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Dansk Boldspil-Union (DBU) opnåede ny frem-
gang i 2011 .

22 .000 nye fodboldspillere ude i landets 1 .647 
fodboldklubber manifesterer igen fodbold som 
landets absolut største idrætsgren med 342 .955 
aktive fodboldspillere .

Over 56 .000 børn og unge deltog på én af 
DBU’s populære fodboldaktiviteter, som hvert 
år udbydes direkte og som inspiration, supple-
ment og alternativ til de traditionelle klubtilbud .

Landsholdet hjemtog for anden gang i træk 
førstepladsen i en kvalifikationsgruppe, efter 
at have været placeret i tredje seedningslag, og 
kvalificerede sig denne gang direkte til EM-slut-
runden i Polen og Ukraine .

Midt i en international lavkonjunktur, som 
også præger den danske og udenlandske fod-
boldbranche, kom DBU ud med et årsresultat 
på 3,5 millioner kroner i et regnskabsår uden 
indtægter fra landsholdets deltagelse ved en 
slutrunde .

For det danske fodboldforbund er sammen-
hængen mellem de tre elementer afgørende . 
Landsholdets succes er det økonomiske funda-
ment for forbundets reinvestering – rekruttering 
og udviklingen af nye fodboldspillere – og der-
med uddannelse af nye landsholdstalenter, som 
skal sikre det sportslige grundlag for den fort-
satte, gunstige økonomi, som er forudsætnin-
gen for et højt fodboldfagligt aktivitetsniveau .

Nærværende årsberetning beskriver – enten i 
de kommende kapitler eller i de fagindelte ka-
pitler – arbejdet og resultaterne i kalenderåret 
2011 .

Ny hovedsponsor
Arla og DONG Energy stoppede i overensstem-
melse med kontrakterne deres fælles sponsorat 
for herrelandsholdene efter henholdsvis 25 og 
syv et halvt år .

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 .

DONG Energy startede deres engagement som 
bandereklame-annoncør i 1993, og udvidede de-
res engagement over turneringssponsoratet for 
den daværende DONG Cup – nu DBU Pokalen – 
siden 2004 til landsholdet . 

Arla havde med udgangen af 2011 i én eller 
anden selskabsform været sponsor for lands-
holdet i 25 år . Det betragtes som en exceptionel 
lang periode for et sportssponsorat . Samarbej-
det mellem DBU og Arla kommer også til at fort-
sætte på hele børne- og ungdomsområdet, som 
fodboldforbundet og sponsoren i fællesskab har 
udviklet gennem de seneste par år med fokus 
på blandt andet motion, sund kost og livsstil .

I begyndelsen af oktober kunne DBU offent-
liggøre, at landets største finansielle virksom-
hed, Danske Bank, blev ny sponsor for lands-
holdet fra 1 . januar 2012 . Smidige forhandlinger 
mellem den kommende sponsor og DBU betød, 
at Arla og DONG Energy overdrog hovedspon-
soratet til Danske Bank et halvt år tidligere end 
formelt planlagt .

Kontrakten mellem DBU og Danske Bank har 
dermed en varighed på fire et halvt år .

Udover DBU’s flagskib, landsholdet, omfatter 
sponsoratet også U17-, U19- og U21-landshol-
dene, som alle deltager i officielle turneringer . 
U16-, U18-, U20- og Ligalandsholdet spiller typisk 
individuelle kampe eller deltager i invitations-
turneringer, der alle har et udviklingsmotiv . Alle 
de aldersrelaterede landshold indgår som en in-
tegreret del af DBU’s talentudviklingsprogram .

Det nu tidligere, delte hovedsponsorat var 
prissat til 7,5 millioner kroner årligt for hver af 
de to virksomheder . Det nye hovedsponsorat 
er pristalsreguleret i forhold til denne pris, og 
Danske Bank overtog det samlede hovedspon-
sorat til en pris på 16 millioner kroner om året .

Ny tv-aftale
DBU har fastholdt, at landsholdets hjemme-
kampe fortsat vises direkte på landsdækkende 
tv, og dermed er tilgængelige for alle på TV 2 .

I juni forlængede DBU og TV 2 således aftalen 
om direkte transmission af landsholdets hjem-

mekampe på hovedkanalen – og kvinde- og 
U21- landskampe på TV 2 SPORT – frem til som-
meren 2014 .

Den to-årige aftale har en bruttoværdi på 89 
millioner kroner, hvoraf den kontante betaling 
udgør 42 millioner kroner årligt . Som noget nyt 
indeholder den kommende kontraktperiode en 
aftale om, at DBU bestiller reklamekampagner 
til en samlet listepris på fem millioner kroner 
over perioden på to år .

Også uden for kontrakten om selve tv-trans-
missionerne vil DBU og TV 2 fortsat udvikle 
den redaktionelle dækning af landskampene til 
gavn for den store, fodboldinteresserede del af 
befolkningen .

Aftalen indeholder også en aftale om at fort-
sætte den årlige fodboldgalla, ’Dansk Fodbold 
Award’, aftale om radiorettigheder (non-eksklu-
sive), mobile tjenester, videorettigheder samt 
internet og andre online-rettigheder .

Den ved årsskiftet fortsat eksisterende tv-af-
tale, som udløber 30 . juni 2012, har haft en år-
lig gennemsnitlig værdi på 41,5 millioner kroner, 
mens den forrige tv-aftale for perioden 1 . juli 
2004 til 30 . juni 2008 havde en kontant værdi 
for det danske fodboldforbund på 35 millioner 
kroner årligt .

Aftalen bliver den foreløbigt sidste, direkte 
aftale mellem DBU og TV 2 . Fra sommeren 2014 
har DBU overdraget tv-rettighederne fra lands-
kampene i Danmark til det europæiske fodbold-
forbund, UEFA, for en fire-årig periode .  Her vil 
UEFA gennemføre en central markedsføring af 
samtlige europæiske fodboldforbunds tv-rettig-
heder til kampe i kvalifikationsturneringerne til 
EM i 2016 og VM i 2018 .

TV 2 vil imidlertid kunne fortsætte som ’hele 
Danmarks hjemmebane’ også efter 2014, idet 
såvel UEFA som det internationale fodboldfor-
bund, FIFA, har det som en erklæret målsæt-
ning at forsøge at sælge transmissionsrettighe-
der til landsdækkende tv-stationer .

Der er en direkte sammenhæng mellem seer-
tallene og penetrationen for den tv-station, der 
viser landsholdets kampe .

Dansk Boldspil-Union 2011
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Med undtagelse af venskabslandskampen mod 
Slovakiet i marts måned blev alle landsholdets 
øvrige fem landskampe, som blev transmitte-
ret af TV2, set af over én million senere . De af-
gørende EM-kvalifikationskampe mod Norge og 
Portugal blev set af henholdsvis 1,4 og 1,8 mil-
lioner tv-seere .

Derimod blev kvalifikationskampene på 
ude  bane mod Norge og Cypern set af hen-
holdsvis 671 .000 seere på TV3 Puls og 377 .000 
på Canal 9 .

I september forlængede DBU den tilsvarende 
aftale med DR om radiotransmissionerne af 
landsholdets hjemmekampe på P3 til og med 
juni 2014 .

Aftalen gælder de non-eksklusive radio-
rettigheder for alle Herre A-landsholdets og 
kvindelandsholdets kvalifikations- og ven-
skabslandskampe samt alle kampe med ung-
domslandsholdene på hjemmebane . DR kan 
vælge at udnytte mulighederne til direkte eller 
forskudte transmissioner på såvel P3 som Lang-
bølge, DAB eller lydstreaming på internettet .

Også på radiodelen overgår rettighederne til 
live-transmissionen af landsholdets kampe til 
UEFA .

Ny struktur
DBU besluttede sig for en ny, administrativ or-
ganisationsstruktur .

Fem afdelinger justeres, og der etableres 
herefter tre nye driftsenheder til varetagelse 
af fagområderne breddefodbold, elitefodbold 
samt udvikling og uddannelse .

Hensigten med den nye administrative struk-
tur er dels at optimere DBU’s forretningsmæs-
sige drift, dels at sikre en tilsvarende effektiv 
organisering til at supportere den forventede, 
foreningsmæssige og politiske struktur, som 
bestyrelsen arbejder på i disse år .

DBU Bredde bliver ansvarlig for de tre hoved-
områder; børnefodbold, ungdomsfodbold og 
seniorfodbold .

DBU Elite får ansvar for den faglige udvikling 
indenfor hovedområderne landshold, talentud-
vikling, turneringer og klublicensering .

DBU Udvikling skal varetage uddannelsesom-
rådet samt tre helt nye ansvarsområder; koor-
dinering af organisationens mange udviklings-
projekter, analyser og statistik samt arbejdet 
med dommerne .

Til den interne servicering af og support til 
bestyrelse, forretningsudvalg, generalsekretær 
samt funktions- og stabschefer oprettes et di-
rektionssekretariat .

I den nye struktur samles økonomifunktio-
nen med it-afdelingen og driften af Fodboldens 
Hus . Kommunikationsafdelingen udgør den 
kommende administrations syvende afdeling 
eller stabsfunktion .

Den nye, administrative struktur er kompa-

tibel med den forestående, politiske struktur, 
som ligeledes forventes implementeret i 2012 .

Nyt selskab
Som led i den organisatoriske struktur valgte 
DBU at styrke og samle hele organisationens 
kommercielle aktiviteter i nyt aktieselskab .

Bestyrelsen har således gennem de senere år 
haft fokus på udviklingen af organisationen og 
dens kompetencer . Som et led i denne proces 
har det blandt andet været en erklæret målsæt-
ning at styrke fodboldforbundets kommercielle 
kompetencer samt at udvikle og udvide sorti-
mentet af sponsorprodukter .

Den tætte tilknytning til DBU bliver rent or-
ganisatorisk sikret gennem bestyrelsen i det 
nye aktieselskab, som vil bestå af DBU’s forret-
ningsudvalg, DBU’s generalsekretær samt to el-
ler tre udefrakommende erhvervsfolk .

DBU har med overbevisende resultater siden 
1987 benyttet den juridisk selvstændige fond, 
DBU Sponsorship (tidligere kendt under fon-
dens officielle navn ’DBU’s Initiativfond’), som 
ekstern salgsfunktion .

Etableringen af det 100% ejede datterselskab 
indfrier imidlertid DBU’s målsætning om større 
indflydelse på salgsfunktionens kompetencer, 
produkter og forretningsområder, herunder til-
førsel af ressourcer til marketingområdet .

Det var afgørende for beslutningen om den 
nye konstruktion, at DBU kunne tilbyde med-
arbejderne i DBU Sponsorship ansættelse i det 
nye selskab . Fondens seks medarbejdere gav til-
svarende tilsagn om at fortsætte i det nye ak-
tieselskab .

DBU ansatte i slutningen af året Katja Moes-
gaard som administrerende direktør for det nye 
datterselskab, DBU A/S .

Ny matchfixing-indsats
DBU betragter matchfixing som den største 
trussel mod fodboldspillets integritet .

Derfor fulgte DBU i november 2010 op på or-
ganisationens initiativer med en kampagne 
mod aktive fodboldspilleres spil hos bookma-
kere på kampe, som de selv spiller med i .

Det skete med indkaldelsen til informations-
møder i alle klubber helt fra Superligaen og ned 
til og med Danmarksserien sammen med spil-
lerne i trupperne på de U19- og U17-hold, som 
typisk er de rækker herhjemme, hvor kampe 
bliver tilbudt som spilobjekter hos forskellige 
bookmakere .

DBU afgjorde i efteråret 2011 de første to sa-
ger om ulovligt spil på egne kampe herhjemme .

I juni og september 2010 satte to divisions-
spillere penge på, at deres hold tabte deres re-
spektive kampe – henholdsvis B1908-Vanløse IF 
den 6 . juni og Elite 3000-Vanløse IF den 12 . sep-
tember – i 2 . division øst .

Begge spillere erkendte forholdene, der på 

tidspunktet for spillet var i strid med DBU’s 
Etisk Kodeks .

For det danske fodboldforbund havde proces-
sen og erfaringerne med lovgrundlaget højeste 
prioriteret i de konkrete sager, hvilket også af-
spejlede sig i de lempelige sanktioner overfor 
de pågældende spillere .

De blev begge idømt en advarsel i det, som 
DBU betragter som prøvesager, ligesom sags-
behandlingen ikke har haft opsættende virk-
ning for deres aktive karrierer .

DBU har som følge af erfaringerne med disse 
to sager sideløbende tilpasset og skærpet reg-
lerne på området, som udover at fremgå af 
Etisk Kodeks nu også er reguleret i et cirkulære 
om matchfixing, indgår i DBU’s Love og i DBU’s 
Standardspillerkontrakt .

DBU har nu anført og fremhævet DBU’s Etisk 
Kodeks i DBU’s Loves § 44 (sanktionsdelen), 
hvorefter det indgår blandt de love, reglemen-
ter og bestemmelser, som fodboldens interes-
senter skal overholde, og som kan sanktioneres 
ved overtrædelser .

Derudover godkendte DBU’s bestyrelse i slut-
ningen af november et cirkulære, som speci-
fikt omhandler matchfixing, og som beskriver 
et decideret forbud mod spil på egne kampe . 
Cirkulæret fungerer som en detailregulering af 
Etisk Kodeks, og er dermed en styrkelse i for-
hold til strafudmålingen af en overtrædelse af 
reglerne for matchfixing .

Endelig har DBU skrevet et forbud mod 
matchfixing ind i DBU’s Standardspillerkon-
trakt . Dermed har DBU implementeret et for-
bud mod spil på egne kampe, som er en regule-
ring og juridisk instrument, der giver klubberne 
mulighed for at drage ansættelsesretlige kon-
sekvenser af de enkelte spilleres spil på egne 
kampe . Dermed har både fodboldforbundet og 
klubberne deres hjemmel i orden .

Disse tiltag var ikke realiseret på tidspunktet 
for de to fodboldspilleres spil på deres pågæl-
dende kampe, og derfor blev de to sager be-
handlet på baggrund af ordlyden af Etisk Ko-
deks på det tidspunkt, episoderne indtraf . 

Ny sikkerhedschef
DBU startede i efteråret 2010 en nedtælling af 
en tre-trinsraket for den fortsatte, præventive 
indsats mod matchfixing .

Første trin var den føromtalte kampagne 
målrettet de klubber, som typisk har hold i tur-
neringer med kampe, der udbydes som spilob-
jekter herhjemme og i udlandet . 

Andet trin var en række informationsmøder 
ude i de samme klubber i Danmarksturnerin-
gen og Danmarksserien, som blev gennemført 
af DBU’s samarbejdspartner, sikkerhedsfirmaet 
SOF Security, i foråret 2011 .

Tredje trin var ansættelsen af en sikkerheds-
chef med det primære ansvar for fodboldfor-
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bundets forebyggende arbejde med samt hånd-
teringen af mistanke om eller eksempler på 
matchfixing indenfor dansk fodbold .

Profilmæssigt gik DBU specifikt efter en per-
son med politimæssig baggrund, og fandt den 
rette person i form af Henrik Kjær Jensen . DBU 
hentede dermed sikkerhedschefen fra Rigspo-
litiets specialenhed, NOBC (Nationalt opera-
tions- og beredskabscenter), som koordinerer 
indsatsen på tværs af politikredsene for sikker-
hed i forbindelse med fodboldkampe på såvel 
nationalt som internationalt niveau .

Det var eksempelvis i denne egenskab, at Hen-
rik Kjær Jensen i sommeren 2010 var udsendt af 
Rigspolitiet til VM-slutrunden i Sydafrika .

Blandt sikkerhedschefens væsentligste opga-
ver hos Rigspolitiet har været implementerin-
gen af ’Lov om sikkerhed ved bestemte idræts-
begivenheder’ og derigennem blandt andet 
opstarten af det nationale karantæneregister, 
det såkaldte ’hooliganregister’ samt etablerin-
gen af kontrolløruddannelsen .

Det er i disse egenskaber, at DBU gennem de 
senere år haft et tæt samarbejde med Rigspoli-
tiet og Henrik Kjær Jensen .

Han vil udover sin primære opgave omkring 
matchfixing også blive klubbernes sikkerheds-
chefers kontaktperson hos DBU i forbindelse 
med klubbernes hjemlige og internationale 
kampe, tovholder på DBU’s kontrolløruddannel-
ser – herunder etableringen af den helt nye le-
deruddannelse for sikkerhedschefer, ansvarlig 
for sikkerhedsarbejdet for DBU’s Landshold og 
fungere som sekretær for DBU’s Stadionudvalg .

Ny sejr over Spillerforeningen
DBU kunne i 2011 tilføje en ny, juridisk sejr over 
Spillerforingen ved de danske domstole .

Ligebehandlingsnævnet afviste Spillerfor-
eningens påstand om, at en advarsel til den tid-
ligere FC Midtjylland-spiller Baba Collins skulle 
være i strid med loven om forbud mod forskels-
behandling på arbejdsmarkedet og loven om 
etnisk ligebehandling .

Fodboldens regler gælder for alle fodboldspil-
lere . Uanset etnicitet .

Det var konklusionen, efter Ligebehandlings-
nævnet havde underkendt Spillerforeningen i 
en sag mod DBU for overtrædelse af loven om 
forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmar-
kedet og loven om etnisk ligebehandling .

Faktisk fastslog Ligebehandlingsnævnet i sin 
kendelse, at Spillerforeningens sag mod fod-
boldforbundets disciplinære bestemmelser og 
kendelsen slet ikke er omfattet af loven om for-
bud mod forskelsbehandling på arbejdsmarke-
det, som spillernes fagforening blandt andet 
havde henvist til .

Nævnet behandlede derfor udelukkende for-
eningens klage på spillerens vegne efter loven 
om etnisk ligebehandling med det resultat, at 
Spillerforeningens klage alligevel blev afvist .

Sagen handlede om den tidligere FC Midtjyl-
land-spiller Babajide Collins Babatunde – po-
pulært kaldet Baba Collins – som i en Superli-
gakamp søndag den 11 . april sidste år modtog 
et direkte rødt kort for at have slået ud efter Es-
bjerg fB’s forsvarsspiller Thomas Gaardsøe .

DBU’s disciplinærudvalg valgte efterfølgende 

at supplere dommer Nicolai Vollquartz’ ud-
visning i kampens 21 . minut med en advarsel 
til Baba Collins for efter kampen blandt andet 
at have udtalt til flere medier, at Thomas Ga-
ardsøe skulle have kaldte ham en ’abe’ . En ud-
talelse som Esbjerg fB indbragte for disciplinæ-
rudvalget .

Baba Collins kunne imidlertid ikke føre bevis 
for sin påstand mod Thomas Gaardsøe, og hel-
ler ikke kampens dommere eller tv-optagelser 
kunne medvirke til at bringe bevis for påstan-
den .

Disciplinærudvalget fik med kendelsen der-
med fuld opbakning fra Ligebehandlingsnæv-
net til dets afgørelse .

Sagen blev Spillerforeningens fjerde nederlag 
til DBU i lige så mange afgørelser over næsten 
lige så mange år .

DBU havde fået medhold i den første del af et 
sagsanlæg, som den danske fodboldspillerfor-
ening havde indledt mod det danske fodbold-
forbund . Denne del vedrørte implementeringen 
af internationale transferregler i de danske spil-
lerkontrakter .

I november 2007 fastslog Østre Landsret efter 
den nu fire år lange retssag i en indiskutabel af-
gørelse, at kompetencen over DBU’s standard-
spillerkontrakt ligger hos DBU og ikke hos over-
enskomstparterne .

