46 23

10. FC Nordsjælland 22 6 3 13 35-44 21

11. AaB 22 6 1 15 29-59 19

12. AGF/Viby 22 5 3 14 22-56 18

Slutstillingen i U/19 Drenge Divisionen - 2008/2009 

1. Silkeborg IF 28 20 5 3 65-27 65

2. FK Viborg 28 15 4 9 67-53 49

3. FC Fyn 28 13 9 6 61-33 48

4. Randers Freja 28 14 5 9 57-38 47

5. Næstved BK 28 14 4 10 60-49 46

6. B 93 28 13 6 9 53-49 45

7. AC Horsens 28 13 6 9 50-54 45

8. Herfølge BK 28 8 10 10 45-45 34

9. Næsby BK 28 9 6 13 41-48 33

10. BK Frem 28 9 5 14 44-58 32

11. SønderjyskE 28 8 7 13 47-59 31

12. FC Svendborg 28 8 6 14 52-66 30

13. Nordvest FC 28 7 7 14 41-53 28

14. Kolding FC 28 6 10 12 40-58 28

15. FC Amager 28 6 4 18 34-67 22

Stillingen i U/19 Drenge Ligaen - 2009/2010  

1. Brøndby IF 15 11 3 1 48-13 36

2. FC Midtjylland 15 11 3 1 40-16 36

3. OB 15 9 4 2 35-22 31

4. AaB 15 9 2 4 40-21 29

5. Lyngby BK 15 7 5 3 26-16 26

6. AB 15 8 2 5 33-28 26

7. Vejle BK 15 5 3 7 27-37 18

8. AGF/Viby 15 5 2 8 26-35 17

9. F.C. København 14 4 4 6 30-31 16

10. Hvidovre IF 15 5 1 9 27-35 16

11. Silkeborg IF 15 5 1 9 26-38 16

12. Esbjerg fB 15 3 5 7 20-30 14

13. FK Viborg 15 4 2 9 28-41 14

14. FC Nordsjælland 15 3 3 9 27-43 12

15. HB Køge 15 3 0 12 20-47 9

Stillingen i U/19 Drenge Divisionen - 2009/2010  

1. B 93 12 7 3 2 27-15 24

2. Kolding FC 12 7 3 2 19-11 24

3. Randers Freja 12 7 2 3 29-21 23

4. AC Horsens 12 6 4 2 27-15 22

5. Næstved BK 12 6 3 3 31-22 21

6. FC Svendborg 12 5 4 3 23-14 19

7. FC Fyn 12 4 3 5 17-16 15

8. SønderjyskE 12 4 1 7 26-31 13

9. Næsby BK 12 4 1 7 18-23 13

10. Thisted FC 12 3 2 7 21-34 11

11. Lolland Falster All. 12 3 2 7 17-31 11

12. BK Søllerød-Vedbæk 12 2 0 10 12-34 6

Slutstillingen i U/17 Drenge Ligaen - 2008/2009  

1. FC Midtjylland 22 17 2 3 60-21 53

2. Lyngby BK 22 15 1 6 52-23 46

3. OB 22 12 3 7 43-30 39

4. F.C. København 22 10 3 9 33-30 33

5. Brøndby IF 22 9 5 8 37-29 32

6. Esbjerg fB 22 9 3 10 39-49 30

7. FK Viborg 22 7 7 8 31-35 28

8. AaB 22 8 3 11 17-31 27

9. FC Nordsjælland 22 7 3 12 32-45 24

10. AGF/Viby 22 7 3 12 31-45 24

11. Vejle BK 22 7 2 13 34-42 23

12. Hvidovre IF 22 4 5 13 22-51 17

Slutstillingen i U/17 Drenge Divisionen - 2008/2009 

1. FC Fyn 24 15 6 3 60-36 51

2. Herfølge BK 24 14 8 2 59-32 50

3. Silkeborg IF 24 13 6 5 50-25 45

4. Lolland-Falster All. 24 12 3 9 42-44 39

5. Næstved BK 24 10 5 9 56-39 35

6. B 93 24 9 5 10 47-45 32

7. Kolding FC 24 8 7 9 32-28 31

8. Næsby BK 24 8 6 10 42-50 30

9. Randers Freja 24 9 2 13 42-48 29

10. Haderslev BK 24 8 5 11 49-57 29

11. AB 24 6 3 15 26-39 21

12. FC Svendborg 24 5 6 13 25-58 21

13. BK Frem 24 3 10 11 29-58 19
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Ungdoms-DM
Stillingen i U/17 Drenge Ligaen - 2009/2010  

1. Lyngby BK 13 8 4 1 27-15 28

2. F.C. København 13 8 3 2 31-11 27

3. FC Midtjylland 13 8 2 3 37-21 26

4. Brøndby IF 13 7 4 2 30-15 25

5. OB 13 6 2 5 28-23 20

6. Vejle BK 13 6 0 7 18-22 18

7. Randers Freja 13 5 2 6 18-24 17

8. Esbjerg fB 13 4 4 5 26-27 16

9. AaB 13 3 6 4 13-19 15

10. HB Køge 13 3 4 6 18-29 13

11. FK Viborg 13 3 1 9 14-28 10

12. FC Nordsjælland 13 3 1 9 17-32 10

13. AGF/Viby 12 2 3 7 11-22 9

Stillingen i U/17 Drenge Divisionen - 2009/2010  

1. AB 15 13 1 1 45-13 40

2. Haderslev BK 15 11 1 3 56-24 34

3. Silkeborg IF 14 10 2 2 37-17 32

4. FC Fyn 15 9 2 4 43-27 29

5. FC Roskilde 15 7 3 5 31-20 24

6. Hvidovre IF 15 7 2 6 30-26 23

7. B 93 15 7 1 7 25-33 22

8. Næstved BK 15 7 0 8 47-39 21

9. BK Frem 15 5 2 8 23-28 17

10. Vanløse IF 15 5 1 9 24-44 16

11. Næsby BK 15 4 2 9 24-40 14

12. Kolding FC 15 3 5 7 20-36 14

13. AC Horsens 15 3 4 8 20-29 13

14. FC Svendborg 15 3 3 9 20-37 12

15. BK Søllerød-Vedbæk 15 2 3 10 22-54 9

Slutstillingen i U/18 Piger DM - 2008/2009   

1. OB 22 16 5 1 87-28 53

2. Skovbakken IK 22 14 4 4 59-24 46

3. Skovlunde IF 22 13 4 5 69-30 43

4. Team Viborg 22 13 1 8 70-42 40

5. Horsens SIK 22 10 4 8 42-35 34

6. Kolding FCQ 22 10 1 11 39-47 31

7. B52/Aalborg 22 10 1 11 52-63 31

8. Brøndby IF 22 9 3 10 45-52 30

9. Lemvig GF 22 8 3 11 49-53 27

10. Varde IF 22 7 3 12 37-65 24

11. Fortuna Hjørring 22 6 1 15 34-71 19

12. Team Vejle 22 0 2 20 11-84 2

Stillingen i U/18 Piger DM - 2009/2010    

1. Team Viborg 12 10 1 1 38-14 31

2. OB 12 9 1 2 36-14 28

3. Horsens SIK 12 8 2 2 25-12 26

4. KoldingQ 12 7 4 1 39-10 25

5. Skovbakken IK 12 8 0 4 34-23 24

6. Skovlunde IF 12 6 0 6 31-28 18

7. Lemvig/Struer 12 5 2 5 22-24 17

8. Brøndby IF 12 4 1 7 16-23 13

9. B52/Aalborg 12 4 1 7 20-32 13

10. Varde IF 12 4 0 8 25-28 12

11. Fortuna Hjørring 12 3 0 9 18-33 9

12. Haderslev BK 12 3 0 9 16-46 9

13. Hillerød GI 12 1 0 11 20-53 3
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UEFA Champions League 2009/2010

   

2. kvalifikationsrunde    

F.C. København - FK Mogren   6-0

FK Mogren - F.C. København   0-6

 

3. kvalifikationsrunde

F.C. København - Stabæk    3-1

Stabæk - F.C. København    0-0

Play-off runde

F.C. København - Apoel FC    1-0

Apoel FC - F.C. København    3-1

F.C. København går videre til gruppespillet i UEFA 

Europa League. 

UEFA Europa League 2009/2010 

1. kvalifikationsrunde

Randers FC - Linfield FC    4-0

Linfield FC - Randers FC    0-3

2. kvalifikationsrunde   

FK Sudova - Randers FC    0-1

Randers FC - FK Sudova    1-1

AaB - FK Slavija Sarajevo    0-0

FK Slavija Sarajevo - AaB    3-1

Brøndby  - Flora Tallinn    0-1

Flora Tallinn - Brøndby    1-4

3. kvalifikationsrunde

Randers FC - Hamburger SV   0-4

Hamburger SV - Randers FC   0-1

Brøndby - Legia Warszawa    1-1

Legia Warszawa - Brøndby     2-2

FK Rabotnicki - OB    3-4

OB - FK Rabotnicki    3-0

Play-Offs

Brøndby - Hertha BSC Berlin   2-1

Hertha BSC Berlin - Brøndby   3-1

Genoa CFC - OB    3-1

OB - Genoa CFC    1-1

Gruppespillet - gruppe K

CFR 1907 Cluj - F.C. København   2-0

F.C. København - Sparta Prag   1-0

PSV - F.C. København    1-0

F.C. København - PSV    1-1

F.C. København - CFR 1907 Cluj   2-0

Sparta Prag - F.C. København   0-3

F.C. København er via en andenplads i puljen 

videre til UEFA Europa Leagues 1/16 finale, hvor 

de skal møde Olympique de Marseille. 