Til trods for den utvetydige kendelse i Lands-
retten valgte Spillerforeningen at anke dom-
men til Højesteret, som i september 2009 stad-
fæstede landsrettens kendelse .



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 .
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I juni 2011 afholdt DBU med stor succes den 
største fodboldbegivenhed på dansk grund i 
DBU’s 122-årige historie, da Danmark for første 
gang var vært for EM-slutrunden for U21-lands-
hold .

De første fem måneder af 2011 var travle og 
præget af mange forberedelser, og i april be-
søgte en større UEFA delegation en sidste gang 
de fire stadions i værtsbyerne . Denne gang be-
stod delegationen af alle de af UEFA udpegede 
ansvarlige for hvert af de mange delområder 
som TV & Media, IT, salgsboderne, promotions 
& events med mere, og de rejste fra Danmark 
med vished om, at DBU og værtsbyerne ville 
være klar til turneringsstart i juni måned .

Organisationen – og de frivillige
Siden DBU i december 2008 fik tildelt U21 EM-
slutrunden 2011 steg antallet af fuldtidsansatte 
medarbejdere til i alt otte personer anført af 
turneringsdirektør Christian Bordinggaard og 
tre medarbejdere i Brøndby, samt fire, der til 
dagligt havde til huse i Aarhus . Derudover hjalp 
en del øvrige ansatte i DBU og DBU Jylland/
Sjælland til i perioden op til og under slutrun-
den .

Værtsbyerne, Aalborg, Aarhus, Herning og Vi-
borg, havde også deciderede U21-EM sekretari-
ater med fuldtidsansatte medarbejdere, men 
mindst lige så vigtige som de fuldtidsansatte 
var de 823 frivillige .

De frivillige blev rekrutteret via værtsbyerne, 
og hver frivillig arbejdede i gennemsnit næsten 
syv dage, hvilket svarer til 57 .610 timers arbejde 
til en estimeret værdi af 11 .5 millioner kroner .

Det var især på stadions i forbindelse med 
kampene og i fanzonerne, at de frivillige ydede 
deres store indsats .

Billetsalget
Billetsalget blev sat i gang i starten af februar 
måned . En væsentlig del af billetstrategien 
havde fokus på at tilgodese den danske fod-
boldfamilie med mulighed for at fans kunne få 
billetter til særdeles gunstige priser . En meget 

populær billettype, var ’mindst 21 billetter for 21 
kroner stykket’ .

Før de otte deltagernationer var kendt blev 
der arbejdet ud fra en ambition om at fylde sta-
dions til alle kampe, men kvalifikationen ville 
det således, at en række af de traditionelle store 
fodboldnationer, herunder Tyskland, Frankrig, 
Portugal, Holland og Sverige ikke formåede at 
kvalificere sig til slutrunden .

Det betød, at målsætningen blev nedjusteret 
til fortsat optimistiske 80 % af den samlede til-
skuerkapacitet på 185 .000 . Det samlede tilsku-
ertal endte på 101 .147, selvom der reelt set var 
distribueret 133 .266 billetter . I den sammen-
hæng var det ærgerligt at konstatere, at næ-
sten hver femte, der havde erhvervet sig en bil-
let, valgte ikke at tage på stadion . Efterfølgende 
har DBU udarbejdet en analyse af årsagerne 
hertil, der i fremtiden skal være med til at sikre 
endnu bedre fremmøde til internationale fod-
boldbegivenheder i Danmark .

På tv-området brød turneringen dog alle 
grænser . I Sverige i 2009 har UEFA udregnet, 
at der blev produceret 739 programmer, som 
i alt varede 1322 timer, og som blev set af 85,3 
mio . seere . Disse tre nøgletal blev alle overgået 
i 2011, hvor de tilsvarende tal var 1257 program-
mer, der varede i 2366 timer, som blev set af 98 
millioner seere .

Nyt website
Allerede i sensommeren 2010 valgte man fra 
U21 2011 sekretariatet at gå nye veje i forhold 
til den kommunikative indsats, man havde set 
ved tidligere slutrunder . Således blev der efter 
accept fra UEFA lanceret et selvstændigt tur-
neringswebsite, som frem til slutrunden funge-
rede som den primære informationsplatform .

På websitet www .u21em .dk blev der løbende 
lagt nyheder af sportslig og organisatorisk ka-
rakter . Formålet var fra dag ét at øge kend-
skabsgraden til slutrunden hos medier og pri-
vatpersoner uden skelen til eksklusivitet . På den 
baggrund blev der løbende indgået strategiske 
samarbejdsaftaler med medier såsom bold .dk, 

eb .dk og en række regionale og lokale medier 
om levering af indhold .

Disse samarbejdsaftaler viste sig at være en 
stor succes . Igennem sitets godt 10 måneders 
levetid lykkedes det at skubbe flere hundrede 
nyheder ud til nationale, regionale og især lo-
kale medier, hvilket bekræftede antagelsen om, 
at relevant indhold er en mangelvare for mange 
medier i takt med at de dækker flere og flere 
platforme .

Herudover tjente sitet som platform for re-
kruttering af de mange frivillige og stedet, hvor 
man kunne finde information omkring billetsalg .

Sociale medier
I starten af 2011 blev der fuldtidsansat en video-
journalist, som fik til opgave at sikre en stabil 
leverance af videoindslag til det officielle web-
site, men samtidig også til den facebookside, 
som man som noget nyt i UEFA sammenhæng 
introducerede i starten af året .

Fra januar til juni blev der produceret næsten 
200 videoindslag, som blev spredt på egne og 
eksterne platforme .

Indslagene varierede fra information til ind-
hold af mere populistisk, underholdende karak-
ter . På forhånd var det i samarbejde med det dan-
ske U21-landshold besluttet at forsøge at komme 
lidt tættere på spillerne, hvorfor det også blev 
muligt for videojournalisten at vise U21-spillerne 
fra en anden side, end man ellers var vant til .

Facebook siden viste sig hurtigt som populær 
og endte med at få mere 23 .000 ’fans’, der dag-
ligt modtog opdateringer om slutrunden, og 
som via facebook fik mulighed for at interagere 
med hinanden og også med U21 landsholdet før 
og under slutrunden .

Markedsføring
I forlængelse af billetsalgsstarten intensiverede 
DBU og værtsbyerne markedsføringen af tur-
neringen . Den samlede kampagne omfattede 
både traditionelle og nye webbaserede plat-
forme og peakede fra sidst i maj og frem til og 
med slutrunden .

UEFA U21 EM 2011 Danmark
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Blandt events og PR-aktiviteter var det danske 
U21-landsholds testkampe i marts måned i hen-
holdsvis Herning og Viborg og umiddelbart in-
den åbningskampen i Vejle særdeles vigtige .

Derudover var der en række andre opmærk-
somhedsskabende aktiviteter, så som UEFA U21 
EM-Trophy tour, åbning af fanzoner i de fire 
byer, U21 EM-undervisningsmateriale udviklet 
i samarbejde med Syddansk Universitet til alle 
landets skoler, og en regional skolefodboldtur-
nering,

Jyske 3-bold-stævner og mange andre spon-
soraktiviteter . Både fra UEFA’s sponsorer og det 
danske holds sponsorer, DONG Energy og Arla .

Via tilknytning af U21 EM-klubambassadø-
rer blev det søgt at nå alle fodboldklubber gen-
nem tilbud og særlige fordele, konkurrencer 
med unikke præmier med mere . Godt 120 dedi-
kerede ambassadører blev tilknyttet, som hver 
især gjorde en stor indsats i deres lokale fod-
boldklub . Denne indsats, sammenholdt med de 
mange aktiviteter genereret i DBU’s lokalunio-
ner, var med til at sikre den høje kendskabsgrad 
til turneringen og tilskuere på stadions .

DBU og værtsbyerne lagde en masse energi i 
at skabe opmærksomhed og feststemning om-
kring turneringen . Centralt i hver værtsby var 
der en flot fanzone med scene, storskærm og 
mange aktivitetsmuligheder for fodboldfans 
og forbipasserende . Værtsbyerne var derudover 
beklædt i turneringens farver, hvilket skabte en 
særdeles høj kendskabsgrad regionalt .

Andy, turneringens maskot, var et gennemgå-
ende element i markedsføringsaktiviteterne og 
den nationale ambassadør, Flemming Povlsen, 
har sammen med de fire lokale værtsby ambas-
sadører en stor del af æren for, at det lykkedes 
at involvere så mange mennesker i slutrundens 
succes .

Markedsføring i verdensklasse
Som en del af en større, international bran-
ding-indsats specielt rettet mod andre og nye 
målgrupper og markeder end de traditionelle 
sportslige, skabte DBU in-house i samarbejde 
med fotograferne Høyen og Buchard, viralvide-
oen ’The football Feeling’ .

Videoen nåede i juni måned global ekspone-
ring med over en halv million hits på youtube, 
hvor den blev toplistet i mere end 40 lande, lå 
på top ti over sportsvideoer og i top 30 over de 
mest viste videoer overhovedet på Youtube .

’The Football Feeling’ blev i oktober hæd-
ret med Event Marketingprisen ved den aner-
kendte International Sports Events Manage-
ment kongres i London og senere på året blev 
det til endnu en international pris, da DBU 
modtog ’Best Social Media Campaign’ pri-
sen ved UEFA KISS Marketing Awards i Paris . 
 
Værtsbyer og stadions
Igennem både planlægningsfasen og imple-
menteringen af slutrunden viste de fire værts-
byer og de fire tilknyttede stadions sig som eks-
tremt kompetente samarbejdspartnere .

Fælles for hele forløbet blev alle større til-
tag koordineret, så man hele tiden arbejdede i 
samme retning ud fra en fælles timing . Selvom 
byerne hver især havde forskellige forudsæt-
ninger for at løse opgaven, viste alle fire byer 
stor iver og høj faglighed til at sikre, at bor-
gerne var opmærksomme på turneringen, samt 
at de gæstende nationer fik et førstehånds 
kendskab til jysk gæstfrihed i verdensklasse .

Samtidig formåede de fire stadions hver især 
at leve op til UEFA’s meget høje krav blandt 
andet med hensyn til faciliteter, banekvalitet 
og infrastruktur . UEFA’s krav var typisk højere, 
end den hverdag man var vant til i den hjem-
lige liga, og på næsten alle niveauer på højde 
med de krav, som blev stillet til de stadions, der 
huser UEFA allerstørste turneringer herunder 
Champions League . Alligevel formåede de fire 
stadions at opfylde dem til fulde, hvilket sik-
rede en gnidningsløs afvikling af samtlige 16 
kampe .

Samarbejdspartnere
UEFA tilknyttede en række af DBU’s eksiste-
rende samarbejdspartnere til markedsføringen 
af turneringen herunder TV2, der sammen med 
TV2 SPORT viste samtlige kampe fra turnerin-
gen direkte, og Ekstra Bladet, der blev udpeget 
som mediepartner .

I alt seks UEFA EUROTOP partners, to lokale 
event-partners og seks nationale partnere spon-
serede turneringen . Heraf blev såvel event-part-
nerskaber som nationale sponsorater tegnet lo-
kalt i Danmark via DBU Sponsorship .

Elitefacilitetsudvalget, Region Midt, Markeds-
føringsfonden Danmark og Sport Event Dan-
mark var ligeledes vigtige samarbejdspartnere, 
der bidrog såvel økonomisk som med erfaringer 
fra andre store events .

Det sportslige
Alle fire værtsbyer havde fået tildelt tre indle-
dende gruppekampe . Den officielle åbnings-
kamp blev spillet i Aalborg, semifinalerne i Her-
ning og Viborg, mens finalen blev spillet på 
Aarhus Stadion .

Turneringen var ligeledes adgangsgivende til 
OL-slutrunden i England i 2012, hvor Europa er 
sikret tre pladser udover den plads, der går til 
de engelske værter . Da England ikke kvalifice-
rede sig til semifinalerne, spillede de to tabende 
semifinalister en OL play off-kamp på Aalborg 
Stadion, hvor Hviderusland besejrede Tjekkiet .

Desværre lykkedes det ikke for Danmark at 
kvalificere sig til semifinalerne . Efter sejr over 
Hviderusland i anden kamp, lå det ellers i kor-
tene, da Danmark kunne ’nøjes’ med uafgjort 
mod Island i sidste gruppekamp, men en frygte-
lig 2 . halvleg sendte Danmark ud af turneringen 
med et skuffende 3-1 nederlag . Danmark kunne 
efter turneringen bryste sig med at være hol-
det, der tilspillede sig flest chancer, men symp-
tomatisk for turneringen formåede holdet ikke 
at omsætte de mange chancer til mål .

I stedet var det turneringens to bedste hold, 
der mødtes i finalen på Aarhus Stadion . Ikke 
overraskende var det stjernebesatte spanske 
mandskab det ene, og på den anden banehalv-
del stod Schweiz, der efter maksimum point i 
gruppespillet slog Tjekkiet i semifinalens for-
længede spilletid .

I finalen var det spanske mandskab dog for 
stor en mundfuld for Schweiz . Anført af Juan 
Mata, der efterfølgende blev kåret til UEFA .
com’s Golden Player, scorede Spanien en gang 
i hver halvleg og kunne efterfølgende lade sig 
hylde som Europas bedste U21-landshold i 2011 .

Med slutfløjtet blev der dermed også sat 
punktum for det største fodboldarrangement 
på dansk jord nogensinde .

DBU kan se tilbage på en meget vellykket or-
ganisering og afholdelse af UEFA U21-EM 2011, 
hvor det lykkedes at løfte slutrunden til det hø-
jeste organisatoriske niveau nogensinde . Ikke 
mindst fordi DBU og værtsbyerne turde tænke 
nyt eksemplificeret i nye kommunikationsplat-
forme, erhvervskonferencer, introduktion af en 
maskot og meget mere .



DBU Årsberetning 2011

10

Dansk Boldspil-Union

Sundhed bliver DBU’s store strategiske satsning 
i de kommende år .

I 2011 henholdsvis udviklede og iværksatte 
DBU to sundhedsprojekter målrettet såvel børn 
og unge som voksne .

’Kom ud af PomFRITTEN’ for børn og unge
’Kom ud af PomFRITTEN’ er et nyt koncept, der 
henvender sig til målgruppen drenge og piger i 
alderen fra fem til 10 år .

Konceptet skal medvirke til at fremme sund-
hed, leg og bevægelse ikke kun i landets fod-
boldklubber men også SFO’er og fritidshjem .

I samarbejde med den lokale fodboldklub får 
SFO’er og fritidshjem i klubbens opland således 
mulighed for at deltage i ’Kom ud af PomFRIT-
TEN’, hvor de deltagende børn inviteres ind i et 
legeunivers med fokus på bevægelse, sundhed, 
fodbold og godt kammeratskab .

Børnene tages sammen med ’Agent Super-
Sund’ på en mission for at redde frugter og 
grøntsager fra den farlige ’Grev Mug’, der le-
ver af slik, chips og sodavand . For at redde frug-
terne og grøntsagerne skal børnene igennem 
en række udfordringer, som tager udgangs-
punkt i kropslige kompetencer, herunder mo-
toriske egenskaber, idrætslige kompetencer og 
sociale kompetencer i en indpakning af fodbold 
i trygge omgivelser sammen med fire, fem el-
ler seks pædagoger suppleret med seks til otte 
hjælpere, trænere eller forældre fra værtsklub-
ben .

Målsætningen er blandt andet at inspirere 
SFO’er og fritidshjem, der ønsker en hverdag 
med mere idræt og bevægelse, samt at give 
børnene, pædagogerne og klubberne en ander-
ledes og sjov oplevelse .

Projektet blev positivt modtaget ved intro-
duktionen i efteråret . Målsætningen var 100 
værtsklubber, men DBU modtog 180 ansøgnin-
ger på den nye aktivitet .

’Arlas Initiativpris’ er et andet projekt, som 
har til formål aktivt at inspirere til en sundere 
livsstil i fodboldmiljøet . 

Landsholdsspiller Martin Jørgensen overrakte 

kort inden jul Arlas Initiativpris 2011 til tre klub-
ber, som på hver deres måde havde gjort en 
stor indsats for at fremme sundhed blandt de-
res medlemmer .

Ikke mindre end 71 klubber var indstillet til 
prisen, som Arla valgte at fordele puljen på i alt 
50 .000 kroner mellem Frederiksværk Fodbold 
Klub, Haderslev FK og Hjørring Idrætsforening . 

Fodbold Fitness for voksne
14 klubber startede i 2011 op med Fodbold Fit-
ness .

Fodboldens sundhedsfaktor er velkendt og 
fodboldtræning er dokumenteret den sundeste 
motionsform, der findes .

Med det folkesundhedsmæssige aspekt samt 
en interesse i at udnytte de kommunale fod-
boldanlæg bedst muligt har DBU en forvent-
ning om, at det offentlige vil blive en aktiv med-
spiller, når forbundet i 2011 og de kommende år 
skal ud og sælge sit kommende tilbud om Fod-
bold Fitness til befolkningen .

På sigt bliver Fodbold Fitness et landsdæk-
kende tilbud til dem, der ønsker en sund, sjov 
og social motionsform . Fra mødrefodbold til 
fodbold for arbejdsledige . 

Forskelligheden og fleksibiliteten er til at få 
øje på, og det er netop grundstenene i Fodbold 
Fitness . Det er motionsfodbold på fleksible præ-
misser, der skal gøre det lettere for både spillere 
og klubber at kaste sig over den sunde aktivitet .

DBU er gået sammen med Danmarks Idræts-
Forbund (DIF) om det tre-årige projekt, der har 
til formål at udvikle og tilbyde fodbold som fit-
ness på en sportslig og organisatorisk helt ny 
måde for mænd og kvinder primært over 25 år .

Det sker ud fra et praktisk synspunkt om, at 
DBU’s over 1 .640 fodboldklubber har facilite-
terne, materialerne og erfaringen med at arran-
gere de nyeste og meget populære former for 
fodbold på mindre baner med færre spillere og 
flere boldberøringer for den enkelte spiller .

Dermed får Fodbold Fitness til formål at åbne 
klubberne op for en helt ny gruppe af kunder, 
som gerne vil dyrke i vores øjne verdens mest 

sunde og sociale sportsgren under helt nye og 
fleksible former .

Formiddagstimer og tidlige eftermiddagsti-
mer er eksempelvis tidspunkter med typisk le-
dig kapacitet på rigtig mange fodboldanlæg . 
Her vil eksempelvis pensionister, arbejdssø-
gende, deltidsarbejdende eller personer på or-
lov kunne gøre brug af faciliteterne .

Medarbejdere i virksomheder, der understøt-
ter deres medarbejdere i sundhedsfremmende 
aktiviteter i arbejdstiden, er også blandt mål-
gruppen til motionsfodbold indenfor traditionel 
arbejdstid .

Andre potentielle fodbold-motionister vil ty-
pisk efterspørge mulighed for Fodbold Fitness 
om aftenen eller i weekenden, og her skal klub-
berne naturligvis kunne tilbyde mindre bane-
områder på deres anlæg til de nye medlemmer . 

DBU og DIF investerer sammenlagt 4,5 millio-
ner kroner i udviklingen af det nye motionsfod-
bold-koncept .

Forskning
DBU vil i højere grad end tidligere basere sine 
udviklingsområder på dokumentation .

Derfor medvirker DBU direkte og indirekte til 
forskellige former for fodboldrelevant idræts-
forskning for at tilvejebringe relevant fakta .

Forskerne ved Institut for Idræt på Køben-
havns Universitet, Peter Krustrup og Jens 
Bangsbo, fik i 2011 bevilliget 1,9 millioner kroner 
af FIFA’s forskningsenhed, F-MARC, til at vide-
reføre deres forskning om fodbold og sundhed, 
som DBU støtter på flere områder . 

Den 1,9 millioner kroner store forskningsbe-
villing fra FIFA vil blandt andet blive brugt til 
at afslutte et stort projekt som kortlægger ef-
fekterne af seks måneders fodboldtræning på 
blodtryk, hjertefunktion og karfunktion for mid-
aldrende mænd med forhøjet blodtryk . Dette 
projekt har tidligere modtaget støtte fra blandt 
andet Hjerteforeningen, DBU og Kulturministe-
riets Udvalg for Idrætsforskning (KIF) . 

Indenfor det seneste år er offentliggjort 20 
videnskabelige artikler, flere af projekterne i 

Nationale relationer
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samarbejde med blandt andet DBU, om de træ-
nings- og sundhedsmæssige effekter af fod-
bold, og det er nu veldokumenteret at fodbold 
er en effektiv og alsidig træningsform med 
bredspektrede forebyggelseseffekter for børn, 
unge og voksne . 

Derudover vil forskerne snarest påbegynde et 
projekt om de muskulære og kredsløbsmæssige 
effekter af styrketræning og fodbold for utræ-
nede mænd mellem 65-75 år, med henblik på at 
vurdere i hvilken grad risikoen for såvel fald og 
knoglebrud som hjerte-kar-sygdomme mind-
skes ved deltagelse i intens fysisk aktivitet .

Dette studie gennemføres i et samarbejde 
mellem to universiteter og tre hospitaler, og 
har modtaget 300 .000 kroner i støtte fra KIF .

Kunstgræsbaner
DBU afsatte igen i 2011 et nyt millionbeløb til 
etableringen af flere kunstgræsbaner i fuld 
størrelse rundt om i landet .

DBU har sammen med midler fra UEFA’s Hat 
Trick-program siden 2005 givet tilskud til etab-
leringen af i alt 32 fuldstørrelses-kunstgræsba-
ner over hele landet til et samlet tilskud på 32,7 
millioner kroner .

Til den nye projektfase havde bestyrelsen 
valgt at afsætte op til fem millioner kroner fra 
fodboldforbundets overskud i seneste regn-
skabsår til anlæggelse af kunstgræsbaner i de 
dele af landet, hvor der er udpræget mangel på 
denne type af baner .

Dermed ændrede DBU kriterierne for place-
ringen af de kommende baner fra klubber og 
byer med et stort medlems- og befolkningsun-
derlag til kommuner, der ikke tidligere er blevet 
begunstiget med tilskud fra DBU til denne type 
baner .

Tests viser, at kunstgræsbaner har en langt 
højere brugbarhed end naturgræs, når det kom-
mer til frekvensen af træning, kampe og andre 
aktiviteter . Faktisk begrænser belægningsgra-
den på kunstgræsbaner sig kun til de tidspunk-
ter af døgnet og året, hvor dagslyset ikke er 
tilstrækkeligt . Men selv den begrænsning er al-
lerede flere steder elimineret ved opsættelsen 
af lysanlæg, ligesom varmelegemer i banerne 
kan gøre dem endnu mere anvendelige .

Finansieringen af størstedelen af de 32 alle-
rede anlagte kunstgræsbaner er typisk fundet i 
samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU .

DBU modtog 65 ansøgninger fordelt med en 
enkelt ansøgning fra København, 11 fra Fyn, 21 
fra Sjælland og 32 fra Jylland .

Med tilskud på op til én million kroner til 
hvert projekt bevilgede DBU i 2011 medfinan-
siering til seks kunstgræsbaner, hvoraf de tre 
nåede at blive indviet i samme år, Thisted (Thi-
sted FC), Grenå (FC Djursland) og Haslev (Haslev 
Fodbold Club), mens banerne i Otterup og Ka-
lundborg er under etablering, og forventes klar 
i foråret 2012 .

Efter de seneste års markante produktudvik-
ling indenfor kunstgræsfodboldbaner beslut-
tede DBU at åbne op for anvendelsen af denne 
type baner i de bedste danske rækker – superli-
gaen, 1 . division, 2 . division og pokalturneringen 
– fra sæsonstarten 2012/2013 .

Såvel det europæiske fodboldforbund, UEFA, 
som det internationale fodboldforbund, FIFA, 
tillader turneringskampe – herunder lands-
kampe – på kunstgræs .

Kampene i de bedste danske fodboldrækker 
starter og slutter langt udenfor den naturlige 
vækstperiode for græs, og derfor er det nødven-
digt at benytte kunstige foranstaltninger for at 
sikre det bedst mulige underlag at spille på i 
hele perioden fra marts til december .

Med beslutningen om at tillade kunstgræs-
baner blev det samtidigt et ultimativt krav til 
klubberne i superligaen at sikre varme under 
opvisningsbanen uanset, om underlaget er na-
turgræs eller kunstgræs . 

Hold nu k…!
DBU satte igen i 2011 fokus på opførslen på og 
uden for fodboldbanen i en ny landsdækkende 
radiokampagne .

I kalenderårets kampagne var fokus rettet 
mod fodboldforældrene .

Radiokampagnen tog udgangspunkt i de 10 
forældrebud, og skal få de dirigerende og højt-
råbende fodboldforældre på sidelinjen til at op-
føre sig pænt, når de er med børnene til fod-
bold .

Det var således tredje år i træk, at DBU via en 
radiokampagne valgte at sætte ekstra fokus på 
den til tider alt for hårde omgangstone på og 
uden for de danske fodboldbaner – især når det 
gælder børne- og ungdomskampe! For selv om 
der ikke er tvivl om, at det oftest er de positive 
ting, der kan høres på sidelinjen, oplever man 

desværre også fra selv de mindste rækker mas-
ser af bemærkninger og tilråb af mindre flatte-
rende karakter .

Fodboldskoler for socialt udsatte børn
I 2011 udvidede DBU forbundets sociale engage-
ment med særlige DBU Mikrofodboldskoler og 
Fodboldskoler for børn, der bor i traditionelt, so-
cialt belastede områder . 

Flere end 30 .000 børn havde i kalenderåret 
sikret sig billet til DBU’s forskellige fodboldsko-
ler . Med den ubetingede succes for denne akti-
vitet valgte DBU i samarbejde med DIF, lokale 
fodboldklubber og skoler at rekruttere børn til 
DBU Mikrofodboldskoler og Fodboldskoler i so-
cialt belastede områder .

DBU ønskede med initiativet at give denne 
gruppe af børn en oplevelse, som de – af økono-
miske eller kulturelle årsager – ikke ellers ville 
få . Derfor var brugerbetalingen også fastsat la-
vere end til de almindelige fodboldskolder .

DBU gennemførte de specielt socialt fokuse-
rede fodboldskoler i samarbejde med i ACFC i 
Gellerup, Brønshøj Boldklub i Tingbjerg, Gran-
toftens IF i Ballerup, Fjordager IF tæt ved Volls-
mose samt Kvaglund IF i Esbjerg Ø . 

Med tilbuddet om deltagelse på DBU’s fod-
boldskoler ønskede DBU at motivere og inspi-
rere denne specifikke gruppe til at spille i en 
fodboldklub . 

Landsholdet mod vold mod kvinder
Landsholdet og forbundet gik i efteråret sam-
men med daværende minister for ligestilling, 
Lykke Friis, ind i en kampagne om at sige fra 
over for vold mod kvinder .

28 .000 danske kvinder bliver hvert år ud-
sat for vold fra deres nuværende eller tidligere 
partner . Og 21 .000 børn vokser op i et hjem, 
hvor deres mor bliver udsat for vold .

Landholdsspillerne viste med deres deltagelse 
i kampagnen ’Giv vold mod kvinder det røde 
kort’, at de tager klar afstand fra vold mod kvin-
der, og at budskabet kom fra netop nogle per-
soner, der nyder stor respekt blandt ikke mindst 
mænd, havde stor betydning for budskabets ef-
fekt .

Daniel Agger, Thomas Sørensen og Simon 
Kjær var frontfigurer i kampagnefilmen, som 
blev vist på blandt andet YouTube samt i Par-
ken til EM-kvalifikationskampen mod Norge .
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DBU’s internationale relationer fik optimal syn-
lighed i Danmark i 2011 .

Værtsskabet for EM-slutrunden for U21-
landshold for det europæiske fodboldforbund, 
UEFA, i juni 2011 tiltrak af naturlige årsager 
stor bevågenhed såvel herhjemme som i ud-
landet .

UEFA betragter denne turnering som den 
næststørste i forbundets regi, og DBU og den 
danske organisationskomité under ledelse af 
Christian Bordinggaard høstede store roser fra 
UEFA .

Også på breddefodboldområdet bød året 
på anerkendelse fra UEFA, der tildelte DBU sin 
sjette stjerne i UEFA Grassroots Charter, der har 
til formål at stimulere og opfordre de 53 natio-
nale fodboldforbund til at udvikle koncepter, 
der understøtter aktiviteter inden for dette om-
råde .

Med tildelingen af den sjette stjerne ud af 
syv mulige placerer DBU sig i den absolutte 
top blandt de europæiske fodboldforbund, når 
det kommer til arbejdet med breddefodbold og 
græsrodsaktiviteter .

Ingen forbund har endnu opnået den syvende 
stjerne .

FIFA
DBU satte sin stemme på Sepp Blatter ved for-
mandsvalget i det internationale fodboldfor-
bund, FIFA .

Det havde indgået i DBU’s overvejelser, at det 
danske fodboldforbund er enig med Sepp Blat-
ter selv i, at den kommende formandsperiode 
på fire år også bliver den 75-årige schweizers 
sidste .

Sepp Blatters modkandidat var formanden 
for det asiatiske fodboldforbund, Mohammed 
Bin Hammam fra Qatar, som DBU’s formand Al-
lan Hansen mødtes med i Fodboldens Hus, hvor 
han promoverede sit kandidatur overfor DBU .

FIFA’s tillid til dansk fodbolds kompetencer 
kom til udtryk, da DBU blev bedt om at bidrage 
til udviklingen af andre fodboldforbund gen-
nem FIFA’s Top Management Program .

Danmark og DBU har i flere år været en inspira-
tor for mange fodboldforbund rundt om i ver-
den . Den danske model med mange klubber, 
fodboldaktiviteter til piger og drenge på alle al-
derstrin og ikke mindst det danske fokus på ud-
viklingen af græsrodsfodbold – samtidig med et 
effektivt talentudviklingssystem – har opnået 
stor anerkendelse rundt om i verden . 

DBU har i de senere år haft stor fokus på 
klub- og lederudvikling, og det er specifikt på 
dette område, FIFA har bedt DBU om assistance 
til at inspirere og kvalificere i fodboldforbund i 
resten af verden .

International repræsentation
DBU forøgede i 2011 sin store repræsentation i 
international sammenhæng hos såvel FIFA som 
UEFA .

DBU’s formand, Allan Hansen, blev udset til 
en central rolle i moderniseringen og den frem-
tidige struktur i det internationale fodboldfor-
bund, FIFA .

Allan Hansen skal deltage i én af fire task 
force-grupper, ’Transparency and Compliance’, 
bestående af seks medlemmer af FIFA’s kongres 
(repræsentantskab) og dermed ikke fra forbun-
dets bestyrelse .

Gruppen får til opgave at udarbejde en ’code 
of conduct’, se på muligheden og effekten af at 
involvere eksterne interessenter i beslutnings-
processerne, nye retningslinjer for valget af FIFA’s 
præsident og nye processer for bud og valg af 
værtslandene for slutrunderne om verdensme-
sterskaberne .

Dertil kommer den ikke uvæsentlige opgave 
at sikre regler for screening af kandidater til ek-
sekutivkomiteen, som typisk vælges af konfede-
rationerne og som led i den demokratiske op-
bygning af forbundet, som hidtil ikke har været 
genstand for en kritisk vurdering .

Allan Hansen er som formand for DBU auto-
matisk medlem af FIFA’s kongres, og har si-
den 2005 været medlem af FIFA’s Associations 
Committee, hvor han i denne egenskab har væ-
ret udsendt som forbundets rådgiver overfor 

nationale fodboldforbund i spørgsmål om ek-
sempelvis demokratiprocesser .

Uddannelseschef Poul Gilling blev udpeget 
til instruktør FIFA’s Top Management Program, 
hvor han skal videregive danske erfaringer og 
kompetencer og således være med til at sikre 
udvikling af fodbolden internationalt .

UEFA
DBU fik også udvidet antallet af repræsentan-
ter i UEFA .

Det skete, da Thomas Christensen, som er 
medlem af DBU’s bestyrelse og forretningsud-
valg, formand for Divisionsforeningen og direk-
tør i OB, blev udpeget til UEFA’s Club Licensing 
Committee .

Formand Allan Hansen blev ved sit valg til 
UEFA’s bestyrelse i 2009 placeret som formand 
for HatTrick Committee og næstformand i Fut-
sal and Beach Soccer Committee i stedet for 
pladsen som første næstformand i UEFA’s dom-
merudvalg . Allan Hansen er fortsat formand for 
HatTrick-udvalget og nu næstformand for for-
bundets Fair Play- og Social Responsibility-ud-
valg .

Næstformand Jesper Møller har siden 2007 
været medlem af Legal Committee . Han er til 
daglig advokat med møderet for Højesteret, og 
stiller i forvejen sin juridiske kompetence til rå-
dighed for DBU i forskellige sammenhænge .

Bestyrelsesmedlem Henrik Ravnild, som lige-
ledes er advokat, har ligeldes siden 2007 væ-
ret medlem af Players Status, Transfer, Players’ 
Agents and Match Delegates Committee .

DBU’s generalsekretær Jim Stjerne Hansen 
er næstformand i UEFAs Control and Discipli-
nary Body, som han har været medlem af si-
den 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) .

Personer tilknyttet eksempelvis Referee Ob-
servers Panel, Venue Directors Panel og Media 
Officers Panel hos UEFA benyttes i operationelle 
funktioner ved kampe over hele Europa .

Internationale relationer
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UEFA:

Allan Hansen, formand
•	 medlem	af	Executive	Committee	(siden	2009)
•	 	formand	i	HatTrick	Committee	(fra	2009)	
•	 	næstformand	for	Futsal	and	Beach	Soccer	
 committee (fra 2009)
•	 Næstformand	for	Fair	Play	-	Social	Responsibility		
 Committee (fra 2009)

Benny Jacobsen, sekretær i DBU
•	 	medlem	af	Match	Delegates	Panel	(siden	2000)	

Christian Bordinggaard, chef for UEFA U21 2011
•	 medlem	af	Venue	Directors	Panel
 
Christian Kofoed, kasserer og medlem af  
DBU’s Disciplinærudvalg,
•	 medlem	af	Match	Delegates	Panel	(siden	2004)

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 udvalgets oprettelse 2007) 

Jacob Wadland, kommunikationsmedarbejder
•	 	medlem	af	Media	Officers	Panel	(siden	2010)
 
Jan Carlsen, medlem af DBU’s 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 udvalgets oprettelse 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 DBU’s Elitedommergruppe, medlem af DBUs 
Uddannelsesudvalg
•	 	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 samme komité (siden 2009)
•	 	medlem	af	Anti	Doping	Panel	(siden	2003)

Peter Mikkelsen Scheef, tidligere topdommer, 
tidligere chef for DBU Turneringer, medlem af 
DBUs Elitedommergruppe
•	 medlem	af	Referee	Observers	Panel	
•	 medlem	af	Match	Delegates	Panel	(siden	1998)

Peter Rudbæk, træneruddannelseskonsulent DBU
•	 medlem	af	Technical	Instructors	Panel	

 Steen Dahrup, kontorchef
•	 medlem	af	Match	Delegates	Panel	(siden	2010)	

Thomas Christensen, medlem af DBU’s forretnings-
udvalg
•	 medlem	af	UEFA’s	Club	Licensing	Committee

Thomas Slosarich, DBU Talenttræner og tidligere 
assistent i DBU Børn og Ungdom
•	 	medlem	af	Fun	Football/Children’s	Football	
 Panel (siden 2001)

Champions League-funktioner:
Christian Bordinggaard, chef for UEFA U21 2011
•	 	Venue	Director	(siden	2010)	

Jacob Wadland, kommunikationsmedarbejder
•	 Media	Officer	(siden	2010)

Lars Berendt, kommunikationschef
•	 Media	Officer	(siden	1996)

Steen Dahrup, kontorchef
•	 Venue	director	(siden	1994)

FIFA:

Allan Hansen, formand
•	 National	Associations	Committee	
 (siden 2005) . 

Lone Smidt Nielsen 
(ingen formel tilknytning til DBU)
•	 	medlem	af	Committee	for	Women’s	Football	 

(siden 2005)

Peter Mikkelsen Scheef,  
•	 medlem	af	DBU’s	Elitedommergruppe
•	 	medlem	af	Referees’	Committee	(siden	2007)
•	 	medlem	af	Referee	Instructors	Panel

Poul Gilling, uddannnelseschef
•	 instruktør	i	FIFA’s	Top	Management	Program

DBU’s 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 .



DBU Årsberetning 2011

14

Dansk Boldspil-Union

Medlemstal

342 .955 aktive fodboldspillere .
Fodbolden satte igen rekord med godt 

343 .000 spillere ude i landets 1 .647 fodbold-
klubber .

Det er en medlemsfremgang på næsten 
22 .000 spillere og dermed en samlet vækst på 
syv procent i forhold til 2010 .

Skjult i tallene for medlemsfremgangen lig-
ger en fremgang i alle aldersgrupper . Og hos 
begge køn .

I alt er der nu over 71 .000 kvindelige fodbold-
spillere . Fodbold er nu den populæreste idræts-

gren hos piger under 18 år og den fjerdestørste 
blandt kvinder i alle aldre .

Og for femte år i træk kunne DBU notere 
medlemsfremgang i den sensible aldersgruppe 
13 til 18 år . 272 .000 af spillerne er drenge og 
mænd .

Siden den strukturelle ændring i 1992, hvor 
DBU opdelte det daværende ungdomsudvalg 
i et børne- og ungdomsudvalg og et herreeli-
teungdomsudvalg, og derigennem differentie-
rede mellem det elitære og det rekrutterende 
og motiverende børne- og ungdomsarbejde, 

har mere end 87 .000 nye medlemmer fundet 
vej til landets fodboldklubber . 

I 2011 besluttede DBU yderligere en strukturel 
skærpelse på området, da arbejdet i børne- og 
ungdomsudvalget blev opdelt i et nyt, decideret 
børneudvalg og et ungdomsudvalg .