Såfremt F.C. København går videre til 1/8 

finalerne skal de møde vinderen af Hertha BSC 

Berlin mod SL Benfica.  

UEFA Women’s Cup 2009/2010

Kvalifikationsrunde/miniturnering

Brøndby IF - SU 1 Dezembro (Portugal)  1-0

Brøndby IF - Birkirkara (Malta)   6-0

Brøndby IF - Cardiff City    5-0

1/16 finale

Brøndby IF - AZ Alkmaar    1-1

AZ Alkmaar - Brøndby IF    1-2

Fortuna Hjørring - Bardolino   4-1

Bardolino - Fortuna Hjørring   2-1

1/8 finale

Brøndby IF - Turbine Postdam   0-4

Turbine Postdam - Brøndby IF   1-0

Fortuna Hjørring - Olympique Lyonnais  0-1

Olympique Lyonnais - Fortuna Hjørring  5-0

UEFA Futsal Cup 2009

Gruppe G

BGA Futsal - KMF Zelezarec   5-3

BGA Futsal - Montenegro Stars Budva  3-8

Modstandernes nationalitet

FK Mogren Montenegro

Stabæk Norge

Apoel FC Grækenland

Linfield FC Nordirland

FK Sudova Litauen

FK Slavija Sarajevo Bosnien

Flora Tallinn Estland

Hamburger SV Tyskland

Legia Warszawa Polen

FK Rabotnicki Makedonien

Hertha BSC Berlin Tyskland

Genoa CFC Italien

CFR 1907 Cluj Rumænien

Sparta Prag Tjekkiet 

PSV Holland

SU 1 Dezembro Portugal

Birkirkara Malta

Cardiff City Wales

AZ Alkmaar Holland

Bardolino Italien

Turbine Postdam Tyskland 

Olympique Lyonnais Frankrig

KMF Zelezarec Makedonien

Montenegro Stars Budva Montenegro

Internationalt



DBU Uddannelse

DBU Årsberetning 2009

104

Dommerudvalget

Dommerudvalget fi k i 2009 ny formand. Ole 

Ladefoged overtog formandsposten efter Kurt 

Bagge-Hansen i forbindelse med konstituerin-

gen i marts 2009. Udvalget fi k ved samme lej-

lighed også et nyt medlem i Allan Madsen, BBU. 

Udvalget blev således udvidet fra seks til syv 

personer. 

Udvalget har blandt andet arbejdet med føl-

gende emner på fi re møder i løbet af 2009:

•  Fordeling af Thiele og Convention midler i 

samarbejde med DBUs Uddannelsesudvalg

• Inhabilitet for breddedommere

• Dommertalentudvikling på niveau 1

• Inhabilitet for elitedommerudviklere

•  Intern kommunikationsstrategi mellem DBU 

og DFU

• Udvidelse af DBUs Lovgruppe

DBUs Dommerudvalg har det overordnede 

ansvar for en række arbejdsgrupper. Grupper-

nes beretninger følger herefter.

DBUs Dommerudvalg bestod i 2009 af: Ole 

Ladefoged (formand), Finn Ryberg, Kjeld Hol-

men, Per Bo Christensen, Kaj Østergaard, Allan 

Madsen og Hans Mogensen. Kenneth Friis Niel-

sen har fungeret som sekretær for udvalget.

DBUs Lovgruppe

DBUs Lovgruppe har ansvaret for at fortolke og 

implementere fodboldloven med dens afgørel-

ser. Gruppens medlemmer har i 2009 været Pre-

ben Worsøe og Jan Carlsen.  Gruppen refererer 

organisatorisk til DBUs Dommerudvalg som en 

stabsfunktion. 

Lovgruppen er hvert år ansvarlig for udarbej-

delsen af den danske udgave af fodboldloven. 

I FIFA’s udgave af fodboldloven for 2009 var 

der ikke mange betydende lovændringer. Det 

betød, at arbejdet – ovenpå sidste års store om-

redigering af fodboldloven – blev lidt lettere at 

gå til. Forud for udarbejdelsen af fodboldloven 

er det lovgruppens opgave at udarbejde et for-

slag til de retningslinjer, som alle kampe i de 

turneringer som DBU udskriver dømmes efter. 

Dette arbejde foregik også i 2009 i samarbejde 

med repræsentanter fra hele fodboldfamilien, 

der var indkaldt til møde med lovgruppen og 

DBUs Elitedommergruppe i juni 2009. 

Det er i øvrigt lovgruppens plan at ændre på 

formen i forbindelse med dette møde. Denne 

ændring skulle gerne medvirke til at optimere 

arbejdet med retningslinjerne i forbindelse med 

mødet i 2010.

Ud over arbejdet med fodboldloven og ret-

ningslinjerne har DBUs Lovgruppe blandt andet 

arbejdet med følgende opgaver:

•  Været sparringspartner for DBUs Dommer-

uddannelsesgruppe i forbindelse med lov-

stofsmæssig tilretning af kursusmateriale

•  Udvalgte DVD klip fra SAS liga kampe til 

brug for tilpasning af dommerlinjen i forbin-

delse med elitedommernes samlinger

•  Udarbejdet retningslinjer for breddedom-

merne i samarbejde med DBUs Breddedom-

mergruppe

•  Udarbejdet en 3. version af den elektroniske 

dommerprøve

•  Afgivet responsa i forbindelse med klage-

sager, som har omhandlet fortolkninger af 

fodboldloven

•  Skrevet ugentlig klumme i Tipsbladet

•  Deltaget i Nordisk Dommer- og Regelkonfe-

rence i Island

I 2009 fi k Lovgruppen også en ny arbejdsop-

gave. Gruppen er blevet ansvarlig for at over-

sætte og udfærdige regler for Futsal.

DBUs Elitedommergruppe

Gruppen har i 2009 afh oldt syv møder. Gruppen 

har det overordnede ansvar for dommere og ud-

viklere, som virker i Herre og Kvinde DM. Grup-

pen refererer til DBUs Dommerudvalg.

I 2009 bestod gruppen af: Kaj Østergaard (for-

mand), Peter Mikkelsen, Jørn West Larsen, Pre-

ben Worsøe og Jan Carlsen. Tine Pleidrup og 

Kenneth Friis Nielsen har fungeret som sekre-

tærer for gruppen.

Gruppen arbejder målrettet med at udvikle og 

dygtiggøre de danske elitedommere – også med 

henblik på, at de danske dommere klarer sig 

bedst muligt internationalt. 

Claus Bo Larsen blev således i foråret 2009 

udpeget til at lede en af semifi nalerne i Champi-

ons League – nemlig kampen mellem Manche-

ster United og Arsenal.

Claus Bo Larsen har i det hele taget været fl it-

tigt brugt af både UEFA og FIFA i 2009 i både de 

europæiske klubturneringer og i VM-kvalifi kati-

onskampene.  Claus Bo Larsen blev for tredje år 

i træk valgt som ’Årets dommer’ i forbindelse 

med Dansk Fodbold Award i november 2009.

En anden af DBUs FIFA dommere, Peter Ras-

mussen, har i efteråret 2009 være udpeget af 

UEFA til at deltage i UEFA’s forsøg med seks 

dommere. Peter Rasmussen har således været 

leder af sekstetter i fl ere kampe i UEFA’s Europa 

League. 

Danmark var i 2009 – i lighed med tidligere 

år – repræsenteret med syv FIFA dommere, to 

kvindelige FIFA dommere og ti FIFA linjedom-

mere. FIFA indrangerer ikke dommerne, men de 

syv mandlige dommere og de to kvindelige FIFA 

dommere var hos UEFA indrangeret i følgende 

kategorier:

Claus Bo Larsen (UEFA Top class referee)

Nicolai Vollquartz  (UEFA Category 2)

Peter Rasmussen  (UEFA Category 2)

Anders Hermansen (UEFA Category 3)

Michael Svendsen  (UEFA Category 3)

Thomas Vejlgaard (UEFA Category 3)

Lars Christoff ersen   (UEFA Category 4)

Betina Norman (UEFA Category 2)

Marianne Svendsen (UEFA Category 3)

Der er i 2009 ikke sket ændringer i forhold til 

hvilke dommere, der repræsenterer DBU som 

henholdsvis FIFA dommere og FIFA linjedom-

mere. 
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DBUs Elitedommergruppe har i øvrigt også ind-

stillet de samme dommere og linjedommere til 

at varetage opgaven med at lede internationale 

kampe for 2010, og har netop her ved udgangen 

af året fået bekræftet af FIFA, at alle de indstil-

lede er optaget på listerne. Selve indrangerin-

gen af dommerne i UEFA’s regi foretages dog 

først i starten af det nye år.

Ved indrangeringen af dommerne i juni 2009 

valgte DBUs Elitedommergruppe at reducere 

antallet af dommere i SAS Ligaen fra 14 til 13. 

Jesper Bæk Overgaard stoppede efter eget øn-

ske som dommer i SAS Ligaen, samtidigt blev 

Henrik Priegel indplaceret til at dømme i 1. Di-

vision. Det betød, at Jakob Kehlet blev ny dom-

mer i SAS Ligaen fra efterårssæsonen 2009. 

I forbindelse med den netop foretagne ind-

rangering i december måned blev det på kvin-

desiden til en oprykning for Trine K. Westhoff 

til 3F-Ligaen. Samtidigt blev der plads til to nye 

kvindelige dommertalenter i kvindernes 1. Divi-

sion.. Det betyder, at gruppen af kvindelige eli-

tedommere i DBU regi nu har seks medlemmer. 

Elitedommergruppens medlemmer har i lø-

bet af 2009 også arbejdet med blandt andet 

følgende opgaver:

 

•  Personlige samtaler med dommere i 2. Divi-

sion

•    Projekt Topdommer (uddannelsesforløb for 

lovende talenter)

•  Thiele samlinger for SAS Liga-dommerne og 

udvalgte dommere fra 1. division

•  Thiele samling for øvrige dommere i 1. Di-

vision samt 2. Division og kvindelige elite-

dommere

• Nordisk Dommerudveksling

•  Påsætning af danske dommere til venskabs-

landskampe efter invitation fra andre natio-

nale forbund

•  Gennemførelse af fællestræningssamlinger 

for elitedommerne

•  Afholdelse af fysiske og teoretiske tests fire 

gange i løbet af året

•  Arbejdet med fokusgrupper for udvalgte 

dommere fra 1. Division og 2. Division

•  Afholdt dialogmøde med SAS Liga-klubber 

og Divisionsforeningen

•  Gennemført visionsseminar for elitedom-

mergruppens arbejde

•  Deltaget i Nordisk Dommer- og Regelkonfe-

rence i Island

•  Igangsat coaching/mentaltræning for de 

øverst rangerende dommere

•  Deltaget i planlægning og gennemførsel af 

elitedommernes træningslejr

DBUs Breddedommergruppe

Breddedommergruppens mål er at rekruttere 

400 nye dommere hvert år. 

Der var pr. 1. april 2009 2.722 aktive dommere, 

hvilket er en fremgang på 75 dommere siden 

sidste år.  

For første gang i flere år har breddedommer-

gruppen kunne notere fremgang i antallet af 

aktive dommere – dels grundet flere deltagere 

på kurserne – men også grundet en bedre fast-

holdelse af de uddannede dommere.

Breddedommergruppen står blandt andet 

for rekrutteringen og fastholdelse af dommere 

i tæt samarbejde med DBUs lokalunioner. Der 

arbejdes med tiltag, der skal sikre en fasthol-

delse og rekruttering af dommere.

Et af gruppens mest vellykkede projekter 

har været Projekt Aspirantjæger, som i år blev 

igangsat for fjerde gang i træk. Projektet løber 

henover kursussæsonen (1.oktober – 1. april) 

2009-2010, og er delt op i en klubdel, en ’dom-

mer søger dommer’ del og et inspirationsmøde. 

Klubdelen består i, at alle fodboldklubber i 

Danmark får mulighed for at arrangere et dom-

mergrundkursus, hvis man kan samle mini-

mum 10 aspiranter. ’Dommer søger dommer’ 

delen opfordrer alle dommere til at hjælpe til 

med rekrutteringen af flere dommere, hvor 

dommerne selv aktivt søger efter nye dom-

meraspiranter. Til sidst giver projektet for før-

ste gang mulighed for, at alle fodboldklubber 

kunne bestille et inspirationsmøde ’Bliv klogere 

på fodboldreglerne’.  Samtlige dommere og 

fodboldklubber modtog i efteråret mails med 

materiale omhandlende projektet.

I 2009 blev der igen afviklet Store Dommer-

dag, som er en pendant til Store Trænerdag. 

Arrangementet blev i år forsøgt afviklet både 

øst og vest, men vestdelen måtte desværre af-

lyses på grund af manglende tilmelding. Store 

Dommerdag blev dog afholdt i øst i Ringsted 

med ca. 45 deltagere. Selvom deltagerantallet 

var en smule skuffende, var dagen dog en suc-

ces for de fremmødte dommere, hvilket tilbage-

meldingerne fra de deltagende dommere også 

viste. 

I 2009 afholdte breddedommergruppen igen 

dommercamp i Storvorde i Nordjylland, hvor 

deltagerne i løbet af en uge fik muligheden for 

at uddanne sig til dommer gennem intensiv te-

oretisk og praktisk undervisning. 

I år var der hele 41 deltagere på campen, og 

alle bestod den afsluttende dommerprøve. 

I 2010 vil breddedommergruppen arbejde vi-

dere med projektet med dommercamps. 

Breddedommergruppens ad hoc gruppe for 

rekruttering og fastholdelse af kvindelige dom-

mere har også været aktive i 2009. I løbet af 

året er der blevet afholdt to samlinger, hvor alle 

kvindelige dommere havde mulighed for at del-

tage. I marts blev der afholdt to dages samling 

I Vejle. 

I oktober blev der igen indbudt til samling, 

denne gang over en enkelt dag i DBU. Fælles for 

de to samlinger har været fokus på det sociale 

aspekt for at fastholde de kvindelige dommere. 

Antallet af kvindelige dommere er i 2009 

fortsat 40, som det har været siden 2007. Siden 

2008 har antallet af kvindelige dommere været 

nogenlunde jævnt, og dette viser, at fastholdel-

sesdelen har været en succes.

Breddedommergruppen igangsatte i foråret 

2009 projekt FUN – Fastholdelse, Uddannelse 

og Netværk. Et projekt som gennemføres i sam-

arbejde med lokalunionerne. Projektet giver alle 

dommerklubber mulighed for at søge om at få 

godkendt aktiviteter for de dommere, som er 

uddannet i efteråret 2008 og foråret 2009. I 

år blev 133 dommere godkendt som deltagere. 

Disse var fordelt på 10 dommerklubber. 

Antallet af deltagere var en klar succes, da 

der i forbindelse med det forrige projekt var til-

meldt 86 dommere. Målsætningen for projek-

tet er, at 70 % af de tilmeldte dommere bliver 

fastholdt. I 2008 var projektets fastholdelse 69 

%.

Breddedommergruppen fik i 2009 udarbej-

det retningslinjer for breddedommernes inha-

bilitet. Retningslinjerne er tænkt som et tiltag, 

der skal give breddedommerne nogle guideli-

nes for, hvornår man kan være inhabil i forhold 

til at dømme en konkret kamp.

Breddedommergruppen er på mange må-

der på rette vej – flere personer, der deltager 

på kurserne – flere fastholdes til dommerger-

ningen, og der arbejdes hele tiden på tilbud, der 

gør det nemmere og bedre at være dommer i 

dansk fodbold.

Tingene skal hele tiden udvikles, og de po-

sitive tal for 2009 må ikke blive en sovepude, 

men giver derimod mod på mere til glæde og 

gavn for os alle i dansk foldbold.

I 2009 havde Breddedommergruppen føl-

gende sammensætning: 

Hans Mogensen (formand), Poul Johan Christen-

sen, Knud Erik Lauridsen, Jann B. Nielsen, Kjeld 

Holmen og Ole K. Wolff. Sidstnævnte indtrådte i 

gruppen i marts 2009. Karsten Stiig Nielsen har 

fungeret som sekretær for gruppen. Gruppen re-

fererer til DBUs Dommerudvalg.
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Uddannelsesudvalget

DBUs Uddannelsesudvalg har i 2009 afholdt 

seks møder.

Udvalget har i 2009 arbejdet med at få revi-

deret uddannelsesstrategien i dansk fodbold 

efter et seminar for alle lokalunionernes ud-

dannelsesudvalg samt repræsentanter fra Di-

visionsforeningen i november 2008. Dette ar-

bejde er færdiggjort efter en høringsrunde 

blandt deltagerne således, at uddannelsesstra-

tegien for de kommende år er så opdateret som 

mulig. I strategien indgår blandt andet overve-

jelser om intensiveringen af brugen af e-læring, 

hvorfor udvalget har bedt om, at arbejdet med 

trænersite samt sites for øvrige uddannelses-

områder, indgår som en naturlig del af relan-

ceringen af DBUs webunivers. Derudover har 

udvalget arbejdet med at få godkendt målsæt-

ninger for de enkelte uddannelsesområder, som 

kan træde i kraft i løbet af 2010.