Medlemstallene bliver offentliggjort i 10 kate-
gorier; 0-12 år, 13-18 år; 19-24 år; 25-60 år og 60+ 
år for begge køn og i alle ti kategorier er der 
altså tale om en fremgang . 
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 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 .647 271 .682 71 .273 231 .262 36 .176 75 .517 342 .955 
 Golf 182 78 .070 80 .014 12 .470 4 .849 140 .765 158 .084
 Svømning 213 62 .403 74 .185 107 .012 2 .549 27 .027 136 .588 
 Gymnastik  304 32 .367 92 .423 69 .388 4 .273 51 .129 124 .790
 Håndbold  883 53 .737 61 .191 77 .807 12 .674 24 .447 114 .928 
 Badminton 540 61 .687 32 .877 33 .549 4 .241 56 .774 94 .564
 Arbejderidræt  776 40 .702 33 .614 16 .498 5 .414 52 .404 74 .316 
 Ridning  547 8 .753 65 .484 41 .066 7 .156 26 .015 74 .237
 Tennis 255 39 .793 22 .748 19 .027 2 .481 41 .033 62 .541 
 Sejlsport 272 46 .406 11 .881 5 .561 1 .573 51 .153 58 .287
 Skydning 468 49 .100 5 .812 5 .248 4 .020 45 .644 54 .912  

Største special forbund

Aktive udøvere fordelt på specialforbund

 Årstal  Klubber Herrer Kvinder <19 19-24 >24 I alt
 2011 1647 271 .682 71 .273 231 .262 36 .176 77 .517 342 .955
 2010 1618 254 .551 66 .671 213 .357 34 .140 73 .725 321 .222 
 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)

Fordeling af aktive fodboldspillere på alder og køn i 2011

 Klubber <13 13-18 19-24 25-60 >60 Herrer <13 13-18 19-24 25-60 >60 Kvinder I alt
 1 .647 115 .517 59 .487 29 .652 62 .429 4 .597 271 .682 33 .777 22 .481 6 .524 8 .026 465 71 .273 342 .955   
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Udvalg

Futsaludvalget

Programudvalget
Disciplinærudvalget
Dommerpåsætning
Licensudvalget for
Superligaen
Licensappeludvalget

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 2011

Administrationschef
Advokat
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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 
Lovudvalget

Administration

Fairplay
Fodboldcamps

Fodboldskole
Mikrofodboldskole

Pigefodbold

Udvalg

Fairplay udvalget
Børneudvalget
Ungdomsudvalget

Udvalg

Uddannelsesudvalg
Dommerudvalget
DIF-udvalget

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, 
besluttende organ . Repræsentantska-
bet, der består af 145 medlemmer, mødes 
én gang om året som regel i sidste week-
end i februar . Landets godt 1 .618 klubber er 
enten direkte eller indirekte repræsenteret . 
Klubberne er sikret indirekte repræsenta-
tion gennem deres respektive lokalunion, 
mens gruppen af klubber i Danmarkstur-
neringen 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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Administrationen

DBU’s administration gennemgik også i 2011 en 
række ændringer på personaleområdet .

På disse sider finder du en samlet oversigt 
over ændringerne, som også er omtalt under de 
respektive afdelinger . 

DBU B&U
B&U sagde i løbet af 2010 farvel til Rene Bakdal 
men først i februar 2011 fik afdelingen en aflø-
ser ved Rebecca Nielsen, der som vikar har vare-
taget en række opgaver primært forankret om-
kring DBU’s fodboldskoler .

Derudover har afdelingen i 2011 fået tre nye 
ansigter i form af de projektansatte Kenneth 
Grønlund Rasmussen, Thomas Jensen og se-
nest Pia Nysteen . De sidder med to af DBU’s 
store satsnings projekter for de næste par år, 
hvor Kenneth er projektleder for fodboldfitness, 
mens Thomas er projektleder for Streetsoccer 
med support fra Pia . 

DBU Kommunikation
Afdelingen fik efter sommerferien Jacob Wad-
land og Lise Daugaard tilbage efter de havde 
været udlånt til U/21 EM . I deres fravær vikarie-
rede Anna Karina Eli Gravad, der varetog Lands-
holdsklubben og senere Web-tv, mens Martin 
Skriver supplerede på den redaktionelle front . 
De er begge stoppet .

 Derudover har afdelingen fået et nyt ansigt 
i form af Mikkel Minor Petersen, der primært 
skal arbejde med en implementering af DBU’s 
CSR-strategi .

DBU Landshold
Annette Mikkelsen sagde efter godt et år farvel 

igen til DBU og kvinde U-landsholdene, da hun 
blev tilbudt et job, hun ikke kunne sige nej til . 
Som Annettes afløser tiltrådte i maj 2011 Helene 
Pedersen, der selv har været aktiv spiller og træ-
ner og kom fra et job som lærer på en idrætsef-
terskole .  

Gitte Therkelsen, assistent for kvinde A-lands-
holdet, gik i 2011 på barsel, og som barselsvikar 
har vi haft Nick Madsen .

DBU Turneringer
DBU Turneringer sagde i 2011 farvel til Kasper 
Kragh, der efter udlån til U/21 EM og med en 
fortid som elev og assistent i DBU Regnskab og 
DBU Turneringer, valgte at stoppe i DBU for at 
prøve nye udfordringer uden for landets græn-
ser . 

I april 2011 fik DBU deres første sikkerheds-
chef i form af Henrik Kjær Jensen . Henrik har en 
fortid hos politiet, og skal sikre et endnu større 
fokus på sikkerhedsområdet i tæt samspil med 
klubberne .

DBU Regnskab
Efter mere end 37 års ansættelse gik DBU’s 
regnskabs- og billetchef Erik Nielsen på pen-
sion . Da Erik trådte ind af døren til DBU’s konto-
rer i 1974, var det til otte kolleger, landskampbil-
letter i et pengeskab og en bogholderimaskine . 
Da Erik forlod DBU i sommeren 2011, kunne han 
forlade en afdeling med seks kolleger og i alt 
mere end 70 ansatte i Fodboldens Hus . Erik har 
været en væsentlig drivkraft og vil blive savnet 
både socialt såvel som fagligt .

Som Eriks afløser tiltrådte i juni 2011 DBU’s 
nye økonomichef Bo Grøn-Iversen . Bo er 46 år 

og har en fortid som regnskabschef og koncern-
regnskabschef med ansættelser hos blandt an-
det Carlsberg og IBM .

Administrationen i 2011
DBU havde ved årets udgang 72 fuldtidsansatte 
medarbejdere samt trænere, decentralt tilknyt-
tede konsulenter og et antal deltidsansatte, der 
har været tilknyttet periodevis .

De fuldtidsansatte fordelte sig ved årsskiftet 
på følgende afdelinger: otte i DBU Børn og Ung-
dom, fem i DBU IT, ti i DBU Kommunikation, el-
leve i DBU Landshold, seks i DBU Regnskab, fire i 
sekretariatet – generalsekretær, kontorchef, ad-
ministrationschef og advokat - tolv i DBU Ser-
vice, ni i DBU Turneringer og syv i DBU Uddan-
nelse .

Dertil kommer et antal fuldtidsansatte lands-
holds- og talenttrænere . Der var 14 decentralt 
tilknyttede konsulenter med reference til DBU 
Uddannelse . Endelig har vi i Fodboldens Hus 
også de to hos DBU placerede rejsemedarbej-
dere fra BCD Travel Solution . 

Tre af de nuværende medarbejdere i admini-
strationen har været ansat i over 25 år .

Det er driftsmedarbejder i Fodboldens hus 
Jørgen Hermansen, 63 år, licensadministrator 
Benny Jacobsen, 66 år, og landsholdsassistent 
Simon Rasmussen, 55 år, med henholdsvis 39, 
38 og 37 års anciennitet .

DBU’s tidligere og nu afdøde generalsekre-
tær, Erik Hyldstrup, dennes sekretær, Kirsten 
Svenningsen, samt landsholdssekretær Bent 
Hill Mortensen blev alle pensioneret fra DBU ef-
ter mere end 25 års ansættelse .
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Bestyrelsen og forretningsudvalget
Næstformand Jesper Møller blev genvalgt og 
Christian Kofoed nyvalgt til kasserer i DBU .

Jesper Møller blev valgt til DBU’s bestyrelse i 
1998 som repræsentant for SAS Liga-klubberne . 
Han blev første gang valgt til næstformand i 
2004, da posten ekstraordinært og for første 
gang i 14 år skulle besættes efter Henning R . Jen-
sens beslutning om at forlade næstformandspo-
sten, bestyrelsen, repræsentantskabet og sine 
udvalgsposter midt i sin to-årige valgperiode .

Der var ingen modkandidater til Jesper Møller .
DBU’s kasserer siden 1991, Torben Mogensen, 

var blevet genvalgt ni gange i træk, men er i lø-
bet af hans sidste periode faldet for aldersgræn-
sen på 70 år . Derfor skulle DBU have ny kasserer 
for første gang i 20 år .

Der var to kandidater til posten begge med en 
erhvervskarriere i ledende stillinger i den finan-
sielle sektor .

Christian Kofoed, 48 år, vandt valget med 83 
stemmer mod 53 stemmer til Mette Bach Kjær, 
44 år .

Næstformanden og kassereren vælges for to-
årige perioder hvert andet år i ulige årstal .

Bestyrelsen
DBU’s formand, næstformand og kasserer væl-
ges direkte af DBU’s repræsentantskab .

Formanden vælges for fire-årige perioder 
hvert fjerde år i lige årstal .

Næstformanden og kassereren vælges for to-
årige perioder hvert andet år i ulige årstal senest 
i 2009 .

De øvrige 12 medlemmer af DBU’s bestyrelse 
vælges således:

Syv vælges af DBU’s seks lokalunioner, hvor 
DBU Bornholm, DBU København, DBU Sjælland, 
DBU Lolland-Falster og DBU Fyn hver vælger ét 
medlem, mens DBU Jylland som den største lo-
kalunion vælger to medlemmer .

Landets bedste klubber er også i bestyrelsen 
sikret direkte repræsentation reelt gennem Divi-
sionsforeningens formand samt to medlemmer 
valgt af superligaklubberne og to medlemmer 
valgt af klubberne i 1 . og 2 . division .

Bestyrelsens 16 . medlem vælges som repræ-
sentant for klubberne i Kvinde-DM .

Bestyrelsen fik to nye medlemmer i 2011 .
Christian Kofoed, DBU København, afløste 

med valget til kasserer Torben Mogensen, som 
faldt for aldersgrænsen efter 20 år på posten . 

Ove Jensen, DBU Lolland-Falster, valgte at 

trække sig fra formandsposten i sin lokalunion 
og bestyrelsesarbejdet i DBU efter nogle år med 
helbredsmæssige udfordringer .

Han blev begge steder afløst af Gert Lundga-
ard, som også trådte ind i DIF-udvalget som aflø-
ser for Ove Jensen .

DBU opererer med en aldersgrænse for sine 
bestyrelsesmedlemmer på 70 år, hvorefter de 
ikke er valgbare længere .

Ved møderne i bestyrelsen deltager generalse-
kretæren og kommunikationschefen samt kon-
torchefen som referent .

Forretningsudvalget
Formanden, næstformanden og kassereren er 
faste medlemmer af forretningsudvalget .

Ændringen på kassererposten betød, at Chri-
stian Kofoed også trådte ind i forretningsudval-
get . De to menige medlemmer af forretningsud-
valget vælges af de resterende medlemmer af 
bestyrelsen . Bent Clausen og Thomas Christen-
sen blev genvalgt .

Ved møderne i forretningsudvalget deltager 
generalsekretæren og kommunikationschefen .

Bestyrelsen:
Allan Hansen (formand)
Jesper Møller (næstformand)
Christian Kofoed (kasserer)
Bent Clausen  suppleant:  Hans Mogensen
Ole Ladefoged  suppleant: Kent Falkenvig
Kurt Bagge-Hansen  suppleant: Jørn Hedengran
Thomas Bytoft  suppleant: Bjarne Christensen
Henrik Ravnild  suppleant:  Diana Andersen
Gert Lundgaard  suppleant: Thomas Bonde Jensen
Kim Bjelstrand  suppleant: Henning Jensen
Thomas Christensen  suppleant: Jørn Kønig
Per Bjerregaard  suppleant: Lynge Jacobsen
Benny Olsen  suppleant:  Morten Jensen
Finn Ryberg  suppleant: Villy Ebbesen
Niels Kruse  suppleant: Hans Kurt Jensen 
Mette Bach Kjær  suppleant: Torben Povlsen

Forretningsudvalget:
Allan Hansen (formand)
Jesper Møller
Christian Kofoed
Thomas Christensen 
Bent Clausen

Bestyrelsens formand, næstformand og kasserer vælges af DBU’s repræsentantskab .
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Udvalg

DBU’s bestyrelse nedsatte i marts organisatio-
nens 27 faste udvalg, og udpegede eller bekræf-
tede medlemmerne til arbejdsgrupper, fonde 
og eksterne bestyrelser for det kommende år .

Christian Kofoed remplacerede med val-
get som ny kasserer også sin forgænger, Tor-
ben Mogensen, i Udvalg for professionel fod-
bold, Hattrick-udvalget og DBU’s Hjælpefond . 
Han blev derimod aflastet for sine opgaver i 
lovudvalget og ad hoc-gruppen for arbejdsde-
ling mellem udvalg og administration på tur-
neringsområdet, hvor Ole Ladefoged indtrådte 
som ny formand .

Ove Jensen, DBU Lolland-Falster, valgte at 
trække sig fra formandsposten i sin lokalunion 
og bestyrelsesarbejdet i DBU, og han blev begge 
steder afløst af Gert Lundgaard, som også aflø-
ste Ove Jensen i DIF-udvalget .

Lovudvalget fik Kristian Nørgaard Thomsen, 

DBU Jylland, og Claus Christensen, Silkeborg IF, 
som nye medlemmer i stedet for Kent Falkenvig 
og Christian Kofoed .

Michael Skaarup, som både har baggrund 
som dommer og aktivt klubarbejde på Lolland-
Falster, blev nyt medlem af dommerudvalget i 
stedet for Allan Madsen . I børneudvalget aflø-
ste H . P . Johansen, DBU Jylland, Christian Fynsk .

Herreeliteungdomsudvalget blev med Flem-
ming Steen Petersen, DBU Sjælland, og Teddy 
Pedersen, indstillet af klubberne, udvidet til 
otte medlemmer efter Hans Munchs afgang .

Fairplay-udvalget blev også reduceret, idet 
træner- og spillerrepræsentanterne, henholds-
vis Morten Wieghorst og Thomas Helveg, ikke 
blev erstattet, og dermed bestod udvalget af 
fem medlemmer . 

Futsaludvalget blev reduceret til seks med-
lemmer, efter Hans-Henning Jacobsen og Bent 

Hansen udtrådte . Stadionudvalget fik ny for-
mand, idet Niels Kruse overtog ledelsen af ud-
valget fra Torben Mogensen, som forlod udval-
get sammen med Claus Bertelsen .

I IT-udvalget trådte Martin Tilsted, Divisions-
foreningen, ind i stedet for Dorte Jespersen, og 
den nye medarbejder i DBU IT, Brian Riemer, 
overtog pladsen fra Michael Tandrup, som i 
2010 overgik til en ny stilling i DBU Kommuni-
kation .

DBU’s Ungdomsfond fik Kurt Bagge-Hansen 
som ny formand i stedet for Ove Jensen samt 
Mette Bach Kjær som nyt medlem .

I løbet af 2010 blev det besluttet, at ’Holdnin-
ger & handlinger’-projektet overgik fra en pro-
jektstyring gennem en styregruppe til drift, og 
som en konsekvens heraf er denne gruppe nu 
nedlagt .
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DBU’s lovfæstede udvalg 2011/2012

Appeludvalg, 1. afdeling

Henrik Bloch Andersen (formand) 
Finn Lautrup
Jens Otto Johansen
Lars Halgren (suppleant) 
Gert Eg (suppleant) 
 
Appeludvalg, 2. afdeling

Michael Sjøberg (formand)
Kjeld Ranum
Ken Christoffersen
Jeppe Svenning (suppleant)
Poul Viggo Bartels (suppleant)
 
Børneudvalg

Kurt Bagge-Hansen (formand) 
H .P . Johansen
Kaj D . Larsen
Henrik Lindbaum 
Louise Bøjden 
Morten Nielsen
Henning Jensen

Disciplinærudvalg

Jens Hjortskov (formand)
Jesper Hansen
Kim Madsen
Jørgen Jensen
Steven Lustü 

Dommerudvalg

Finn Ryberg (formand)
Hans Mogensen 
Kaj Østergaard
Michael Skaarup
Per Bo Christensen
Kjeld Holmen

Etisk udvalg

Per Larsen (formand)
Ole Borch
Kim Milton
Rene Henriksen
Hans Petersen
 
Fairplay-udvalg

Thomas Bytoft (formand)
Per Bjerregaard
Jan Damgaard
Lars Olesen
Ole Jacobsen 

Futsal-udvalg

Ole Ladefoged (formand)
Peter Roslev
Steen Christensen
Mogens Nielsen
K .E . Kristensen
Johnny Jensen

Herreeliteungdomsudvalg

Jesper Møller (formand)
Ove Jensen
Kim Vilfort
Flemming Steen Petersen
Teddy Pedersen
Torben Jensen
Kent Falkenvig
Leif Jensen

Kvindeeliteungdomsudvalg

Mette Bach Kjær (formand)
Torben Povlsen
Birgit Schrøder 
Diana Andersen
John Ibsen
Anette Søndergaard
Søren Juul 

Licensudvalg for Superligaen

Jesper Jørgensen, revisor (formand)
Anders Holkman Olsen 
Peter Iversen
Poul Gilling
Laura C . Petersen
Kenneth Reeh

Licens-appeludvalg for Superligaen

Henning R . Jensen (formand)
Lars Hillinger
Bjarne Søbye
Jens Baes
Torben Hedding Andersen    

Licensudvalg for drenge

Christian Kofoed (formand) 
Kent Falkenvig
Kim Vilfort
Jens Jørgen Møller Nielsen 

Licensudvalg for piger

Lars Olesen (formand)
Diana Andersen 
Birgit Schrøder 
Lene Fiilholm               

Lovudvalg

Henrik Ravnild (formand)
Per Sjøquist
Kristian Nørgaard Thomsen
Claus Christensen
Bent Hansen
Mads Frost
Jørn Bonnesen
 
Medicinsk udvalg

Per Bjerregaard (formand)
Mogens Kreutzfeldt
Eilif Larsen
Søren Kaalund
Jan Kyst Madsen

Oldboys-udvalg

Thomas Bytoft (formand)
Vagn Christensen
Allan Michaelsen
John Larsen
Stig Tøfting

Udvalget for professionel fodbold

Thomas Christensen (formand)
Allan Hansen
Jesper Møller
Christian Kofoed
Bent Clausen
Henrik Ravnild
Allan K . Pedersen 
Jørn Kønig
Morten Jensen 
Claus Christensen

Programudvalg

Benny Olsen, formand
Lynge Jacobsen
Jørn Kønig
 
Uddannelsesudvalg

Bent Clausen (formand)
Kim Bjelstrand
Jørn Hedengran
Gert Lundgaard
Bjarne Christensen
Peter Tornbo
Tom Jensen
Jørn West Larsen

Ungdomsudvalg

Kim Bjelstrand (formand)
René Svendsen
Ann-Sofie Frederiksen
David Ottesen
Jacob Koed
Ole Nielsen
Flemming Kvist Andersen 

DBU’s øvrige udvalg
  
DIF-udvalg 

Gert Lundgaard (formand)
Bent Clausen 
Kurt Bagge-Hansen
Finn Ryberg
Thomas Christensen
Niels Kruse
Ole Ladefoged

Fællesudvalg for eliteungdom

Jesper Møller (formand)
Kim Vilfort
Kent Falkenvig
Torben Povlsen
Mette Bach Kjær
Diana Andersen
  
Hattrick-udvalg

Allan Hansen (formand) 
Christian Kofoed 
Bent Clausen
Kurt Bagge-Hansen
Allan K . Pedersen
Jørn Kønig

IT-udvalg

Ove Lyhne (formand)
Jens Erik Jensen
Jan Kristensen
Bo Blankholm Pedersen
Martin Tilsted
Kenneth Reeh
Anette Andersen
Heidi Lüthje
Brian Reimer

Stadionudvalget

Niels Kruse (formand)
Emil Bakkendorf
Claus Bertelsen
Claus Madsen
 

Ad hoc- og arbejdsgrupper

Arbejdsdeling mellem udvalg og admini-
stration på turneringsområdet-gruppe

Ole Ladefoged (formand)
Bent Hansen
Frank Petersen
Torben Povlsen
Peter Ebbesen, DBU Turneringer
Henrik Andersen, DBU Turneringer

Dommerhonorar-gruppe  m.m.