Allerede i slutningen af 2008 besluttede DBUs 

bestyrelse at søsætte projekt ledelsestalent, 

som blandt andet skulle være med til at sætte 

fokus på at få flere kvindelige ledere i dansk fod-

bold. Bestyrelsen valgte at forankre projektet i 

uddannelsesudvalget, som nedsatte en styre-

gruppe med Kim Bjelstrand fra udvalget som 

politisk tovholder. Projektet blev igangsat med 

en konference i marts 2009 i Kolding, hvor 3F 

blandt andet bidrog til at sikre, at økonomien 

til at gennemføre en sådan konference var til 

stede. Efterfølgende iværksattes en ansøgnings-

runde for at få deltagere til de 24 pladser på 

selve uddannelsen. 

Til de 24 pladser udvalgtes 16 kvinder og otte 

mænd, som mødtes til første del ultimo august 

2009, hvor temaet var personlig udvikling, hvor-

til personprofilen fra firmaet Insights blev be-

nyttet. Alle deltagere fik herefter tilknyttet en 

mentor, som kunne bistå med støtte til den en-

keltes udvikling. Som mentorer benyttes blandt 

andet stort set hele DBUs bestyrelse. Anden del 

af uddannelsen blev gennemført i november 

2009, hvor temaet var organisationsforståelse. 

Tredje del gennemføres i februar 2010, hvor del-

tagerne blandt andet skal præsentere den pro-

jektopgave, som har indgået i uddannelsen.

Udvalget er p.t. i gang med at afklare deltager-

nes forventninger til fremtiden, og vil i løbet af 

2010 beslutte om, der skal igangsættes endnu 

et uddannelsesforløb.

Udvalget har også i 2009 haft ansvaret for, at 

midlerne fra UEFA’s hattrickmidler er blevet be-

nyttet til klubudvikling. Her har der blandt an-

det fortsat været fokus på projekt formands-

klub for at sikre et fortsat godt netværk mellem 

breddeklubbernes formænd. Endvidere er en 

stor del af midlerne anvendt til projekt BU kon-

sulent, som har været med til at sikre, at klub-

berne holder fokus på den røde tråd i ungdoms-

arbejdet samt sikrer en god implementering af 

holdninger og handlinger. Projektet har været 

evalueret i 2009, og DBUs bestyrelse besluttede 

blandt andet på baggrund af evalueringen, at 

projektet også i 2010-2011 skal nyde støtte fra 

UEFA’s hattrickmidler.

Udvalget har via oplæg fra lederuddannelses-

gruppen haft fokus på, at der i 2010 kan igang-

sættes intern lederuddannelse for bestyrelses, 

udvalgs- samt gruppemedlemmer i DBU og 

DBUs lokalunioner. Derudover er DBU lederud-

dannelse blevet evalueret i slutningen af 2009, 

og udvalget vil fortsat holde fokus på dette vig-

tige område for at sikre den bedst mulige udvik-

ling af klubberne.

I slutningen af 2009 igangsattes DBU Leder-

karavanen, som er blevet afviklet ni steder i lan-

det med over 400 deltagere, som har brugt tre 

timer på at lade sig inspirere til at sætte fokus 

på endnu mere ledelse i klubberne. Tilbagemel-

dingerne fra deltagerne tyder på, at der er ramt 

plet med temaerne, så udvalget vil i 2010 følge 

opfølgningen på lederkaravanen tæt.

I 2009 har der været arbejdet med fodbold og 

sundhed, hvorfor Peter Krustrup fra Institut for 

Idræt deltog på et bestyrelsesmøde i DBU i april, 

hvor resultaterne fra diverse undersøgelser om 

fodbold som sundhedsskabende effekt blev 

fremlagt. Ud fra undersøgelserne viser det sig, 

at det er endog meget sundt at spille fodbold 

set i forhold til eksempelvis at dyrke fitness. Ef-

ter dette møde besluttede DBUs bestyrelse at 

bevilge 500.000 kroner til det fortsatte projekt, 

og bad DBUs Uddannelsesudvalg sikre en igang-

sættelse af konkrete projekter i klubberne. Ud-

valget besluttede derfor at nedsætte en tværgå-

ende gruppe, der i løbet af 2010 skal sikre, at der 

igangsættes forskellige projekter rundt i klub-

berne med fodbold og sundhed som tema.

På udvalgsmødet i oktober 2009 valgte udval-

get at lade træneruddannelsen være tema for 

en grundig drøftelse. På dette møde deltog træ-

neruddannelseskonsulent Peter Rudbæk, og ori-

enterede udvalget om status samt om planerne 

for de kommende år på trænerområdet.

På dommerområdet har udvalget fortsat ar-

bejdet med at holde fokus på de uddannelses-

mæssige aktiviteter i forbindelse med DBUs op-

tagelse i UEFA’s Referee Convention, som kører 

på tredje år, som et støtteprogram til at sikre et 

endnu større fokus på dommerområdet i UEFA’s 

medlemslande, så der herigennem rekrutteres 

og fastholdes flest mulige dommere, så UEFA’s 

turneringer også i fremtiden kan blive ledet af 

kompetente dommere. DBU vil i løbet af 2010 

indgå i en evaluering, som UEFA igangsætter af 

projektet

Primo april 2009 underskrev DFU og DBU en 

ny uddannelsesaftale. Heri indgår blandt andet, 

at alle instruktører på dommerområdet frem-

over ligger under DBU, hvorfor der igangsattes 

en ansættelsesrunde af disse instruktører, så 

der nu indgår i alt 52 DBU dommerteori instruk-

tører sammen med øvrige dommer- og diplom-

dommer instruktører.

DBU har også i 2009 deltaget i UEFA Study 

Group Scheme med det fortsatte formål, at 

medlemslandene har mulighed for at komme 

på studieture indenfor nogle på forhånd beslut-

tede temaer. Temaerne er uddannelse, kvinde-

fodbold, eliteungdomsfodbold samt græsrods-

fodbold. Programmet kører over en fireårig 

periode, hvor DBU har mulighed for at komme 

på tre studieture hvert år med op til i alt 11 del-

tagere. Derudover forpligter DBU sig til at være 

vært for tre besøg pr. år. Alle udgifter i program-

met dækkes af UEFA.

I 2009 har DBU deltaget med repræsentanter 

på tur til Sverige med kvindefodbold som tema. 
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Derudover har medlemmer af DBUs Uddannel-

sesudvalg deltaget på tur til Schweiz i juni, hvor 

temaet var uddannelse. I efteråret 2009 har 

medlemmer af DBUs Pigegruppe suppleret med 

deltagere fra lokalunionerne været på studi-

etur til Schweiz, hvor kvindefodbold har været 

temaet. Endvidere har repræsentanter fra DBU 

Uddannelse samt fra lokalunionernes uddan-

nelsesadministrationer været i Kroatien med 

træneruddannelse som tema.

Efter alle studieture skal deltagerne skrive en 

rapport, som blandt andet har været brugt på 

instruktørsamlinger i DBU regi, hvor en af delta-

gerne har fremlagt hovedkonklusioner fra stu-

dieturene. Dette sker for at sikre, at den viden 

som deltagerne får med hjem spredes til gavn 

for fl ere i dansk fodbold.

DBU har i 2009 været vært for blandt andet 

græsrodsfodbold samt eliteungdomsfodbold.

I 2009 er samarbejdsaftalen med det grøn-

landske fodboldforbund på træner, leder samt 

dommerområdet blevet forlænget til udgan-

gen af 2011. Samarbejdet med det grønlandske 

fodboldforbund har endvidere i 2009 medført, 

at der er blevet anlagt en kunstgræsbane i Ju-

lianehåb støttet af FIFA. I anledning af banens 

færdiggørelse var uddannelseschef Poul Gilling 

inviteret til at forestå den offi  cielle åbning af 

banen. 

Samarbejdsaftalen med Open Fun Football 

Schools omhandlende brug af DBUs trænerin-

struktører til brug for uddannelsen af trænere 

på Balkan, er ligeledes i 2009 blevet forlænget 

til udgangen af 2011.

Derudover løber samarbejdsaftalen med det 

færøske fodboldforbund på træner- og dom-

merområdet til udgangen af 2011.

Gennem disse samarbejdsaftaler er det mu-

ligt at sikre en del af DBU instruktørkorps efter-

uddannelse i forbindelse med gennemførelse af 

kurser andre steder i verden.

I 2009 har DBU endvidere søsat en helt ny 

kontrolløruddannelse efter loven om sikkerhed 

ved bestemte idrætsbegivenheder trådte i kraft 

i sommeren 2008. I løbet af 2009 har der væ-

ret ca. 1.600 kontrollører gennem uddannelsen, 

hvor hovedvægten er lagt dels på håndteringen 

af personfølsomme oplysninger samt fokus på 

betydningen af service for publikum. Uddan-

nelsen har løbende været justeret blandt andet 

gennem et godt samarbejde med Rigspolitiet 

og repræsentanter fra klubberne i SAS Ligaen 

og divisionerne. Uddannelsen fortsætter de 

kommende år for nye kontrollører.