Jesper Møller (formand)
Ole Ladefoged
Kurt Bagge-Hansen 
Finn Ryberg

Alternative former for fodbold

Niels Kruse (formand)
Kasper Olesen
Frank Petersen
Kenneth Nielsen
Anne Andersen

DBU-fonde
 
Hjælpefond

Christian Kofoed (formand)
Allan Hansen
Hans Christian Hansen
 
Ungdomsfond

Kurt Bagge Hansen (formand)
Jesper Møller
Mette Bach Kjær

Repræsentation i    
eksterne bestyrelser
 
DBU Sponsorship

Torben Mogensen
Henning R . Jensen
Jens Harmsen
 
Club Danmark Hallen, Valby

Henrik Ravnild
Jørn Kønig 

TopDanmark Hallen, Ballerup

Kurt Bagge-Hansen
 
Vejle Idrætshøjskole

Lars Olesen

DBU’s Appeludvalg vælges af DBU’s repræ-
sentantskab, alle øvrige udvalg vælges af 
DBUs bestyrelse.

DBU’s bestyrelse og forretningsudvalg indgår 
ikke statistikken over medlemmer, idet valg 
til såvel bestyrelse som forretningsudvalg er 
bestemt i DBU’s love.

DBU Årsberetning 2011



DBU Årsberetning 2011

22

Dansk Boldspil-Union

Forretningsudvalget
Allan Hansen (formand)
Jesper Møller (næstformand)
Torben Mogensen (kasserer)

Bornholm
Kim Bjelstrand
Henning Jensen
Allan Madsen

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
Johanne Louise Møller Berg
Torben Baunbæk
Jens Christensen                              
Kent Falkenvig                  
Christian Fynsk 
Jacob Drachmann Haag                           
Egon O . Hansen
Frede Hansen
Jan Hansen
Søren Juul Jensen
Thomas Jensen
Torben Jensen
Hans Peter Johansen
Holger Jørgensen
Hans Kragelund
Knud Erik Kristensen 
Ole Ladefoged
Hans Mogensen
Preben Skou Nielsen
Torben Nielsen
Kurt Nørbalk
Lars Olesen                       
Poul Overgaard
Hans Peder Pedersen
Preben Rechnagel
Henrik Sloth
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     
Gert Lundgaard
Thomas Bonde Jensen
Kaj D . Larsen
Mogens Nielsen

Sjælland
Kurt Bagge-Hansen 
Heidi Christensen
Allan Dinesen
Jørn Hedengran           
John Ipsen
Glenn Jacobsen
Allan Thoft Jensen
Bent Jørgensen
Jakob Koed
Jens Larsen
Knud Erik Lauridsen
Henrik Lindbaum
Eva Olsen                    
Flemming Pedersen
Flemming Steen Pedersen     
Frank Petersen
Peter Roslev
Bjørn Strange
Anette Søndergård

Superligaen
Lynge Jakobsen, AaB
Per Bjerregaard, Brøndby
Kim Vilfort, Brøndby
Søren Copsø, Esbjerg
Jesper Hansen, AC Horsens
Carsten V . Jensen, FC København
Benny Olsen, FC København
Birgit Aaby, Lyngby
Søren Bach, FC Midtjylland
Jens Ørgaard, FC Midtjylland
Allan K . Pedersen, FC Nordsjælland
Thomas Christensen, OB
Tue Kempf, OB
Jacob Nielsen, Randers FC
Claus Christensen, Silkeborg
Teddy Pedersen, Sønderjyske

1. division
Jan Christensen, AGF
Torben Oldenborg , AB

Finn Ryberg, Brønshøj
Niels Kruse, FC Fredericia
Steen Johansen, FC Fyn
Villy Ebbesen, HB Køge
Jens Jørgen Møller Nielsen, Hjørring
Steen Juulsgaard, Hobro IK
Nicolai Mallet, Hvidovre
Kurt B . Frederiksen, Kolding FC
Peter Birk Pedersen, Næstved
Kim Milton, FC Roskilde
Hans Kurt Jensen, Skive
Lars Bach Sørensen, Vejle
Gert Hansen, FC Vestsjælland
Morten Jensen, Viborg FF

2. division
Mogens Andersen
Poul Erik Christensen
Tyge Dinsen
Eigil Gammelgaard
Morten Jensen
Martin Jungsgaard
Poul Jørgensen           
Jørn Kønig  
Søren Lund
Kim Madsen
Ole Mikkelsen
Erik Steiness Neergaard
René Sundstrøm
Benny Sørensen
Per Thomsen
Keld Ventrup

Klubberne i Herre-DS
Jørgen Andersen  
John Jespersen Balle
Ejvind Christensen
Søren Godskesen
Erik Jensen 
Lars Schaumburg Johannesen
Lejf Larsen
Jan Meier
Morten Milling
Ove Mortensen
Henrik K . Petersen
Mikael Skovgaards

Klubberne i Kvinde-DM
Karl Brynningsen
Torben Povlsen

Klubberne i Kvinde-DS
Mette Bach Kjær
Jesper Raabo

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 DBU’s sølvnål i 2011

Indehavere af DBU’s guldnål

Erik Andersen BK 1913, DBU Fyn
Kurt Bagge-Hansen IF Hjorten, DBU Sjælland
Erik Berendt Farum BK, DBU Sjælland
Per Bertelsen Nors BK, DBU Jylland
Frederik Gad Bredballe IF, DBU Jylland
Ole Chr . Lønsmann Jensen Skagen IK, DBU Jylland
Preben Jepsen Nors BK, DBU Jylland
Jens Skov Jørgensen Firehøje IF, DBU Jylland
Mogens Kjeldsen Holtet IF, DBU Jylland

Jean Frank Lindhardsen Sønderbro Fight, DBU København
Hermann Mathiesen Kolding IF, DBU Jylland
James Nielsen Nakskov BK, DBU Lolland 
Tom Nielsen Aalborg BK, DBU Jylland
Toni Olesen Hadsten SK, DBU Jylland
Allan M . Petersen Høje Gladsaxe IF, DBU Sjælland
Bjarne Petersen Esbjerg IF 92- Fodbold, DBU Jylland
Kurt Rann Haderslev FB, DBU Jylland
Jens Peter Øllgaard Glejbjerg Sportsforening, DBU Jylland
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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.
 

DBU’s 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.

DBU’s generalsekretærer siden 1913
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Priser og legater

som ungdomsformand og træner for diverse 
ungdomshold og siden blandt andet som fod-
boldformand, opfinder af lokalcuppen og se-
nest startet et hold for fem- til syvårige . Han er 
en ildsjæl, blæksprutte og højtrespekteret leder 
i lokalområdet .

Allan Thoft Jensen har leveret en unik og 
hæsblæsende indsats for Vejby-Tisvilde Fod-
bold, Tisvildeleje GF, Vejby IF og idrætslivet ge-
nerelt i Gribskov kommune . Han er med i stort 
set alle aktiviteter, men brænder særligt for 
træningen af sine ungdomshold, hvor han er 
på banen seks - otte gange om ugen året rundt . 
Han er altid veloplagt og i højt humør . Altid pa-
rat til at yde det ekstra, som andre ikke gør . Han 
er parat til at lytte og tage nye indtryk til sig og 
har klare holdninger til sit idrætsarbejde .

Erik Hansens ungdomslederpris
Erik Hansen ungdomslederpris på 10 .000 kro-
ner gik til Bente Hansen, Ubberud IF . Hun har 
igennem mange år været en stor kapacitet og 
lagt et enormt arbejde i klubben . Især arbejdet 
med ungdomsfodbolden har optaget meget af 
hendes tid, og det er netop for denne store ind-
sats, at DBU hædrede Bente Hansen med Erik 
Hansens ungdomslederpris .

Dansk Fodbold Award
For sjette gang blev Dansk Fodbold Award ud-
delt i Cirkusbygningen i København i samar-
bejde med TV2 Sporten .

Per Røntved og Sepp Piontek blev optaget i 
Fodboldens Hall of Fame, som blev grundlagt i 
2007, hvor Michael Laudrup var den første til at 
entrere den eksklusive klub .

Indtil videre er følgende optaget i den eksklu-
sive klub: 

•	 Michael Laudrup
•	 Peter Schmeichel
•	 Allan Simonsen
•	 Carl Aage Præst
•	 EM-holdet fra 1992
•	 ’Dynamit-holdet’ fra 80’erne
•	 Harald Nielsen
•	 Preben Elkjær
•	 Per Røntved
•	 Sepp Piontek

Leo Dannins Rejselegat 
Leo Dannins Rejselegat på 6 .000 kroner blev 
uddelt til John Kiil og Allan Thoft Jensen . 

John Kiil har igennem 33 år været et kæmpe 
aktiv i NUBIs ungdomsafdeling . De første 20 år 

Årets spiller:   
Christian Eriksen 

Årets dommer:  
Henning Jensen

Årets kvindespiller:  
Katrine S . Pedersen 

Årets superligaspiller:  
Dame N’Doye 

Årets træner:  
Ståle Solbakken 

Årets breddeklub:  
Kolding Boldklub 

Årets talent:  
Nicolai Boilesen 

Årets kvindetalent: 
Julie T . Jensen

Årets Mål:  
Søren Berg ,  AGF 
(AGF - FC Midtjylland, 12 . sept . 2011 ) 
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Appeludvalget

Appeludvalgets to afdelinger har i 2011 behand-
let syv sager .

Ringsted IF-Boldklubben Marienlyst
Årets første kendelse blev afsagt den 27 . januar 
2011 . Sagen vedrørte Herre-DS kampen mellem 
Ringsted IF og Boldklubben Marienlyst .  

På vej til Ringsted IF brød bussen med holdet 
fra Marienlyst sammen . Transportproblemerne 
betød, at dommeren skulle udsætte kampen 
med et kvarter, hvis udeholdet skulle have sine 
60 minutters forberedelsestid som fastsat i 
Herre-DS propositionernes § 20 .1 . Dette valgte 
dommeren ikke at gøre, og kampen blev afvik-
let under protest fra Marienlyst . Kampen endte 
2-1 til Ringsted .

Appeludvalget fandt ikke, at kampen var ble-
vet afviklet i overensstemmelse med propositi-
onernes § 20 .1 og dekreterede omkamp .  

DIF’s Appeludvalg afviste senere at behandle 
sagen, da den allerede var blevet behandlet af 
DBU’s Disciplinærudvalg og DBU’s Appeludvalg 
og i øvrigt ikke var af principiel karakter .  

Objektivt udebaneansvar 
Den 29 . august 2010 spillede Brøndby IF ude 
mod Lyngby i superligaen .

Inden kampens start tog en gruppering på 
ca . 60 personer opstilling på Lyngby Stadion i 
den nordlige ende af Brøndbys allokerede af-
snit . Herfra kastede de med ølkrus efter de 
lyngbyfans, som var på vej ind på stadion af 
indgang C .

I pausen voksede grupperingen i antal, mens 
den bevægede sig over mod Brøndbys tilhæn-
gere på afsnit K . Herfra blev antændt romerlys . 
Enkelte af disse blev kastet på banen .

Kampens dommer måtte udsætte igangsæt-
telsen af 2 . halvleg som følge heraf .

Af appeludvalgets præmisser fremgik, at kun 
i de tilfælde hvor den arrangerende klub har 
truffet foranstaltninger, der sikrer en forsvarlig 
adskillelse mellem hjemmeholdets og udehol-

dets tilskuere, kan et objektivt ansvar for ude-
holdets tilskuere gøres gældende .

Hvis den fysiske indretning er i orden, og der 
er truffet de nødvendige organisatoriske foran-
staltninger, må det som udgangspunkt lægges 
til grund, at det er udeholdets tilskuere, der be-
finder sig i afsnittet, og at udeholdet dermed 
har et objektivt ansvar for disse tilskueres op-
førsel .

Appeludvalget konkluderede, at ud fra de 
modtagne indberetninger kunne det ikke læg-
ges til grund, at udeholdets tilskuerafsnit var 
sikret forsvarligt, og at der var truffet de for-
nødne organisatoriske foranstaltninger for at 
sikre, at kun udeholdets tilskuere fik adgang til 
det afgrænsede tilskuerafsnit . Det kunne derfor 
ikke anses for godtgjort, at kun Brøndbys tilsku-
ere befandt sig i afsnittet .

Brøndby IF blev derfor ikke pålagt objektivt 
ansvar for disse tilskueres opførsel .

Anderledes forholdt det sig da Brøndby IF den 
19 . september 2010 spillede ude mod FC Køben-
havn i superligaen .

Kampens dommer måtte i første halvleg af-
bryde kampen i ca . to minutter, da tilskuere i 
det fanafsnit, der var allokeret til Brøndbys sup-
portere (D-tribunen), antændte romerlys, som 
efterfølgende blev kastet ind på spillepladsen . 

Senere i fodboldkampen blev der igen kastet 
et antændt romerlys ind på spillepladsen fra 
samme afsnit . 

Såvel før som under kampen blev der an-
tændt bål adskillige gange forskellige steder på 
D-tribunen . 

Efter kampen blev der konstateret hærværk 
på D-tribunen i form af afbrændte, afrevne og 
flækkede stolesæder, smadrede toiletter og in-
ventar samt graffiti og opklæbning af hundre-
devis af klistermærker med Brøndby-slogans . 

Af appeludvalgets præmisser fremgik, at ud 
fra de modtagne indberetninger kunne det læg-
ges til grund at udeholdets tilskuerafsnit i til-
strækkelig grad var indrettet og sikret på en 

sådan måde, at det måtte anses for Brøndby til-
skuere, der befandt sig i afsnittet .

Appeludvalget fastsatte skønsmæssigt bøden 
til 150 .000 kroner .

DIF’s Appeludvalg stadfæstede senere appel-
udvalgets afgørelse .

Misbilligelse for racistiske tilråb 
Under ottendedelsfinalen i Ekstra Bladets Cup 
den 27 . oktober 2010 mellem Hvidovre IF og 
Lyngby Boldklub råbte enkelte tilskuere med 
tydeligt tilhørsforhold til Hvidovre IF racistiske 
tilråb mod Lyngby spilleren Ayoub Ahmani Sø-
rensen .

Sanktionen blev, under hensyntagen til at 
Hvidovre IF hurtigt identificerede og idømte de 
pågældende tilskuere et halvt års karantæne, 
fastsat til en misbilligelse af disciplinærudval-
get . Kendelsen var endelig .    

Afgørelsen blev alligevel indbragt for DIF’s 
Appeludvalg som ved kendelse af 20 . januar 
2011 henviste sagen til DBU’s Appeludvalg, idet 
DIF’s Appeludvalg som udgangspunkt kun be-
handler sager der har været behandlet af spe-
cialforbundenes ordensudvalg .  

Appeludvalget afviste sagen, da disciplinær-
udvalgets kendelse var endelig . Om selve hen-
visningen fra DIF’s Appeludvalg oplyste ap-
peludvalget, at der ikke lå en forpligtelse til at 
behandle sagen materielt .       

DIF’s Appeludvalg stadfæstede efterfølgende 
appeludvalgets kendelse . 

Partsstatus (Kim Aabech-sagen)
Den 9 . juni 2011 indbragte Randers FC en af-
gørelse truffet af disciplinærudvalget overfor 
Lyngby Boldklub . 

Disciplinærudvalget havde idømt Lyngby 
Boldklub en misbilligelse og en bøde på 75 .000 
kroner, idet Lyngby Boldklubs procedurer om-
kring indgåelse og underskrivelse af aftaler, til-
læg og arbejdsdokumenter med spilleren Kim 
Aabech var stærkt kritisable . 
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Randers FC, som ikke umiddelbart var part i sa-
gen, påstod, at de havde en retlig interesse i at 
få sagen prøvet ved en højere instans, idet Ran-
ders FC sluttede næstsidst i superligasæsonen 
2010/2011 . En skærpet sanktion i form af point-
fratagelse overfor Lyngby Boldklub ville sende 
Randers FC tilbage i superligaen . 

Appeludvalget fandt ikke, at Randers FC 
kunne anses som part i sagen, idet Randers FC’s 
interesse udelukkende var knyttet til følgevirk-
ningen af den sanktion, som Lyngby Boldklub 
A/S kunne idømmes .

Appeludvalget afviste derfor klagen . 
DIF’s Appeludvalg stadfæstede efterfølgende 

appeludvalgets kendelse . 

Dobbeltrepræsentation (Mads Bach Lund-sagen)
Spilleragenten Mads Bach Lund indbragte den 
27 . april disciplinærudvalgets afgørelse for appel-
udvalget . 

Disciplinærudvalget havde idømt Mads Bach 
Lund en bøde på 100 .000 kroner og havde fore-
taget en betinget etårig inddragelse af hans 
spilleragentlicens som følge af hans overtræ-
delse af DBU’s reglement for spilleragenter i 
forbindelse med Jonas Troest skifte til tyrkiske 

Konyaspor . På det tidspunkt, hvor Mads Bach 
Lund repræsenterede Jonas Troest i forhandlin-
ger om ansættelse hos Konyaspor, havde han 
samtidig et interessefællesskab med klubben .

DBU’s Appeludvalg stadfæstede bødens stør-
relse men ændrede den betingede inddragelse 
til en irettesættelse da der var tale om en før-
stegangsforseelse . 

Gentagelsestilfælde (Lasse Rise-sagen)
Den 30 . september indbragte Lyngby Boldklub 
disciplinærudvalgets kendelse af 22 . september 
for appeludvalget . 

Disciplinærudvalget havde idømt Lyngby 
Boldklub en bøde på 75 .000 kroner samt en 
pointfratagelse på tre point som en konsekvens 
af, at klubben og dens tidligere spiller, Lasse 
Rise, i en periode på et halvt år baserede deres 
samarbejde på en tillægsaftale til en standard-
spillerkontrakt, som ikke var blevet indsendt 
til godkendelse hos DBU .  Pointfratagelsen var 
en konsekvens af, at der var tale om en genta-
gelse af de forhold, som klubben tidligere i den 
såkaldte Kim Aabech-sag i juni var blevet straf-
fet for .  

Appeludvalget fastslog, at Lyngby Boldklub 

overtrådte DBU’s love § 44 .1, litra a ved at have 
undladt at indsende ændrede lønforhold til 
DBU’s godkendelse, men appeludvalget fandt 
ikke, at der var tale om et gentagelsestilfælde, 
da de forhold, der lå til bedømmelse, var begået 
forud for disciplinærudvalgets kendelse i den 
såkaldte Kim Aabech-sag . 

Appeludvalget bedømte derfor sagen såle-
des, at Lyngby Boldklub for Kim Aabech-sa-
gen og Lasse Rise-sagen blev straffet med 
den sanktion, som en samtidig påkendelse af 
begge sager ville have medført . Straffen skulle 
altså udmåles som en tillægsstraf . Appeludval-
get fastsatte denne tillægsstraf til en bøde på 
25 .000 kroner .  

      

Appeludvalgets 1. afdeling havde i 2011 følgende 
sammensætning: Henrik Bloch Andersen, Jens 
Otto Johansen, Finn Lautrup og suppleanterne 
Lars Halgreen og Gert Eg. Appeludvalgets 2. afde-
ling bestod af Mikael Sjöberg, Ken Christoffersen, 
Kjeld Ranum og suppleanterne Jeppe Svenning 
og Poul Viggo Bartels Petersen.
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DBU Børn og ungdom bestod i 2011 af Richard 
Andersen, Enrique Córdova-Jensen, Tina Ene-
strøm, og Morten Nielsen, samt Steen Jørgen-
sen som Afdelingschef . Hertil kom Flemming 
Jensen som projektleder for Street Soccer og 
Kenneth Grønlund Rasmussen som projektle-
der for Fodbold Fitness, samt endelig Rebecca 
Nielsen i en tidsbegrænset stilling som admini-
strativ medarbejder .

Dansk børnefodbold 2011
Fremgangen fortsætter for dansk børnefod-
bold . På drengesiden har fodbold længe været 
den foretrukne idrætsgren, og de seneste tal vi-
ser, at mere end hver anden dreng i alderen 6-12 
år har været medlem af en fodboldklub under 
DBU i 2011 i Danmark, hvilket er helt enestå-
ende . Næsten 115 .000 aktive drenge var organi-
seret i fodboldklubber under DBU i 2011, hvilket 
var en fremgang på omkring 8 .000 . Hertil kom-
mer 60 .000 aktive unge drenge . På pigesiden 
fastholdt fodbolden med en ny fremgang posi-
tionen som den mest populære idrætsgren for 
piger i Danmark . Nu er der mere end 56 .000 ak-
tive pigefodboldspillere i alt, herunder 34 .000 
under 12 år . Samlet set spillede næsten 150 .000 
børn under 12 år fodbold under en fodboldklub 
under DBU i 2011 .

Der er altså fortsat rigtig stor søgning til lan-
dets fodboldklubber fra de yngste . Børnene 
strømmer ind i klubberne, og oplever efter vo-
res opfattelse et langt bedre møde med den or-
ganiserede del af børnefodbolden nu, end for 
bare fem år siden . Det skyldes blandt andet ind-
førslen af tre mod tre og fem mod fem spillet 
i børnefodbold . Disse spil har vist sig at være 
langt mere involverende, og skal meget gerne 
fremover være med til at løfte niveauet – også 
for den enkelte – i dansk fodbold generelt set .
Implementeringsarbejdet med Holdninger & 
handlinger fortsætter . Styregruppen for im-
plementering af Holdninger & handlinger blev 
nedlagt tidligt på året, idet man ikke mente at 
kunne komme igennem de sidste udfordringer 
ad den vej . Det har vist sig at være en lang om-

stillingsproces for hele Fodbolddanmark, men 
der er ingen tvivl om, at vi er på rette vej, og 
flere og flere giver deres uforbeholdne opbak-
ning til projektet . 

Der sker løbende en justering på flere områ-
der, men den overordnede linje er fastlagt, og 
den ændres der ikke ved . Således blev den tid-
ligere udgave af holdningshæftet revideret, på 
baggrund af de erfaringer og den feedback der 
løbende er modtaget siden introduktionen af 
denne . Efter endnu en høringsrunde, og poli-
tisk verificering af strategien i bestyrelsen, er en 
helt frisk og revideret udgave nu klar . 

Beslutningen, om at implementeringen i bør-
nefodbolden op til og med U12 skulle være til-
endebragt overalt i landet, blev desværre heller 
ikke nået i år, om end vi er tæt på . Enkelte ste-
der udbydes der fortsat spilleformer, der afvi-
ger fra det besluttede, ligesom man også nogle 
steder i landet fortsat oplever resultatregistre-
ring og -formidling i børnefodbolden, hvilket 
selvsagt ikke er hensigtsmæssigt . Lad os derfor 
se frem og håbe at 2012 bliver året, hvor vi ef-
ter snart mange års arbejde endeligt kan kon-
statere, at implementeringen af Holdninger & 
handlinger vil være tilendebragt i de tilbud, vi 
som organisation selv har til klubber og børn .

Børneudvalget ønsker igen at udtrykke sin 
store taknemmelighed til de mange frivillige 
klubledere og trænere, der dagligt lægger en 
enorm arbejdsindsats til gavn for børnefodbol-
den . Ikke mindst de mange frivillige der stiller sig 
til rådighed for de mange opgaver, der er forbun-
det med DBU’s 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 
glædeligt at se at specielt uddannelsessekto-
ren, IT-området og lokalunionerne generelt set 
er meget opmærksomme på at få uddannet og 
hjulpet de mange frivillige i klubberne med at 
gøre deres dagligdag lettere . Endelig retter vi en 
tak for godt samarbejde med lokalunionerne, så-
vel administrativt som politisk .

Fodboldskole
2011 bød igen på mange gode oplevelser for de 
mange deltagere på de udbudte fodboldsko-
leaktiviteter . I løbet af sommerferien dannede 
hele 247 fodboldskoler rammerne for 29 .520 
børns oplevelser sammen . Antallet af værts-
klubber var dermed endnu engang rigtig højt, 
og det samlede deltagerantal steg med mere 
end 1 .600 børn i forhold til 2010, og var der-
med det højeste i aktivitetens 19-årige periode . 
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 landsholdets udebane-
trøje som gave . Herudover blev der udlovet en 
konkurrence hvor præmien var træning sam-
men med landsholdet . Det fandt sted i septem-
ber, og var en kæmpe succes for de 16 børn, der 
var så heldige at vinde . Alt dette oplevedes som 
et meget stort kvalitetsløft, og det vil naturlig-
vis være noget vi vil forsøge at fastholde og ud-
bygge i årene fremover .

Årets tema
Temaet på fodboldskolen i 2011 var ‘træn som 
de unge stjerner .’ I slipstrømmen på EM for U21, 
der jo som bekendt blev afholdt i Danmark, var 
det oplagt at sætte fokus på et udvalg af DBU’s 

Børneudvalget

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

2010 106.604 54.369 30.645 21.739 213.357

2011 115.604 59.487 33.777 22.481 231.349
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unge landsholdsspillere, der hver især alle selv 
har haft gode oplevelser som deltager på DBU’s 
fodboldskole . 

Katrine Veje (A-landsholdet kvinder), Mathias 
’Zanka’ Jørgensen (A-landsholdet herrer), Chri-
stian Eriksen (A-landsholdet herrer) og Nicki 
Bille (U21-landsholdet herrer) lagde alle deres 
egen favoritøvelse til dette års træningspro-
gram . Der var således lagt op til, at deltagerne 
på fodboldskolen i løbet af en uge skulle gen-
nem en lange række træningsspil, blandt andet 
inspireret af disse unge stjerner . 

Ydermere blev der lagt vægt på at træne på 
små områder med mange berøringer til den en-
kelte fodboldskoledeltager . Blandt trænerne 
blev der ved kommunikation gennem træner-
lederen lagt et øget fokus på begrebet ‘supervi-
sion og feedback’ . Med begrebet forstås, at træ-
nerne i deres daglige træning fik mulighed for 
at modtage konstruktiv tilbagemelding på deres 
virke på fodboldskolen . Denne tilbagemelding 
blev givet af trænerlederen, der i perioden op til 
afviklingerne af fodboldskolerne havde delta-
get på et seminar, hvor de modtog undervisning 
i emnet af DBU instruktør Jens Tang Olesen . 
Denne type af undervisning blev generelt mod-

taget rigtig positivt, og vil fremadrettet blive ud-
bygget på næste års fodboldskoler .

Fodboldskoler med særligt fokus på integration
Blandt de 247 fodboldskoleafviklinger blev der 
i samarbejde med DIF’s ‘Get-to-sport’-projekt, 
afholdt fem fodboldskoler med særligt fokus 
på integration . Dette initiativ blev gennemført 
i samarbejde med fodboldklubber, der er belig-
gende i socialt belastede områder af Danmark . 
De fem fodboldklubber var Brønshøj Boldklub 
(DBU København), Grantoften IF (DBU Sjæl-
land), Fjordager IF (DBU Fyn), Kvaglund IF (DBU 
Jylland Region 4) og ACFC (DBU Jylland Region 
3) . Samlet set blev de fem fodboldskoler afvik-
let med ca . 225 børn, der alle fik en kæmpe ople-
velse i at være på DBU’s Fodboldskoler . Projektet 
var en kæmpe succes, og vil i lyset af dette blive 
gentaget i 2012, med endnu flere afviklinger .

Piger på fodboldskolen
Antallet af piger på DBU’s Fodboldskoler i 2011 
var ca . 5 .350 . Dette var en stigning i forhold til 
2010 (5050), men ikke en stigning, der fulgte 
med den generelle samlede stigning af delta-
gere . Der er således fortsat plads til mange flere 

piger på fodboldskolerne, og ambitionen i 2012 
er, at endnu flere deltagere skal være piger . 
Dette er der igangsat nogle initiativer for forhå-
bentlig at sikre .

Mikrofodboldskolen
Mikrofodboldskolen, som er DBU’s tilbud til 
de yngste børn, var i 2011 for børn født i 2003-
2005 . Afviklingstidspunktet var for tredje år i 
træk henlagt til en weekend i foråret, og for 
første gang var der to afviklingsweekender, 6 .-
8 . maj og 13 .-15 . maj . 139 klubber var værter for 
DBU’s Mikrofodboldskole i 2011, det hidtil stør-
ste antal værtsklubber i mikrofodboldskolens 
historie . Der blev udbudt 158 mikrofodboldsko-
ler, men desværre måtte 19 aflyses grundet for 
få tilmeldinger .

Samlet set deltog 5 .061 børn imidlertid i akti-
viteten i år, hvilket er små 600 flere end i 2010 . 
Der er imidlertid fortsat plads til mange flere 
børn, hvilket bliver et fokusområde i 2012 .

Konceptet
Temaet i år var indianer, hvilket blandt andet 
indebar skattejagt samt en masse lege- og fod-

 Deltagerudvikling på DBUs Fodboldskole 2005-2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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

KBU 12 1.550 12 1.370 11 1.179 12 1.230 14 1.629 15 1.625 16 1.888

SBU 50 6.961 47 6.405 48 5.861 49 5.934 46 5.648 48 6.270 50 6.395

LFBU 4 304 5 366 5 273 3 229 6 346 6 383 6 381

BBU 6 399 6 413 5 377 5 336 4 333 4 272 3 270

FBU 28 3.128 29 2.967 31 2.821 28 2.801 27 2927 28 3.074 30 3.350

JBU reg. 1 24 2.351 20 2.045 23 2.023 28 2.409 28 2852 27 2.604 26 2.598

JBU reg. 2 32 3.682 32 3.820 32 3.732 34 3.904 33 3990 35 4.173 34 4.181

JBU reg. 3 42 5.165 42 4.972 43 5.005 47 5.438 47 5679 50 6.485 52 7.097

JBU reg. 4 25 3.349 27 3.402 28 3.090 29 3.154 26 3002 26 2.993 25 3.082

I alt 233 26.889 220 25.760 226 24.361 235 25.435 231 26.396 239 27.879 242 29.242
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boldøvelser . Leg, sjov og hygge er i højsædet, 
når børnene tager deres forældre i hånden og 
går på mikrofodboldskole . Mikrofodboldsko-
len er primært et rekrutteringstiltag, der skal 
bistå klubberne i deres arbejde for at integrere 
nye børn og ikke mindst nye forældre i klubben . 
Med den fortsatte store fremgang blandt de 
yngste medlemmer i klubberne, er det håbet, at 
DBU’s Mikrofodboldskoler de kommende år kan 
være med til at bibeholde den positive udvik-
ling i de danske fodboldsklubber .

Fremtiden
I et forsøg på at undgå de mange aflysnin-
ger blev mikrofodboldskolerne udbudt over to 
weekender i maj . Aflysninger er der stadigvæk 
for mange af, og der blev i efteråret 2011 gjort 
meget både politisk og administrativt for at in-
formere klubberne om deres forpligtelser i at 
være værtsklub .  Forhåbentlig medfører den 
større fleksibilitet en endnu større tilslutning 
til aktiviteten, og med en øget information hå-
ber vi på at få nedbragt antallet af aflysninger 
til næste år .

Pigeområdet
Der er som beskrevet fortsat medlemsfrem-
gang for pigerne i de danske fodboldklubber . 
Med 56 .500 piger under 18 år er fodbold for 
fjerde år i træk den idrætsgren, der samler flest 
piger . Et faktum, vi har grund til at være meget 
stolte af . Vi er imidlertid ikke tilfredse endnu, 
og har fokus på det fortsat meget store poten-

tiale, der ligger på området . Ganske som i 2011 
vil rekrutteringsindsatsen derfor fortsætte med 
uformindsket styrke . Vi vil fortsat arbejde mål-
rettet med rekruttering af de yngste piger, samt 
bedre mulighed for fastholdelse af de ældste

Pigeraketten
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 . Således del-
tog ca . 11 .000 piger i den landsdækkende akti-
vitet, der kunne opleves hele 200 gange i løbet 
af året .

Øvrige børneaktiviteter

Årets Børnefodboldklub
I år var det Aarslev Boldklub fra Fyn, der løb af 
med sejren . Som noget nyt i 2011 blev klubberne 
i år indstillet, og skulle dermed ikke selv søge 
for at komme i betragtning til prisen . Denne 
ordning forløb fint, om end der fortsat var alt 
for få klubber med .

Fair Play Børnestævner
Børneudvalget har i 2011 blandt andet arbejdet 
med at udvikle indholdet i nogle helt nye aktivi-
teter med henblik på at understøtte klubbernes 
arbejde med rekruttering af spillere, trænere og 
ledere, herunder udviklingen af ‘Fair Play Børne-

stævne’-konceptet, som skal understøtte klub-
bernes egen afvikling af stævner . 45 klubstævner 
med omkring 24 .900 deltagere, deltog i ordnin-
gen i år . I slutningen af året blev indendørsstæv-
ner også indbefattet af ordningen, og derfor er 
ambitionen i 2012, at tallene vil stige markant .

Kom ud af Pomfritten – brug bolden
2011 blev også året, hvor de første 17 testafvik-
linger af den helt nye aktivitet ’Kom ud af Pom-
fritten – brug bolden’, blev gennemført . Akti-
viteten, der har afsæt i et sundhedsunivers, er 
stærkt inspireret af Pigeraketten med et an-
tal stationer, hvor børnene udfordres motorisk 
og mentalt . Formålet med aktiviteten at skabe 
koblinger mellem SFO’er og fodboldklubber, 
samt at få skabt større interesse og viden om 
god børnefodbold blandt lærere og pædagoger 
i SFO’erne, samtidigt med at vi knytter DBU og 
fodboldklubberne tættere til skolerne . 

De 17 afviklinger i efteråret blev en stor suc-
ces, og på baggrund af de opnåede erfaringer 
justeres konceptet til, med henblik på fuld ud-
rulning i 2012, hvor målet er 100 gennemførte 
afviklinger . Her kan vi allerede se, at den umid-
delbare interesse er meget stor, så det bliver 
spændende at følge projektet fremover .

DBU’s Børneudvalg har i 2011 haft følgende sam-
mensætning: Kurt Bagge-Hansen (formand), 
Hans Peter Johansen, Kaj D. Larsen, Louise Bøj-
den, Morten Høgsdal, Henrik Lindbaum og Hen-
ning Jensen. Steen Jørgensen var sekretær for ud-
valget.

Statistik på mikrofodboldskolerne 2002-2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Udbudte afviklinger 100 102 110 102 105 117 121 130 145 158

Aflysninger 18 8 11 11 11 17 15 19 19 19

Gennemførte afviklinger 82 94 99 91 94 100 106 111 126 139

Deltagere i alt 3.404 3.840 3.713 3.424 3.465 3.309 3.873 3.993 4.463 5.061

Gennemsnitligt deltagerantal 41,5 40,9 37,5 37,6 36,8 33,9 36,5 36 35,4 36,4
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DBU Børn og ungdom bestod i 2011 af Richard 
Andersen, Enrique Córdova-Jensen, Tina Ene-
strøm, og Morten Nielsen, samt Steen Jørgen-
sen som afdelingschef . Hertil kom Flemming 
Jensen som projektleder for Street Soccer og 
Kenneth Grønlund Rasmussen som projektle-
der for Fodbold Fitness samt endelig Rebecca 
Nielsen i en tidsbegrænset stilling som admini-
strativ medarbejder .  

Dansk Ungdomsfodbold 2011
Det ser ud til at vi på ungdomssiden er ved at få 
vendt de kedelige frafaldstal, der længe har væ-
ret en tendens i dansk ungdomsfodbold . Hele 
6 .000 flere medlemmer i aldersgruppen 13-18 
år i forhold til 2010, underbygger dette forhold, 
hvilket er rigtig flot . Således spillede i alt mere 
end 82 .000 unge fodbold i en klub under DBU 
i 2011 .  

Det er imidlertid ambitionen at få udbygget 
dette tal yderligt over de kommende år . Hvis 
vi skal have held med det, er der fortsat behov 
for et anderledes udbud af aktiviteter, turnerin-
ger og stævner, der i langt højere grad skal tage 
hensyn til de unges ønsker og hverdagsudfor-
dringer . 

Fleksibilitet er et af nøgleordene, og det med-
fører blandt andet, at der skal udbydes et langt 
mere varieret udbud af spilformer til de unge . 
Således er 11-mandsfodbold i fremtiden ikke 
den eneste naturlige form for fodbold . Også 
spil med ni, syv og fem spillere på hvert hold vil 
skulle udbydes og markedsføres i langt større 
udstrækning end hidtil . 

Ungdomsvalget vil gerne udtrykke sin store 
taknemmelighed til de mange frivillige kluble-
dere og trænere, der dagligt lægger en enorm 
arbejdsindsats til gavn for ungdomsfodbolden . 
Ikke mindst de mange frivillige, der stiller sig til 

rådighed for de mange opgaver, der er forbun-
det med DBU’s aktiviteter, skal have stor tak 
for deres indsats det forgangne år . Endelig ret-
ter vi en tak for godt samarbejde med lokaluni-
onerne, såvel administrativt som på lederplan . 

Streetsoccer
I 2011 gennemførte vi det første DBU Street 
Challenge . En landsdækkende turnering i gade-
fodbold for U15- og U18-spillere på både drenge- 
og pigesiden med afsluttende kåring af dan-
marksmestre i fire rækker . I løbet af to måneder 
i forsommeren besøgte turneringen 16 byer 
med afsluttende officielle danmarksmesterska-
ber på Rådhuspladsen i København . 217 hold 
med i alt 1300 spillere deltog i 2011 .

DBU Street Challenge blev gennemført med 
INDU A/S som leverandør af miniarenaerne, og 
samtidig blev afviklingen gennemført I et tæt 
samarbejde mellem Football Europe og DBU . 
DBU Street Challenge blev økonomisk støttet 
af en sponsorgruppe bestående af: KIA, McDo-
nalds, Adidas, The Voice, Sony Ericsson

Sideløbende med den eventbaserede turne-
ring skal DBU Street være et tilbud i forenings-
regi . 150 miniarenaer skal i løbet af de næste to 
år anlægges i fodboldklubber i hele landet for 
at tiltrække især unge spillere . Med stor inte-
resse fra kommuner og klubber i det forgangne 
år vil målet for 2012 være, at 75 klubber vil til-
byde street fodbold .
I 2011 blev indgået en partnerskabsaftale med 
INDU A/S, som betyder, at klubberne til en fa-
vorabel pris kan anlægge miniarenaer I bedste 
kvalitet og derved skabe street aktiviteter .