Udvalget har endvidere arbejdet med at sætte 

fokus på det mentale område både på dom-

mer samt træner/spillerområdet, og har i den 

forbindelse være katalysator for, at der er nu er 

etableret et samarbejde med Team Danmark, 

hvor DBU kan gøre brug af Team Danmarks 

specialviden på det mentale område.

Uddannelsesudvalget har i 2009 bestået af føl-

gende medlemmer:

Bent Clausen, formand, Kim Bjelstrand, Gert 

Lundgaard, Tom Jensen, Jørn Hedengran, Pe-

ter Tornbo, Lene Terp (udtrådt 01.07.2009) samt 

Jørn West Larsen. Uddannelseschef Poul Gilling 

har været sekretær for udvalget.
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DBU Uddannelse har i 2009 taget afsked med 

pakkemedarbejder Ib Aagaard samt lederud-

dannelseskonsulent Jesper Hjulmand. Primo 

2010 vil stillingen som pakkemedarbejder i DBU 

Uddannelse overgå til DBU Fodboldens Hus 

dog således, at den person, der bliver ansat, vil 

have dagligt arbejdssted i DBU Uddannelse. 

Primo 2010 vil opgaverne på de lederuddannel-

sesmæssige områder blive varetaget af Henrik 

Selch, som udover at være tilknyttet JBU, region 

1 som halvtidsbreddekonsulent vil være tilknyt-

tet DBU Uddannelse som halvtids lederuddan-

nelseskoordinator.

DBU Uddannelse har således pr. årsskiftet 

2009/2010 følgende sammensætning:

Karsten Stiig Nielsen, dommeruddannelse, 

Kenneth Friis Nielsen, dommeruddannelse, 

Mads Krogsgaard Rasmussen, træneruddan-

nelse Kit Vagner, træneruddannelse, Sanni Lind-

tofte, træneruddannelse, Peter Rudbæk, træner-

uddannelse, Jens Hauge Petersen, pakkeri og 

lager, Henrik Selch, lederuddannelseskoordina-

tor, Poul Gilling, uddannelseschef.

DBU Lederuddannelsesgruppe

Lederuddannelsesgruppen har i 2009 afh oldt 

tre møder.

Gruppen har fortsat arbejdet med intern le-

deruddannelse for at sikre et konkret beslut-

ningsoplæg til DBUs Uddannelsesudvalg. Grup-

pen var endvidere katalysator for, at projekt 

DBU Lederkaravane blev igangsat og gennem-

ført i løbet af 2009. Derudover har udvalget ar-

bejdet med et projekt vedrørende fl ere frivillige 

ledere gennem klubbernes samarbejde med 

virksomheder. Dette arbejdes der videre med i 

2010.

Gruppen vil fortsat drøfte det videre arbejde 

med DBU Lederuddannelse for at sikre, at leder-

uddannelsen er så optimal som mulig.

Lederuddannelsesgruppen har i 2009 bestået 

af:

Peter Tornbo, formand, Kim Johansen, Steen 

Sparvath, Tom Jensen. Poul Gilling har fungeret 

som gruppens sekretær.

DBUs Træneruddannelsesgruppe 

Træneruddannelsesgruppen har i 2009 afh oldt 

tre møder, hvor fokus blandt andet har været 

på, hvordan der kan laves endnu mere trænerin-

spiration for derigennem at få endnu fl ere til at 

deltage i kurserne. Derudover har gruppen ar-

bejdet med forskellige input til trænersite i for-

bindelse med relanceringen af DBUs webuni-

vers samt arbejdet med inspiration til et muligt 

projekt omkring inspirationskurser til lærere og 

fritidspædagoger.

Træneruddannelsesgruppen har i 2009 be-

stået af:

Lene Terp, formand (udtrådt 1.7. 2009), Finn 

Petersen, Jannik Riis. Træneruddannelseskon-

sulent Peter Rudbæk har fungeret som sekretær 

for gruppen.

DBUs puljer

Der har også i 2009 været mulighed for, at klub-

berne har kunnet søge DBUs puljer (aktivitet, 

udviklings, lokalunionspuljen samt puljen til 

støtte til særlige grupper), hvor puljerne i 2009 

stort set har været benyttet fuldt ud til gavn 

for spændende projekter i klubberne. Der har 

blandt andet været gennemført følgende pro-

jekter for puljemidlerne:

• Fokus på fastholdelse af ungdomsspillere

• Fokus på rekruttering af fl ere frivillige ledere

•  Støtte til anlæggelse af multibane samt til 

fodboldlegeland

•  Temaaftener om forældrerekruttering i klub-

ber med multietniske danskere

•  Støtte til samtaleværktøj i fodboldklubber 

med multietniske danskere

•  Støtte til diverse ledelsesseminarer i lokal-

unionernes bestyrelser etc.

Styregruppe for udviklingspuljen

Kim Bjelstrand, Gert Lundgaard

Styregruppen for særlige grupper

Puljen har i 2009 skiftet navn fra integrations-

puljen til puljen til støtte for særlige grupper for 

derigennem at signalere, at DBU støtter bredere 

end integrationsområdet.

Gruppen har i 2009 bestået af:

Jørn Hedengran, formand, Poul Frederiksen, 

Preben Astrup, DIF, Lars Kruse, DIF

Poul Gilling har i 2009 fungeret som sekretær 

for styregrupperne.

Dommeruddannelse

Nye DBU-instruktører

Der er i 2009 blevet ansat 52 dommerteoriin-

struktører. Disse vil stå for undervisningen på 

teoridelen af dommergrundkurserne. Som led i 

uddannelsesaftalen mellem DFU og DBU er det 

tidligere DFU trin 1 instruktører, som er overgået 

til at varetage denne opgave. Alle nye dommer-

teoriinstruktører vil blive inviteret med til den 

årlige dommerinstruktørsamling i januar 2010.

For første gang blev der i 2009 udbudt futsal 

teorikurser for alle dommere, der skulle dømme 

futsal. DBUs korps på fem futsal instruktører ar-

bejdede i løbet af 2009 med tilrettelæggelse af 

futsal teorikurserne, så disse var klar inden sæ-

sonens turneringer gik i gang. Kurserne blev af-

holdt i samarbejde med DBUs lokalunioner.

Der blev igen i 2009 afh oldt samling for alle 

dommerinstruktører, denne gang i Middelfart. 

Dagen var vellykket for alle parter, og gav mulig-

hed for en masse erfaringsudveksling. 

Dommergrundkurset og nye dommere

I skema 2 ses antallet af aspiranter på DBUs 

Dommergrundkurser og antallet af beståede 

aspiranter.

I løbet af 2009 har dommeruddannelsesgrup-

pen med stor hjælp fra Preben Worsøe fra lov-

gruppen udarbejdet to nye versioner af den 

elektroniske dommereksamen. Efter ca. halvan-

det år med den første version af dommereksa-

men, gik man i efteråret 2009 over til brugen 

af version 2. Der blev i efteråret 2009 arbejdet 

med en version 3, som blev færdiggjort ved ud-

gangen af 2009. Brugen af version 3 vil blive 

igangsat fra foråret 2010. 

DBU Uddannelse
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I oktober 2009 afholdte dommeruddannelses 

gruppen det første kursus af dommerudvikler-

uddannelsens modul 3 – dommerudvikler for 

dommer med linjedommer. Pilotkurset blev af-

holdt i Middelfart med deltagelse af 20 dom-

merudviklere, som ønskede at arbejde med at 

kunne udvikle for dommere i triokampe. 

Kurset forløb planmæssigt med positiv feed-

back fra deltagerne.

I løbet af 2009 har Dommeruddannelses-

gruppen også afholdt kursus for dommervejle-

dere og breddedommerudviklere. Disse kurser 

forløb også planmæssigt.

Antallet af refusionsberettigede dommere, 

som har dømt 20 kampe for lokalunionen, in-

den for den første sæson, var i år 72. Udvikling 

kan ses nedenfor:

2009: 72 dommere

2008: 68 dommere

2007: 115 dommere

2006: 85 dommere

2005: 130 dommere

2004:   65 dommere

Talentdommerudvikling

Dommeruddannelsesgruppen er ansvarlig for 

seks talentdommere i Projekt Topdommer, 

som kører over en toårig periode. Dette hold er 

det femte hold i Projekt Topdommer. Gruppen 

havde deres første samling i april 2009, og har 

siden haft den anden samling i oktober 2009. 

Gruppen fortsætter arbejdet igennem 2010 og 

forløbet afsluttes med en studietur til U/21 slut-

runden i Danmark i 2011.

Igen i år har dommeruddannelsesgruppen af-

holdt talentdommer 3 og linjedommer 3 og 4 i 

de sædvanlige rammer i forbindelse med Lyng-

bys U/19 sommerstævne. I år var kurset dog ud-

videt til også at omfatte stævnets U/17 kampe. 

Kurset som har deltagelse af diverse eliteung-

domshold, har til formål at uddanne og for-

bedre dommernes muligheder for at dømme 

kampe på højeste plan. Ved kurset deltog 24 

dommere og linjedommere.