Samtidig blev der indgået en partnerskabs-
aftale med Ungdomsringen, en interesseorga-
nisation for ungdomsklubber . En aftale der vil 
betyde nye aktiviteter, hvor vores klubber sam-

men med ungdomsklubber vil få mulighed for 
at skabe street aktiviteter med de unge .

Projektet er blevet udviklet i et samarbejde 
med DIF, som også investerer et stort beløb i 
projektet . 

Fodboldcamps
DBU’s Fodboldcamps er et tilbud til unge fod-
boldspillere, der vil prøve at opleve det at spille 
fodbold kombineret med muligheden for at 
være socialt sammen med andre unge i andre 
sammenhænge . På DBU’s 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 2011 deltog 1 .310 unge født i årgangene 1995 
– 1998, fordelt på i alt 30 gennemførte fodbold-
camps . 

Fordelingen på camps var 30 % piger og 70 % 
drenge . I 2010 indførte vi også trænerledere på 
fodboldcamps, som der er på fodboldskoler og 
mikrofodboldskoler . Det havde vi igen her i 2011, 
og det er en succes . I år var der også et nyt spil 
med på fodboldcamps, som handlede om sam-
arbejdsøvelser . Disse spil er med til at sætte fo-
kus på, hvor vigtigt samarbejde er på et hold .

Der skal lyde en stor tak til campledere, træ-
nerledere og trænere, som har været med til at 
sikre rigtig gode afviklinger .

I 2011 bestod DBU’s Ungdomsudvalg af føl-
gende medlemmer: Kim Bjelstrand (formand), 
Ann Sofie Frederiksen, David Ottesen, Flemming 
Kvist Andersen, Jacob Koed, Ole Nielsen og René 
Svendsen. Steen Jørgensen var sekretær for ud-
valget.

Ungdomsudvalget
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Til udvalgets område hører arbejdet med lands-
holdene fra og med U16 til og med U19, hvilket i 
2011 var spillere født i perioden fra 1992 til 1996 . 
Træner for U18- og U19-landsholdene har hele 
året været Per Andersen, og Thomas Frank har 
i hele 2011 været træner for U16- og U17-lands-
holdene . Trænerne samarbejder meget i daglig-
dagen for at fastholde kontinuiteten i arbejdet 
med den enkelte spillers udvikling og dels for at 
skabe mulighed for at tilbyde spillerne en opti-
mal uddannelse og forsøge at sikre hver spiller 
en personlig udvikling . Desuden samarbejder 
landsholdenes trænere tæt med målmandstræ-
nere og DBU’s 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 frem-
tidige internationale opgaver . Dette sker ved 
at spillerne i aldersgrupperne fra 15-18 år i lø-
bet af året er blevet indkaldt til korte samlinger 
primært i Vildbjerg . Samlingerne tjener som en 
sidste forberedelse inden et internationalt ar-
rangement og tidspunkterne for samlingerne er 
koordineret med kampene i Ungdoms-DM . 

2011 blev et af de bedste og mest begiven-
hedsrige år for de yngste danske herrelands-
hold .

U16-landsholdet er for de yngste årgange, og 
spillerne hertil udtages primært på baggrund af 
de præstationer, de udfører i klubberne og på 
U15 og U16 talentcentrene . 

U16-landsholdet 2010/2011 (årgang 1995) del-
tog i januar i en international turnering i Tyr-
kiet, hvor holdet besejrede Ukraine og Græken-
land, mens det blev til nederlag til værtslandet 
og Schweiz . Midt i maj spillede holdet to tætte 
opgør på hjemmebane mod Slovakiet med et 
nederlag og en sejr som resultat . 

U16-landsholdet 2011/2012 (årgang 1996) spil-
lede i november to venskabskampe i Israel med 
et 3-1 nederlag og en 2-1 sejr til følge . 

U17-landsholdet 2010/2011 (årgang 1994) 
havde et fantastisk 2011 . Holdet deltog i februar 
i en stærk turnering på La Manga, hvor holdet 
besejrede Norge 5-1, slog Belgien på straffe-
spark og tabte 1-0 til Polen .

I EM kvalifikationens eliterunde spillede hol-
det uafgjort mod Irland, besejrede Letland 1-0, 
og i den afgørende kamp mod værtslandet 
Grækenland, blev den første U17 EM slutrunde 
deltagelse i otte år sikret med et hovedstøds-
mål i overtiden .

Til EM slutrunden i Serbien imponerede Dan-
mark alt og alle . Puljen blev vundet i suveræn 
stil med maksimum point efter en 3-2 sejr over 
Serbien i åbningskampen, en 2-0 sejr over Eng-
land og en 1-0 gevinst over Frankrig . Semifi-
nalen blev endestationen, da et effektivt tysk 
mandskab vandt 2-0 . 

Præstationen til EM kvalificerede for før-
ste gang nogensinde et dansk herreungdoms-
landshold til en VM slutrunde . Slutrunden i 
Mexico blev en kæmpe oplevelse – men en re-
sultatmæssig skuffelse . I turneringens sværeste 
pulje tabte Danmark 3-0 til Brasilien, 4-2 til El-
fenbenskysten og med et afsluttende 1-1 remis 
med Australien, måtte Danmark forlade turne-
ringen efter gruppespillet . 

U17-landsholdet 2011/2012 (årgang 1995) 
fulgte op på U17 successen og nåede i august fi-
nalen i den åbne nordiske turnering på Island, 
hvor det dog blev til et 1-0 nederlag til værterne .

Også i den traditionelle Syrenka Cup i Polen 
blev til det en finaleplads efter sejre over Hvide-
rusland og Ungarn, men igen vandt værterne fi-
nalen . 

Dernæst kvalificerede holdet sig til forårets 
eliterunde i EM-kvalifikationsturneringen med 
tre sikre sejre på hjemmebane over Italien, Cy-
pern og Østrig og en imponerende målscorer på 
hele 11-3 .    

U18-landsholdet 2010/2011 (årgang 1993) spil-

lede i marts to venskabskampe i Makedonien 
med et 0-0 remis og en 1-0 sejr til følge .

I april vandt holdet den traditionsrige otte-
nationers turnering, Slovakia Cup, for første 
gang nogensinde . Uafgjort mod Belgien, og 
flotte sejre over Tjekkiet, Ungarn og Norge sik-
rede turneringssejren .

U18-landsholdet 2011/2012 (årgang 1994) spil-
lede i oktober to kampe på hjemmebane mod 
Belgien, hvilket resulterede i en 1-0 sejr og et 
2-0 nederlag .

U19-landsholdet 2010/2011 (årgang 1992) spil-
lede 1-1 og tabte 2-0 på udebane til Grækenland 
i marts, men det blev til to sejre på 1-0 og 3-2 
mod Skotland på hjemmebane i maj .

U19-landsholdet 2011/2012 (årgang 1993) spil-
lede to uafgjorte venskabskampe i Belgien i 
august, mens det måneden efter blev til 1-1 mod 
Sverige og et 2-0 nederlag hjemme mod Græ-
kenland .

Første EM kvalifikationsrunde klarede de dan-
ske drenge i flot stil med en 1-0 sejr over Alba-
nien, en 4-0 gevinst mod Malta og et 0-0 remis 
mod værtslandet Østrig .

Holdet sluttede året af med en flot indsats og 
et knebent 1-0 nederlag på udebane mod Eng-
land .  

’Projekt Talentudvikling i Danmark, 2007-2012’
2011 blev året, hvor talentarbejdet i Danmark 
blev evalueret, og der blev afstukket nye ram-
mer for det fremtidige arbejde . I samarbejde 
med klubberne, trænerne og mange andre in-
teressenter blev der givet bud på gode sider og 
udviklingsområder for arbejdet .

Dette medførte, at man fremtidigt vil være 
i samarbejde med 29 licensklubber, som skal 
hjælpe DBU med indfange talenterne . Dette 
gøres ved en systematisk og målrettet indsats 
blandt de 13-14 årige, hvor licensklubberne, i 
samarbejde med DBU’s talenttrænere, orga-
niserer træning for spillere i lokalområder, så-
ledes at man kan give spillerne en god ballast 
træningsmæssigt og samtidigt kan bibringe 

Herreeliteungdomsudvalget
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lokale klubbers trænere en god viden omkring 
træning med de yngre spillere . 

I fremtiden vil over 2 .500 spillere blive set og 
vurderet over et par år, før udtagelserne ende-
ligt træder i kraft i efteråret af det pågældende 
uddannelsesår .

Samtidigt er U16-talentcentrene blevet er-
stattet af flere U16-landsholdssamlinger, hvoraf 
nogle af disse så er lavet som U16 Future sam-
linger, hvor spillere, der er på vej mod landshol-
dene, samles .

Talentarbejdet har haft samlinger, træf og 
scouting gennem hele året, og man må notere 
sig det store arbejde, der gøres for at finde vo-
res unge talenter .

I bestræbelserne på at finde spillerne til år-
gang 97, som startede på talentcentrene i 
august 2011, blev en stor del af foråret brugt på 
at scoute spillere over hele landet med hjælp 
fra både interne og eksterne scouts . Der blev af-
holdt udtagelsesdage for spillere udenfor licens-
klubberne, ligesom licensklubberne spillede in-
terne kampe på en dag, overvåget af scouts og 
talenttrænere . Knap 1 .400 spillere blev besigti-
get, inden der blev fundet frem til 192 spillere, 
som i første omgang skulle prøves af . 

Gennem samarbejde med DBU Uddannelse, 
agerede de 192 spillere medier på sommerens 
A-træner kursus, hvilket gav talenttrænerne rig 
lejlighed til at se spillerne an både på og uden-
for banen . Derefter blev der afholdt en opføl-
gende dag, hvor spillere, som ikke havde kun-
net deltage, samt spillere, som man ikke var 
sikre på, endnu en gang blev scoutet gennem 
et kamparrangement i Nyborg . Et perfekt set 
up, som havde været afprøvet tidligere, og som 
dannede grundlag for udvælgelsen af de spil-
lere, der startede op på de fire U15 centre efter 
sommerferien . Samtidig har det givet et godt 
kendskab til størstedelen af årgangens samlede 
talentmasse .  

På U15 talenttræffet var fokus lagt an på at få 
spillerne til at agere på tværs af de fire centre, 
og i træning og kamp at forstå at anvende de 
færdigheder, der var blevet trænet på centrene 
gennem året . Ungdomslandsholdenes spillestil 
dannede stadig rammen om indholdet, men 
kampene var her interne . Der var desuden mu-
lighed for at kunne køre til Aarhus og se U21 fi-
nalen mellem Schweiz og Spanien .   

På talentcentrene fortsatte modellen med 
at afholde to-dagssamlinger i 2011 . Undtagel-

sen for dette var starten af uddannelsesåret, 
hvor flere endags samlinger var bragt i spil i 
stedet for to-dagssamlinger for at kunne se et 
større antal spillere blandt andet fra ikke-licens 
klubber . Gennem månedlige møder med ung-
domslandstrænerne var det målet at skabe et 
indhold og et miljø, der ligger så tæt op ad ung-
domslandsholdssamlingerne som muligt, for at 
gøre overgangen lettere for spilleren, samtidig 
med at der lettere kan skabes progression i det 
sportslige indhold .

Når de unge spillere træder deres første skridt 
som ungdomslandsholdsspillere, er der en stor 
tydelighed at spore i måden at organisere spil-
let på og den måde, som spillerne gerne vil 
spille en fremadrettet, possesion-orienteret 
fodbold på .

Samtidigt opleves også en stor professionel 
indstilling hos alle omkring centrene, som er 
med til at skabe optimale rammer for spiller-
nes individuelle udvikling . En tendens, der for-
håbentligt også vil kunne ses på de kommende 
årgange .  

A+ – projektet
A+ projektet, som blev startet under navnet 
ITU, af DBU og Team Danmark tilbage i år 2000, 
med det formål at fortsætte og forbedre ud-
dannelsen af de bedste 16- til 21-årige, har også 
i 2011 udviklet og skærpet samarbejdet om de 
bedste spillere i klub- og forbundsregi .  A+ kon-
centrerer sig udelukkende om at udvikle flere 
danske spillere med potentiale til højeste nati-
onale og internationale niveau . Med individuelt 
fokus – på både fodbold, uddannelse og øvrige 
dele af spillerens hverdag . Alt sammen med 
henblik på at hjælpe spilleren over kløften mel-
lem talent og topspiller på klubbens 1 . senior og 
det danske U21- 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 ungdomslands- og talenttræ-
nere .

I uddannelsesåret 2011 har to kerneområder 
haft A+ gruppens bevågenhed . Det ene var fort-
sættelsen med udarbejdelsen af materialet til 
’den gode afslutter’, der skal sætte øget fokus 
på afslutteren i talentudviklingen . Det andet og 
vigtigste område var forberedelsen til somme-
rens slutrunde for U21-landsholdet . Udover det 

individuelle arbejde med spillerene i A+ klub-
berne, så skulle A+ gruppen fungere som scouts 
og modstanderanalytikere for U21 landstræne-
ren under slutrunden . Den største del af foråret 
blev derfor ubetinget brugt på at udvikle og ko-
ordinere dette set up for slutrunden, der samti-
dig fungerede som årets studietur for gruppen . 
Der blev dog også tid for gruppen til at arbejde 
med og diskutere vigtige emner som civil ud-
dannelse, idrætspsykologi og ludomani .

Efter slutrunden overtog Morten Wieghorst 
som ny U21 landstræner ansvaret for projektet 
efter Keld Bordinggaard, og videreførte arbej-
det på ’den gode afslutter’, som forhåbentlig 
kan færdiggøres med udgangen af 2012 . Flere 
klubber havde ligeledes skiftet A+ træner hen-
over sommeren, hvilket var en god anledning til 
en todages inspirationstur til Ajax Amsterdam 
med fokus på den hollandske talentudviklings-
model, så gruppen blev rystet yderligere sam-
men til opgaverne i det kommende uddannel-
sesår .   

Endvidere var det i 2011 glædeligt, at også 
Randers Freja og Vejle Boldklub Kolding fra 
sommeren kom med i gruppen af A+ klubber, 
da de blev tildelt A licens, ungdom . Der har der-
for siden den 1 . juli 2011 været følgende 11 A+ 
klubber: Lyngby BK, FC København, Brøndby IF, 
OB, Esbjerg fB, AGF, FC Midtjylland, FC Nord-
sjælland, Randers Freja, Vejle Boldklub Kolding 
og AaB .

Ungdoms-DM
I Ungdoms-DM 2010/2011 vandt Brøndby IF i su-
veræn stil U17 drenge ligaen, efterfulgt af AaB 
og Esbjerg FB . 

Brøndby IF løb også med guldet i U19 drenge 
ligaen . Lyngby satte sig på sølvet, mens FC 
Nordsjælland sikrede sig U19 bronzemedal-
jerne . 

Udvalget gratulerer Brøndby IF med dobbelt-
triumfen .

Udvalget havde i 2011 følgende sammensætning: 
Jesper Møller (formand), Kent Falkenvig, Ove Jen-
sen, Flemming Pedersen, Teddy Pedersen, Leif 
Jensen, og Kim Vilfort. Hans Munch fratrådte ud-
valget. Det mangeårige udvalgsmedlem Torben 
Jensen døde efter længere tids sygdom i 2011.
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Landstræner Kenneth Heiner-Møller havde an-
svaret for A-holdet .

Per Nielsen fortsatte som assistenttræner for 
A-holdet, samt som ansvarlig for U23-holdet . 

Søren Randa-Boldt fungerede som U19-kvin-
delandstræner med Helle Hansen som assiste-
rende træner det første halvår af 2011, mens 
den tidligere landsholdsspiller Lene Terp over-
tog assistenttrænerrollen i august 2011 . U17- pi-
gelandsholdet havde Anders Damgaard i spid-
sen som træner med Søren Randa-Boldt som 
assisterende træner . Danny Jung var igen U16-
pigelandstræner med Anders Damgaard som 
assisterende træner .

Holdlederfunktionerne blev i 2011 varetaget 
af: Lone Smidt Nielsen og Anette Andersen for 
A-holdet og U23, Lone Larsen for U19, Marianne 
Løth Pedersen for U17 og Sandra M . S . Jørgen-
sen for U16 .

Kvindelandsholdet
Kvindelandsholdets opgave i 2011 var at få en 
god start på EM-kvalifikationen frem mod EM 
i Sverige i 2013 . Først bød året dog på den tra-
ditionsrige Algarve Cup i Portugal, en trænings-
turnering i Schweiz, inden året sluttede med en 
træningsturnering i Brasilien .

Den stærkt besatte Algarve Cup turnering i 
Portugal blev spillet i februar/marts . Modstan-
derne var i år: Kina (1-0), Sverige (1-3) og Island 
(0-1) i den indledende pulje . Resultaterne betød 
at Danmark skulle møde Norge om femteplad-
sen i en kamp, som endte 0-0 i den ordinære 
spilletid, men hvor Norge vandt 5-4 i straffe-
sparks konkurrencen . 

Turneringen gav debut til fem spillere: Sif 
Rykær, IK Skovbakken, Stine Lykke Petersen, 
Brøndby IF, Merete Greisen Nielsen, KoldingQ, 
Katrine Korsgaard, IK Skovbakken og Camilla 
Kur Larsen, Brøndby IF .

I juni måned vandt holdet Matchworld Cup – 
en 4-nationers turnering i Schweiz . Holdet spil-
lede 1-1 mod Colombia (2-4 efter straffespark), 
vandt 3-0 over Wales og sluttede af med en 1-0 
sejr over New Zealand . 

Turneringen gav endvidere debut til to spillere: 
Anja Thorsen og Emma Madsen, begge Brøndby 
IF . 

Landsholdsanfører Katrine S . Pedersen kunne 
samtidig i turneringen fejre sit 175-kamps jubi-
læum og bekræfter hermed sin position som 
den landsholdsspiller med flest landskampe i 
den røde trøje .

Kvalifikationen til EM i Sverige 2013 startede i 
september med en sikker udebanesejr over Ar-
menien på 5-0 . På hjemmebanen i Vejle blev 
det i oktober til en 3-0 sejr over Østrig, efter-
fulgt af en sejr på udebane mod Portugal på 
3-0 . I november blev den fjerde kvalifikations-
kamp i træk også vundet, da Armenien blev be-
sejret på hjemmebane med 11-0 . 

Halvvejs igennem kvalifikationen slutter hol-
det dermed på første pladsen i kvalifikations-
puljen .

Holdet sluttede 2011 af med deltagelsen ved 
invitationsturneringen International Tourna-
ment City of Sao Paulo i Brasilien i december, 
hvor man fik prøvet kræfter med nogle meget 
stærke modstandere – Italien (2-2), Chile (4-0) 
og Brasilien (1-0) . Danmark vandt gruppespillet 
og skulle i finalen igen møde Brasilien . Brasilien 
løb desværre med en 2-1 sejr . Turnering var en 
rigtig god oplevelse for holdet, hvor man ikke 
mindst spillede lige op med Brasilien .

Der var ved turneringen debut til de to nyop-
rykkede U19 spillere: Sofie Junge Pedersen, IK 
Skovbakken og Simone Boye Sørensen, Ballerup 
Skovlunde Fodbold .