Talentdommer 2-kurset blev også afholdt i 

2009. Kurset blev her holdt i forbindelse med 

DBUs U/15 talenttræf i Vejle i juni, og havde 

deltagelse af seks dommere. I forhold til 2008, 

hvor kurset både blev afholdt i Vejle og Vild-

bjerg, blev kurset i år kun afholdt i Vejle, da der i 

Vildbjerg var for få kampe. Både Talentdommer 

2 og 3 og Linjedommer 3 og 4 forløb tilfredsstil-

lende og med gode tilbagemeldinger fra delta-

gerne.  

Elitedommerkurser

I 2009 blev årets elitedommertræningslejr for 

dommere og udviklere afholdt i Tåstrup og 

DBU. Kurset bød blandt andet på fysisk træ-

ning af dommerne, gennemgang af videose-

kvenser, viden om ernæring og mentaltræning. 

Træningslejren afholdes for at opretholde højst 

muligt niveau på det ledelsesmæssige og fy-

siske område. Kurset vil også foregå som træ-

ningslejr op mod den kommende sæson. Kur-

set har siden 2008 været afholdt som en fælles 

træningslejr for både elitedommere og elite-

udviklere. Denne form vil også blive gentaget i 

2010.

Dommeruddannelsesgruppen bestod i 2009 

af: Jørn West Larsen (formand), Per Bo Christen-

sen, Poul Johan Christensen, Gert Lundgaard. 

Karsten Stiig Nielsen har fungeret som sekre-

tær for gruppen.

Træneruddannelsen

Træneruddannelsesområdet har igen i år væ-

ret præget af stor aktivitet – blandt andet fordi 

klublicenssystemet stadig kræver en højnelse af 

uddannelsesniveauet i klubberne.

Således har 72 trænere i 2009 gennemført A-

træneruddannelsen, som er den næsthøjeste 

uddannelse i UEFA-systemet. Der har ligeledes 

været stor interesse for de kommende A-træ-

neruddannelser, og der blev i efteråret optaget 

72 kursister til tre A-trænerforløb, som vil blive 

afviklet i 2010. 50 ansøgere måtte desværre af-

vises. Der er flere trænere end nogensinde før, 

som ønsker at komme gennem systemet, og 

der arbejdes efter, at der kan oprettes så mange 

pladser som overhovedet muligt, men samtidig 

med det sigte, at kvaliteten i uddannelserne be-

vares.

Som efteruddannelsestilbud til de eksiste-

rende A-licenshavere har der i 2009 været af-

holdt to arrangementer i henholdsvis Svend-

borg og Brøndby.

I december 2008 startede det nuværende P-

trænerhold med følgende kursister:  Kent Niel-

sen, Morten Wieghorst, John Faxe Jensen, Hen-

rik Larsen, Erik Rasmussen, Stig Tøfting, Johan 

Lange, Thomas Frank, Henrik Clausen, Per holm, 

Carsten Broe, Flemming Nielsen, Peer F. Han-

sen, Henrik Jensen, Kenneth Andersen, Thomas 

Thomasberg, Johnny Mølby, Jess Thorup, Aureli-

jus Skarbalius, Allan Kuhn og Jógvan Martin Ol-

sen.

P-trænerholdet har 10 samlinger á to dage 

undervejs på uddannelsen. Trænerne har su-

pervision i egen klub tre gange. Supervisorer på 

uddannelsen har været Kenneth Heiner Møller, 

Peter Bonde, Per Andersen, Ole Brandenborg og 

Peter Rudbæk.

P-kursisterne var i juni måned på fælles studi-

etur til U/21 EM i Sverige. Med base i Halmstad 

arbejdede trænerne med kamp- og spillerana-

lyse samt analyse af teknisk/taktiske trends i 

international fodbold.

Kursisterne er ligeledes på en individuel stu-

dietur med besøg i en eller flere europæiske 

klubber. Uddannelsen afsluttes i august 2010 

med eksamen, hvor kursisterne præsenterer de-

res individuelle projekt.

DBU Uddannelse har grundet den store inte-

resse udbudt et nyt P-hold med start i januar 

2010. 

For at opretholde P-licens er der krav til, at 

trænerne løbende deltager i efteruddannelse. 

Der blev i 2009 afholdt én efteruddannelsesdag 

for P-trænere i maj måned. Yderligere en efter-

uddannelsesdag gennemføres februar 2010.

DBU Uddannelse har udover A- og P Træ-

ner afholdt en lang række B1 og B2 uddannel-

ser, hvor aktivitetsniveauet har været stigende. 

Særligt har klubberne i stor stil efterspurgt B1 – 

uddannelsen som klubkursus. T- træneruddan-

nelsen for tidligere topspillere har også været 

gennemført med et øget antal kursister sam-

menlignet med sidste år.

For målmandstrænere blev der i 2009 afholdt 

to M1 uddannelser og en enkelt M2 uddannelse.

Instruktørsamlinger

Til efteruddannelse af de 65 DBU-instruktører, 

som underviser på de UEFA godkendte uddan-

nelser, blev der i 2009 afholdt to instruktørsam-

linger. Den første løb af stablen i Fodboldens 

Hus i januar, og her blev instruktørerne præ-

senteret for Ove Christensens bog Forsvarsspil. 

Ove gav både en teoretisk og praktisk introduk-

tion til bogen. Desuden leverede Stig Eiberg fra 

Team Danmark et indlæg om temaet Flow.

I maj blev der yderligere afholdt en to da-

ges samling i Fodboldens Hus i tilknytning til 

Store Trænerdag, Kristi Himmelfartsdag. Dele 

af denne samling blev afviklet sammen med en 

række P-trænere, der var på efteruddannelse 

disse dage.

Indholdsmæssigt bød programmet på en se-

ance med overskriften Performance Analysis ved 

professor Mike Hughes. Derudover var nuvæ-

rende P-kursist, Johan Lange (F.C. København) på 

podiet med nogle praktiske eksempler på anven-

delse af elektroniske analyseprogrammer.

Store Trænerdag 

Som nævnt blev der også i 2009 afholdt Store 

Trænerdag, hvor trænere fra alle dele af landet 

kunne mødes og få yderligere inspiration til de-

res trænerarbejde. Trænerdagen, som i år blev 

arrangeret i et samarbejde mellem DBU Uddan-

nelse, SBU og DTU, blev afholdt på Brøndby Sta-

dion Kristi Himmelfartsdag den 21. maj.

Temaet dette år var ’Træning med de stør-

ste talenter’ med udgangspunkt i bogen Alder-

slateret Træning 2 (se nedenfor), som netop var 

udkommet. U/17-landstræner Thomas Frank vi-

ste sammen med spillere fra DBUs talentcen-

tre eksempler på træning, som den udføres på 

ungdomslandshold og i talentcentrene. 
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  Antal Antal Antal Antal

  kursister 2009 kursister 2008 kursister 2007 kursister 2006

 DBU B1-træner 956 806 810 805 

 DBU B2-træner 222 228 222 232

 DBU T-træner 53 38 40 49 

 DBU B-eksamen 262 267 171 168

 DBU M1-træner 56 37 46 57 

 DBU M2-træner 16 26 20 22

 DBU A-træner 72 48 49 23 

 A-eksamen 37 33 2 13

 A-refreshment 159 Intet afholdt Intet afholdt 147 

 DBU P-træner 20 17 17* 11

 P-refreshment 20 56 35 Ikke gennemført 

 Antal kursister i alt 1873 1556 1411 1527

* Afsluttet året efter

Deltagerne i årets Store Trænerdag fik desuden 

et bud på fremtidens udfordringer i fodbold 

på topniveau. U/21-landstræner Keld Bording-

gaards indlæg handlede blandt andet om de 

krav, der stilles ikke blot til spillerne men også 

til trænerne i forhold til at analysere spillet og 

dets udvikling og hele tiden være på forkant 

med at tilpasse principper, træning og øvel-

ser. Landstræner Morten Olsen var som altid 

til stede med sin opbakning til arrangementet, 

hvor ca. 600 trænere deltog.

DBUs uddannelsesudvalg har udpeget en ar-

bejdsgruppe, som fremadrettet skal planlægge 

Store Trænerdag samt et årligt landsdækkende 

trænerseminar/workshop. Gruppen består af 

repræsentanter for lokalunionerne, DTU, ud-

dannelsesudvalget samt DBU Administration, 

og første møde blev afholdt i oktober måned.

Aldersrelateret træning

I 2008 udgav DBU bogen Aldersrelateret Træ-

ning 1, som giver en masse gode ideer til træ-

nerne (nye eller rutinerede) for de 5-14 årige om, 

hvordan træningen gøres endnu bedre og sjo-

vere. Dette for at sikre, at spillerne udvikler deres 

kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold 

til deres udvikling. Aldersrelateret Træning 1 er 

indtil nu udgivet i næsten 10.000 eksemplarer.

I forbindelse med Store Trænerdag i maj måned 

fulgte vi op med Aldersrelateret Træning 2, der 

henvender sig til trænere, som arbejder med de 

bedste spillere i alderen 14-21 år.

Der findes mange veje i fodbold. Aldersrela-

teret træning 2 tager udgangspunkt i den vej, 

DBU har valgt til at udvikle de største talenter – 

på vej mod den absolutte top.

GTU for piger

DBU Uddannelsen afviklede igen i 2009 kursus-

forløbet GTU for piger. GTU står for Grundlæg-

gende Teknik Udvikling og er et kursusforløb 

for trænere af 10-14 årige piger. Kurset foregår 

i grupper á 6-8 trænere over ca. tre måneder. 

Kurset har fokus på at højne kvaliteten af den 

tekniske træning gennem viden og idéer. 

GTU-forløbene startede i august 2009 med 

afvikling af den første af i alt fem kursusdage. 

Undervisningen blev forestået af lokalunions-

instruktører i klubberne, hvor kursisterne selv 

viste træning og superviserede hinanden. Hver 

session var på tre timer.

140 trænere har i 2009 været tilmeldt GTU 

for piger og 118 trænere gennemførte kurset. 

67 klubber havde trænere med på 18 forskellige 

hold fordelt i landets regioner. Igen i år har til-

bagemeldingerne været positive

Samarbejde med UEFA samt 

øvrige internationale netværk

DBUs træneruddannelseskonsulent Peter Rud-

bæk er i 2009 blevet benyttet af UEFA blandt 

andet i forbindelse med deltagelse i Technical 

Study group under EM for U/21-landshold i Sve-

rige i juni samt gennem deltagelse i paneldebat 

på UEFA’s samling for coach instructors i sep-

tember i Athen.

I forbindelse med UEFA Study Group-besøget 

i Kroatien blev Rudbæk endvidere benyttet som 

oplægsholder på den kroatiske P-uddannelse.

I november 2009 deltog Peter Rudbæk, Poul 

Gilling, U/17-landstræner Thomas Frank samt 

U/19-landstræner Per Andersen i den årlige 

nordiske konference med temaer primært om-

handlende sammenhængen mellem træner- og 

spilleruddannelse. Der var endvidere fokus på 

ledelse i træneruddannelsen, hvorfor repræsen-

tanter fra Insights var inviteret med for at holde 

indlæg om brugen af ledelsesværktøjer i blandt 

andet træneruddannelsen i DBU.  

 Lokalunion Aspiranter  Bestået  Bestået %

   2008/09

 JBU 198 167 84,34 

 FBU 35 31 88,57

 KBU 29 26 89,66 

 SBU 73 64 87,67 

 LFBU 18 15 83,33 

 BBU 0 - -

 2008/09 353 303 85,8  

 2007/08 306 272 88,9

 2006/07 381 358 94,0 

 2005/06 334 302 90,4

 2004/05  387 344 88,8 

 

Statistik på træneruddannelserne: Skema/Statistik på dommeruddannelserne:
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Udvalget har i årets løb afh oldt fem møder og 

blandet andet drøftet spørgsmålet om tabende 

pokalfi nalists deltagelse i Europa Ligaen; brugen 

af TV-billeder til at tage sager op af egen drift; 

placering af pokalfi nalen 2010-2012; klublicens-

systemet herunder spørgsmålet om varme i ba-

nen og øgede økonomiske krav til klubberne i 

Viasat Divisionen; den fi nansielle og økonomi-

ske situation i Herre-DM; brancheaftalen for 

SAS Ligaen; turneringsstruktur for Ungdoms-

DM, herunder evaluering af talentprojektet og 

licenssystemet drenge; Royal League; FIFA’s 

agentregler; FIFA’s 6+5 regel; FIFA’s regelsæt om 

beskyttelse af mindreårige og UEFA’s fi nancial 

fair play koncept. 

Men de store temaer og emner, som udvalget 

løbende har beskæftiget sig med i årets løb, har 

været honorarforhandlingerne med dommerne; 

sikkerhed på fodboldstadions; kontrolløruddan-

nelse og håndtering af uroligheder samt turne-

ringsstrukturundersøgelsen og forslaget til ny 

turneringsstruktur – et forslag, der endnu i skri-

vende stund er genstand for debat i fodboldens 

forskellige fora.

Dommerhonorarforhandlingerne er afsluttet, 

og en ny tre årig aftale med dommerne er ind-

gået. De 12 klubber i SAS Ligaen har indgået en 

brancheaftale, blandt andet indeholdende et af-

snit om sportslige anliggender. 

Mere end 1.600 personer er i år ét blevet ud-

dannet i henhold til den nye sikkerhedslov – en 

tilfredsstillende status og resultatet af et godt 

samarbejde mellem klubberne, politiet og DBU. 

Og med afsæt i en arbejdsgruppes rapport med 

anbefalinger om sikkerhed på stadioner har ud-

valget peget på fem områder til umiddelbar 

forbedring af sikkerheden på stadions. Rappor-

ten og dens anbefalinger er et godt instrument 

til det fortsatte arbejde med sikkerheden med 

sigte på, at bane vejen for en harmonisering af 

opfattelsen af acceptabel opførsel på stadion, så 

det sikres, at det er en god oplevelse for alle at 

gå til fodbold. 

Fremadrettet indgår det i drøftelserne om en 

ny politisk og administrativ struktur, at udvalget 

skal være det centrale forum i DBU for den stra-

tegiske udvikling af dansk professionel fodbold.

Udvalget havde i 2009 følgende sammensæt-

ning: Allan Hansen (formand), Jesper Møller, Tor-

ben Mogensen, Bent Clausen, Henrik Ravnild, 

Thomas Christensen, Allan K. Petersen, Jørn Kø-

nig, Claus Christensen og Teddy Petersen.

Udvalget for professionel fodbold



Priser og legater

DBU Årsberetning 2009

114

Priser og legater

Allan Hansen fortalte, at Martin Kragh i mere 

end 20 år havde været frivillig leder i Sdr. Rind/

Vinkel IF på mange poster og er i dag var en en-

gageret træner for klubbens pige- og drengeju-

nior hold. 

For tre år var Martin Kragh en af hovedkræf-

terne, da man startede pigefodbold i klubben, 

og han har sideløbende mange andre opgaver, 

og er det man kan kalde en supergod motivator. 

Den anden modtager af Leo Dannins Rejsele-

gat var Klaus Larsen, Tuse IF, som havde været 

frivillig leder siden 1975, hvor han blev valgt ind 

i Tuses bestyrelse, og han har bortset fra et kort 

afb ræk været klubbens formand siden 1981. 

Allan Hansen beskrev Klaus Larsen som en 

ildsjæl i lokalområdet, som var med til at skabe 

sammenhængskraft med de øvrige foreninger 

i Tuse- området. Klaus Larsen var idemand og 

fundraiser i forbindelse etableringen af klubhu-

set, idrætslegepladsen og multihallen, som er 

noget enestående for lokalområdet. 

Han er fortsat primus motor ved diverse SBU-

arrangementer og er en blæksprutte og højt re-

spekteret leder, som klubben værdsætter højt. 

Erik Hansens ungdomslederpris 

Erik Hansen ungdomslederpris på 10.000 kro-

ner gik til Henning Jørgensen, Brenderup IF 

(FBU), der har været frivillige leder i klubben si-

den 1991 og klubbens ungdomsformand siden 

1992. 

I mere end 20 år har han trænet diverse 

børne- og ungdomshold og er i dag træner for 

klubbens U/6-drenge og –piger og været en 

sikker styrmand for klubbens årlige indendørs-

stævner. Han har også taget del i arbejdet med 

fodboldrådet i Middelfart Kommune. 

Henning Jørgesen er en ildsjæl i fynsk fod-

bold og har vist at have det overskud, der gør 

hverdagen anderledes, begejstrende og inspire-

rende for fodboldungdommen i Brenderup.  

Dansk Fodbold Award

For fj erde år i træk hædrede Dansk Boldspil-

Union i samarbejde med TV2 Sporten en række 

af sportens profi ler fra det forgangne år ved 

årets udgave af Dansk Fodbold Award i Cirkus-

bygningen:

Udover de faste årlige priser blev Peter 

Schmeichel optaget i Fodboldens Hall of Fame.

Leo Dannins Rejselegat 

Leo Dannins Rejselegat på 6.000 kroner blev 

uddelt til Martin Krag, Sdr. Rind/Vinkel IF (JBU) 

og Klaus Larsen, Tuse IF (SBU).

Ved overrækkelsen på DBUs repræsentant-

skabsmøde i Odense beskrev Allan Hansen 

Martin Kragh som en idrætsleder enhver klub 

drømmer om at have mange af. En leder der al-

tid er hjælpsom, engageret og ihærdig, som al-

tid har tid til at hjælpe. 

 Årets Fodboldspiller – mænd:   

 Nicklas Bendtner 

 Årets Fodboldspiller – kvinder:  

 Maiken With Pape

 Årets SAS Liga-spiller:  

 Jakob Poulsen 

 Årets Arla Talent:  

 Simon Kjær 

 Årets Talent – kvinder:  

 Line Sigvardsen 

 Årets Træner:  

 Morten Olsen 

 Årets Dommer:  

 Claus Bo Larsen 

 Årets Breddeklub: 

 Jægersborg Boldklub

 Årets Mål:  

 Nicklas Bendtner  

 (Scoring til 1-0 mod Portugal  

 5. september 2009) 
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Antal turneringssager

År Sager i alt Heraf i udvalg

2001 55 22

2002 48 19

2003 43 20

2004 36 29

2005 44 38

2006 54 39

2007 32 20

2008 23 15

2009 39 27

Sagsliste vedrørende øvrige § 3-turneringer 2009:

Klub Række Måned Beskrivelse

Fortuna Hjørring 3F Ligaen Februar Dispensation til spiller fra udlandet

AC 2670 Kvinde-DS Februar Udtrækning af hold i Kvinde-DS

Kristrup BK Serie 2 Februar Dispensation for amatørbestem.

FC Midtjylland U19 Liga Marts Dispensation til nedrykning af spillere

AB Tårnby / Kastrup B Herre-DS April Protest mod manglende spillercertifi kat

B 1913 / Kolding BK Kvinde 1. division April Brug af ikke spilleberettiget spiller

Skovlunde / OB 3F Ligaen April Flytning af kamp pga landsholdsspillere

OKS Herre-DS April Indberetning af tilskuere

Tjørring Herre-DS April Indberetning af tilskuere

OB / B 1901 Kvinde-DS Juni Afb ud til kamp

Middelfart G&BK Herre-DS Maj Indberetning af spiller for upassende sprog

Middelfart G&BK Herre-DS Maj Indberetning af tilskuere

Skovbakken 3F Ligaen Maj Udvisning af spiller for fysisk kontakt med dommeren

Solrød FC / ØKF 3F Cup Maj Protest mod anvendelse af forkerte regler

Kolding FCQ U18 Pige DM Maj Brug af ikke spilleberettiget spiller

GVI / Farum U/21  Juni Manglende afvikling af kamp

FC Midtjylland / AaB U/19 Liga Juni Brug af ikke spilleberettiget spiller

Otterup B&IK Herre-DS Juni Indberetning af tilskuer

Brede IF Kvinde-DS Juni Afb ud til kamp

Aalborg Freja / Viborg FF Herre-DS Juni Protest over nedrykning af spillere

Esbjerg / Lyngby Old Boys LP Juni Brug af ikke spilleberettiget spillere

Aalborg Freja Herre-DS August Dispensation til banestørrelse

Haderslev/Hillerød U/18 Pige DM August Flytteansøgning indenfor 10-dages reglen

OB U/19 Ligaen August Dispensation  bopælsforandring

Horsens SIK Kvinde 1. division September Dispensation bopælsforandring

Kolding BK 3F Ligaen September Dispensation til klubskifte

B 1909 Herre-DS Juni/september Manglende redegørelse vedr. indberetning

AB Tårnby Herre-DS September Dispensation bopælsforandring

Hvidovre U/17 Liga September Dispensation til klubskfi te

OB  Kvinde-DS September Afb ud til kamp i Kvinde-DS

Middelfart Herre-DS Oktober Dispensation bopælsforandring

Skovbakken / Skovlunde U/18 Pige DM Oktober Dispensation til afvikling af to kampe i samme spillerunde

Næstved U/19 Division Oktober Dispensation bopælsforandring

Lyngby Herre-DS Oktober Dispensation bopælsforandring

FC Midtjylland U/19 Liga November Dispensation spilleberettigelse

Svebølle Herre-DS November Overtrædelse reklamecirkulæret

BK Frem / NB Bornholm Herre-DS November Fastlæggelse af kamp

FC Fyn U/17 Division November Indberetning af spiller for trusler mod dommer

FC Nordsjælland U/19 Liga December Indberetning om baneforholdene
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Turneringsafdelingen

Afdelingens primære opgave er planlægning, af-

vikling og opfølgning på kampe, der relaterer til 

de turneringer DBU administrerer, jf. DBUs Love. 

De består af følgende turneringer: 

Herrer

SAS Ligaen, Viasat Divisionen, 2. Division Øst og 

Vest og Danmarksserien. 

Kvinder

3F Ligaen, 1. Division og 

Danmarksserien. 

Ungdom

Drenge U/17 Ligaen, U/17 Divisionen, 

U/19 Ligaen, U/19 Divisionen og Pige U/18 DM 

Hertil kommer administrationen af landspo-

kalturneringen for herrer og kvinder, U/21-tur-

neringen, Old Boys LP, Old Boys DM-slutspil, 

Veteran-LP samt futsal for herrer, kvinder og 

ungdom. 

Udover administrationen af de nationale tur-

neringer, er afdelingen det administrative bin-

deled mellem UEFA og de danske klubber i rela-

tion til deres tilmelding til og deltagelse i UEFA’s 

klubturneringer (Champions League og Europa 

League for herrer samt kvindernes Champions 

League) .

Superliga-klubbernes deltagelse i såvel den na-

tionale turnering og UEFA’s turneringer kræver 

forudgående opnåelse af DBUs Klublicens, som 

baserer sig på opfyldelse af en række krav in-

denfor blandt andet organisation, stadionfor-

hold og økonomi. DBU Turneringer er ansvarlige 

for denne licensprocedure i et tæt samarbejde 

med UEFA, da UEFA’s minimumskrav til klub-

berne danner basis for licenseringen klubberne 

på nationalt niveau.     

Afdelingen er desuden ansvarlig for admi-

nistration af kontraktfodboldområdet, herun-

der DBUs standardkontrakter og lejeaftaler for 

professionelle spillere samt spilleragenter. Her-

til kommer administrationen af internationale 

spillercertifi kater til og fra Danmark. Et område 

som FIFA i løbet af 2009 yderligere udbyggede 

med implementeringen af det såkaldte ’Trans-

fer Matching System’ (TMS), som skal øge gen-

nemsigtigheden i relation til internationale 

klubskifter, hvor der indgår transferbetaling til 

spillerens tidligere klubber.   

I 2009 har afdelingen i samarbejde med DBU 

Uddannelse afh oldt en række kontrollørkurser 

landet over. Mere end 1.500 fodboldkontrollører 

har gennemført DBUs lovpligtige kurser i løbet 

af 2009. Det er sket i overensstemmelse med 

’lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegiven-

heder’, som Folketinget vedtog i 2008. En lov 

som udover uddannelseskrav også muliggør en 

off entlig registrering af ballademagere, således 

at politi og klubber kan kommunikere og samar-

bejde mere eff ektivt på det område.   

DBU Turneringer har i 2009 varetaget sekre-

tærfunktioner og deraf afl edte driftsopgaver for 

følgende af DBUs politiske udvalg og underud-

valg:    

Disciplinærudvalget

DM-Disciplinærudvalget

Turneringsudvalget

Programudvalget

Kontraktfodboldudvalget

Stadionudvalget

Futsal udvalget

Etisk udvalg

Klublicensudvalget

Administrationen af DBUs turneringer og 

kommunikationen med klubberne sker fortrins-

vis elektronisk med udgangspunkt i fodboldens 

administrationssystem Fod@ og dbu.dk.    

Afdelingens bemanding var ved årsskiftet: 

Peter Ebbesen (afdelingsleder), Henrik Ander-

sen, Allan G. Hansen, Laura C. Petersen, Tine 

Pleidrup, Michael Larsen og Troels Juhl Jensen. 

Desuden varetager Benny Jacobsen opgaven for 

afdelingen som DBUs klublicensadministrator.   
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Herresenior   

   

Pulje A   

Døllefjelde Musse IF - Vorup FB   2-3

Vorup FB - Tårnby FF    3-3

Tårnby FF - Døllefjelde Musse IF   4-1

   

Tårnby FF  2 7-4 4

Vorup FB  2 6-5 4

Døllefjelde Musse IF  2 3-7 0

   

Pulje B   

Dalum IF - Nexø B    7-1

Nexø B - Albertslund IF    1-10

Albertslund IF - Dalum IF    4-4

   

Albertslund IF  2 14-5 4

Dalum IF  2 11-5 4

Nexø B  2 2-17 0

   

Kamp om Bronzemedaljer:   

Dalum IF - Vorup FB    7-4

   

Finale:   

Tårnby FF - Albertslund IF    1-4

   

   

Futsal
Kvindesenior   

   

Pulje A   

B 1901/Tingsted - Skovlunde IF   1-4

Kolding BK - B 1901/Tingsted   11-0

Skovlunde IF - Kolding BK    1-4

   

Kolding BK  2 15-1 6

Skovlunde IF  2 5-5 3

B 1901/Tingsted  2 1-15 0

   

Pulje B   

BK Skjold - Pedersker IF    18-0

Pedersker IF - OB    2-21

OB – BK Skjold    5-4

   

OB  2 26-6 6

BK Skjold  2 22-5 3

Pedersker IF  2 2-39 0

   

Kamp om Bronzemedaljer:   

BK Skjold - Skovlunde IF    1-2

   

Finale:   

Kolding BK - OB    2-3
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