FIFA
Danmark endte året på 12 . pladsen på FIFA’s 
verdensrangliste .

Lone Smidt Nielsen repræsenterer fortsat 
Danmark i FIFA’s kvindekomite .

U23-kvindelandsholdet
U23-landsholdet mødte i 2011 Norge i en ven-
skabskamp . Her blev det til et nederlag på 6-0 . 
Derudover blev der afholdt fire træningssamlin-
ger af forskellig karakter .  Aktiviteterne gav Per 

Nielsen og Kenneth Heiner-Møller gode mulig-
heder for at se nogle af de unge spillere i aktion .

U19-kvindelandsholdet
Holdet deltog igen i den internationale mini-
turnering på La Manga . Puljemodstanderne var 
Skotland (1-1), Italien (3-0) og Schweiz (0-0) . 

2 . EM-kvalifikations turnering blev afholdt på 
hjemmebane i Odense . Det blev til sejr over Li-
tauen (9-0) og Frankrig (3-0), mens et nederlag 
til Holland (0-3) betød, at holdet desværre ikke 
gik videre til slutrunden . 

Forud for 1 . EM-kvalifikationsturneringen i ef-
teråret forberedte det ’nye’ U19-kvindelands-
hold sig med to venskabskampe mod Schweiz . 
Det blev til en sejr og et nederlag på henholds-
vis 3-0 og 0-2 .

Herefter tog holdet til 1 . EM-kvalifikations-
runde i Letland . Det blev til en fornem første-
plads i puljen med sejre over Grækenland (8-0), 
Letland (9-0) og Rusland (1-0) . Holdet avance-
rede dermed på sikker vis til næste runde, der 
spilles i foråret 2012 i Serbien . 

U17-pigelandsholdet
Holdet indledte det nye år med to venskabs-
kampe mod Norge . Det blev til to nederlag på 
henholdsvis 0-4 og 1-2 .  

Holdet fik en god start i 2 . runde af EM-kvali-
fikationen med sejre over Rusland (5-0) og Fin-
land (3-1) . Det betød, at hvis holdet kunne slå 
Tyskland, var pladsen til slutrunden hjemme . 
Desværre blev det til et nederlag i den kamp på 
0-3 . Kampene blev spillet i henholdsvis Varde 
og Esbjerg . 

Før holdet skulle spille 1 . kvalifikationsturne-
ring i oktober, tog det nye U17-pigelandshold en 
tur til Wales for at spille to venskabskampe . Det 
blev til to flotte sejre på 5-0 og 3-0 .

Kursen var derfor lagt til en succesrig kvalifika-
tionsturnering, og med to sejre over Grækenland 
(6-0) og Tyrkiet (3-1) og en enkelt uafgjort mod 
hjemmeholdet fra Serbien (2-2) kvalificerede hol-
det sig også til EM-kvalifikationens 2 . runde, der 
spilles i foråret 2012 med Danmark som vært .

Kvindeeliteungdomsudvalget
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Holdet sluttede 2011 af med to venskabskampe 
mod England på Vejen Stadion . Det blev til to 
flotte sejre på henholdsvis 4-1 og 1-0 .  

U16-pigelandsholdet
Som optakt til Nordic Cup spillede U16-pige-
landsholdet to venskabskampe mod Sverige . 
Disse kampe blev spillet i Haderslev, og det blev 
til to flotte sejre på henholdsvis 3-2 og 5-2 . 

Nordic Cup blev i 2011 afholdt i Finland . Hol-
det indledte med to sejre over Finland (1-0) og 
Sverige (1-0), mens et nederlag til Holland (0-1) 
betød, at holdet skulle spille om 3 .-4 . pladsen . 
Slutresultatet, efter ordinær spilletid, var 2-2, 
og holdet trak desværre det korteste strå i den 
efterfølgende straffesparkskonkurrence, så det 
‘kun’ blev til en fjerdeplads i turneringen . 

KTU
DBU’s bestyrelse besluttede i foråret at forlænge 
KTU projektet, så det løber frem til juni 2012 . Pro-
jektet har fortsat fem klubber som deltagere . 

Der blev i efteråret igangsat nogle initiativer, 
heriblandt øget fokus på fysisk træning i KTU 
klubberne .

En arbejdsgruppe er nedsat med henblik på 
at få udarbejdet et nyt projekt, der skal afløse 
KTU . Oplægget med titlen Vision 2020 blev 
forelagt første gang for bestyrelsen i efteråret 
2011 og forventes godkendt straks i 2012 . 

Projektkoordinator 
Klubudviklingsinitiativerne i KTU kører videre 
med forskellige fokusområder . De populære 
seminarer med varierede emner fortsatte lige-
ledes i 2011 . Projektkoordinatorens projektan-
sættelse blev i forbindelse med det øvrige KTU 
projekt forlænget til sommeren 2012 . 

DBU talenttræning 
DBU talenttræning blev efter sommerferien ju-
steret, så spillerne ikke både deltager på DBU 
talenttræning og U16-landsholdet . 

Årgang 95 og 96, som deltog inden sommer-
ferien, blev derfor erstattet af årgang 97, idet 
årgang 96 så udelukkende deltager på de akti-
viteter, der er for U16-landsholdet . Der har del-
taget  50 spillere fra årgang 97 i U15 talenttræ-
ning efter sommerferien . Spillerne har været 
inddelt i to geografiske områder – øst og vest . 
Helle Hansen og Anders Damgaard har været 
talenttrænere for vest, mens Danny Jung og Sø-
ren Randa-Boldt har været i øst . 

I løbet af 2011 har der i begge område været 
afviklet to aftensamlinger, to heldagssamlin-
ger, fem samlinger over to dage, og i april må-
ned var Vildbjerg Sports- og Kulturcenter vært 

ved det årlige talenttræf, som blev afviklet over 
tre dage .

DBU har også afviklet U14 talenttræning for 
landets 120 bedste spillere i årgang 96 . I maj 
blev årets talenttræf afviklet i Vejen Idrætscen-
ter . I løbet af talenttræffet blev de 50 spillere 
udvalgt, som efter sommerpausen skulle del-
tage i U15 talenttræning .

Fra juni måned havde klubberne mulighed for 
at tilmelde spillere årgang 98 til U14 talenttræ-
ning . Der blev indstillet lige under 700 spillere 
og i løbet af efteråret har U14 talenttrænerne 
udvalgt de ca . 120 spillere, det tilbydes U14 ta-
lenttræning i sæsonen 2011/12 .

U14 talenttræning er opdelt i seks geogra-
fiske områder og med hver deres træner . De 
seks U14 talenttrænere er Thomas Rasmussen, 
Lars-Michael Andreasen, Michael Hansen, Flem-
ming Bjerregaard, Torben Andersen – efterfulgt 
af Marlene Kristensen efter sommerferien – og 
Gitte Andersen .

3F ligaen
Brøndby IF genvandt i 2011 titlen som dansk 
mester . Fortuna Hjørring sikrede sig, som nær-
meste forfølger sølv, og IK Skovbakken bronze .

SønderjyskE vendte tilbage til 3F ligaen, hvor 
også Taastrup FC for første gang tilspillede sig 
en plads . 

3F cup
Brøndby IF sikrede sig også pokaltitlen i Vejle, 
da det i en meget spændende finale blev til en 
3-2 sejr over Fortuna Hjørring .
 
UEFA Women’s Champions League
UEFA’s WCL titel gik i sæsonen 2010/2011 til 
Olympique Lyon fra Frankrig, som i finalen 
foran godt 14 .000 tilskuere i Fulham vandt 2-0 
over tyske 1 . FFC Turbine Potsdam . Finalen var 
en gentagelse af sidste år finale, men denne 
gang med den omvendte vinder .

Sæsonen 11/12 startede med to danske hold 
i form af mestrene fra Brøndby IF og Fortuna 
Hjørring, som var med som sølvvindere .

Brøndby gik videre til næste runde efter sam-
let 5-4 over Standard Liege fra Belgien, mens 
Fortuna Hjørring samlet vandt overbevisende 
5-1 efter to kampe mod Young Boys fra Schweiz .

Næste runde blev endestation for Fortuna 
Hjørring, der efter samlet 4-2 mod Göteborg 
måtte forlade turneringen . Brøndby IF var ef-
ter to sejre (2-1 hjemme og 1-3 ude) mod itali-
enske Torres klar til kvartfinalerne, der spilles i 
foråret 2012 . Modstanderen her bliver de fran-
ske storfavoritter Olympique Lyon . Finalen spil-
les i München .

VM
Denne turnering, som desværre ikke havde 
Danmark som deltager, blev afholdt i Tyskland . 
Som altid, når Tyskland er vært, blev turnerin-
gen en kæmpesucces, ikke kun tilskuer- og tv-
mæssigt – men også sportsligt . Således havde 
åbningskampen ikke mindre end 73 .680 til-
skuere, og det samlede tilskuerantal til alle 32 
kampe endte på imponerende 845 .711 . Turne-
ringen satte nye standarder for kvalitet ikke 
mindst på stadions, og det bliver spændende at 
se om Canada kan følge op på succesen i 2015 . 

I en medrivende finale vandt Japan lidt over-
raskende over USA med 3-1, efter straffesparks-
konkurrence . Vore naboer fra Sverige vandt en 
flot bronzemedalje .
 
Generelt fra udvalget 
Udvalget afholdt igen i år fire udvalgsmøder, 
heraf et telefonmøde . Udover disse deltager 
udvalgets medlemmer også i andre udvalg og 
projektarbejder . 

Et forslag om ændring af U18 DM til U17 DM 
og reducering til to årgange vandt efter en hø-
ringsrunde ikke gehør, og blev derfor ikke frem-
sat i egentligt forslag .

Årets Spiller
Landsholdets anfører Katrine S . Pedersen, der 
til dagligt spiller i norske Stabæk, blev valgt til 
årets spiller i 2011 ved Fodbold Awarden i no-
vember .
 
Årets talent
Ved samme lejlighed fik den talentfulde U19 
landsholdsspiller Julie Trustrup Jensen fra 
Brøndby IF tildelt titlen årets talent .
 
3F
Hovedsponsoratet med 3F blev i efteråret for-
længet til sommer 2016, hvilket er en vigtig for-
udsætning for fortsat udvikling af kvindefod-
bolden .

 
Kvindeeliteungdomsudvalget bestod i 2011 af 
Mette Bach Kjær (formand), Birgit Schrøder, Tor-
ben Povlsen, Diana Andersen, Søren Juul Jensen, 
John Ipsen og Anette Søndergaard.  Som sekre-
tærer for udvalget fungerede Anders Johansen, 
Gitte Therkelsen, Thomas Jensen, Annette Mik-
kelsen og senest Helene Pedersen. Steen Klingen-
berg har været tilknyttet udvalget ad-hoc.
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Licensudvalg, drenge

Licenssystems formål er at etablere gode klub-
miljøer, hvor de bedste eliteungdomsspillere 
kan udvikle sig gennem mange træningslektio-
ner i gode faciliteter sammen med gode med-
spillere og velkvalificerede trænere . Desuden 
skal licenssystemet styrke fundamentet for 
dansk fodbolds bedste eliteungdomsklubber, 
sportsligt og administrativt .

Målet er, at spillerne gennem udvikling til det 
højeste elitære niveau bliver i stand til at kunne 
gøre sig gældende på klubbernes 1 . hold og deri-
gennem også være med til at styrke i første om-
gang Danmarks ungdomslandshold og senere 
A-landsholdet .

Pr . 1 . juli 2011 trådte en ny treårig periode for 
licenssystemet i kraft, og med den en række 
ændringer besluttet af bestyrelsen, som skal 
gøre licenssystemet endnu bedre . 

Først og fremmest fokuseres indsatsen yder-
ligere i de allerbedste talentudviklingsmiljøer, 
således at der fremover ikke bliver mere end 
ideelt op til 12 klubber med A-licens samt op til 
ideelt 14 klubber med B-licens . Samtidig blev 
den hidtidige A+ licens og A licens lagt sammen 
til én A-licens, samtidig med at licenskravene 
blev skærpet yderligere ud fra strategien ‘smal-
lere i toppen – bredere i bunden .’

Derfor indførtes også T-licensen for ideelt set 
op til 14 klubber, der for spillere i alderen 12 til 
14 år over en årrække har vist, at de kan være et 
godt første stop i udviklingsstigen . Det giver de 
største talenter, der senere kommer til klubber 
med A- og B-licens for fortsat udvikling, et godt 
og bredere fundament – uden at de i 12-13 års 
alderen behøver skifte klub for at blive en del af 
et godt udviklingsmiljø . 

Licensudvalget har gennem foråret omformet 
T-licensen initiativer til konkrete licenskrav, der 
resulterede i en ny og opdateret licensmanual, 
som blev godkendt af bestyrelsen i august må-
ned . Den første tildeling af T-licenser skete i no-
vember måned gældende fra 1 . januar 2012 og 
frem til 30 . juni 2013 . 

I alt 35 klubber ansøgte foråret 2011 om A- 
og B-licens, og udvalget tildelte A-licenser til 11 

klubber, og B-licenser til 14 klubber . Endvidere 
blev der tildelt wildcard til en klub, der ikke op-
fyldte alle krav til at få licens, men hvor sports-
lige hensyn gjorde, at enkelte hold naturlig 
kunne få lov at deltage i Ungdoms-DM . 

Den endelige licenstildeling for perioden 1 . 
juli 2011 til 30 . juni 2012 er følgende:

11 klubber er tildelt A licens
AGF
Brøndby IF
Esbjerg
FCK 
FC Midtjylland
FC Nordsjælland
Lyngby BK
OB
Randers Freja
Vejle BK
AaB
 
14 klubber er tildelt B licens
AB
B93
FC Fyn
FC Roskilde
FK Viborg
HB Køge
Horsens
Hvidovre IF
Nordvest
Næsby
Næstved
Silkeborg
SønderjyskE
Thisted

Fire klubber er tildelt T licens
AB Taarnby
Boldklubben Søllerød Vedbæk
FC Sønderborg
Hellerup IK

Udover at sikre en plads i de bedste ungdoms-
rækker modtager klubberne også et årligt 

grundbeløb fra DBU defineret ud fra hvilken li-
cens klubben opnåede:

T-licens 50 .000 kroner
B-licens 175 .000 kroner
A-licens 500 .000 kroner (heraf 200 .000  
øremærket til fuldtidsansat A+-træner) .

Endvidere besluttede udvalget at inddele Ung-
doms-DM turneringen (U17 og U19) i følgende 
rækker (liga og division):

Landsdækkende U19 division (14 hold)
AB
AC Horsens
B93
FC Fyn
FC Roskilde
HB Køge
Hvidovre IF
Nordvest
Næsby
Næstved
Silkeborg IF
SønderjyskE
Thisted FC
Viborg

Landsdækkende U17 division (14 hold)
AB
AC Horsens
B93
FC Fyn
FC Roskilde
*FC Sønderborg
Haderslev FK
Hvidovre IF
Nordvest
Næsby
Næstved
Silkeborg IF
Thisted
Viborg
* Wildcard
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Landsdækkende U19 liga (11 hold)
AGF
Brøndby IF
Esbjerg
FC København
FC Midtjylland
FC Nordsjælland
Lyngby BK
OB
Randers Freja
VB Kolding
AaB

Landsdækkende U17 liga (12 hold)
AGF
Brøndby IF
Esbjerg
FC København
FC Midtjylland
FC Nordsjælland
*HB Køge
Lyngby BK
OB
Randers Freja
VB Kolding
AaB
* Wildcard

17 klubber søgte i efteråret om T-licens, og ud-
valget tildelte fire klubber licens . Der var imid-
lertid en række klubber, som med en begræn-
set yderligere indsats efter udvalgets vurdering 
kunne antages at bringe sig i position til en T-li-
cens . Udvalget besluttede derfor at åbne mulig-
hed for at tildele T-licenser, som en del af pro-
cessen med tildeling af A- og B-licenser i foråret 
2012 . 

Samtidigt blev de to licensmanualer for A-, B- 
samt T-licens skrevet sammen til én manual for 
alle tre licenstyper, og vil blive anvendt ved til-
delingen i foråret 2012 .

Det er fortsat udvalgets opfattelse – og må-
ske den vigtigste udvikling overhovedet – at 
forsættelsen af licenssystemet skal bidrage til, 
at diskussioner, overvejelser og prioriteringer 
af talentudvikling ude i klubberne sker på et 
meget bedre grundlag, som beskriver, hvad ta-
lentudvikling på et højt kvalitativt niveau helt 
konkret indebærer . Herigennem kan klubberne 
foretage klarere til- og fravalg af talentudvik-
ling på et oplyst grundlag, og dermed sikre en 
langt mere bevidst og fokuseret anvendelse af 
de ressourcer, der er til rådighed for talentud-
vikling . 

Udvalget har i årets løb endvidere modtaget 

og behandlet ansøgninger til den særlige ta-
lentudviklingspulje, som har til formål at støtte 
udviklingen af klubbernes talentudviklingsmil-
jøer, gennem tilskud til aktiviteter, som forbed-
rer eller vedligeholder forhold, der er nødven-
dige for at opfylde licenskravene . Forbedringer, 
der ligger ud over licenskravene, men som tje-
ner til yderligere forbedringer af talentudviklin-
gen, kan også opnå støtte .

Udvalget har i 2011 bestået af Christian Kofoed 
(formand), Kim Vilfort og Kent Falkenvig (begge 
også medlemmer af Herreeliteungdomsudvalget) 
samt Jens Jørgen Møller Nielsen (Divisionsfor-
eningen). Kim Hallberg har fungeret som udval-
gets sekretær og har været den administrativt an-
svarlige for implementeringen af licenssystemet.

Licensudvalg, piger
I alt 17 klubber søgte om licens for sæsonen 
2011/12 . 12 klubber fik tildelt en licens, hvilket 
er det højeste antal licenser, der er tildelt i li-
censsystemet for pigers levetid . De 12 klubber, 
som derfor deltager i U18 pige DM i sæsonen 
2011/12, er som følgende: 

Ballerup-Skovlunde Fodbold
Brøndby IF
Fortuna Hjørring
Horsens SIK
IK Skovbakken
KoldingQ
Næsby Boldklub
OB
Team Viborg
Thisted FC
Varde IF
Vejle Boldklub 

Udvalget har i 2011 blandt andet haft fokus på, 
at støtte op omkring en række klubber, der ikke 
pt . har licens, men som licensudvalget i frem-
tiden ser som mulige licensklubber . Klubberne 
er blevet inviteret med til licensklubbernes se-
minarrække, ligesom licensudvalget har væ-
ret i løbende dialog med disse klubber . Der er 
blevet holdt seminarer for de talentansvarlige, 
uddannelsesansvarlige, fysiske trænere, mål-
mandstrænere og U18 DM og U15 cheftrænere .

13 klubber har i årets løb modtaget tilskud 
fra talentudviklingspuljen . Der er primært 
ydet tilskud til træneruddannelse, træningsre-
kvisitter, videotårn og videoudstyr .

DBU Licensudvalg for piger har i 2011 består af 
Lars Olesen (formand), Diana Andersen, Lene Fil-
holm og Birgit Schrøder. Udvalget har afholdt 
tre udvalgsmøder samt diverse telefonmøder 
med behandling af enkeltsager.
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DBU Etisk Udvalg

Etisk udvalg

Etisk udvalg, der blev etableret i 2007, har til 
formål at observere og sikre, at DBU’s etiske ko-
deks og etiske retningslinjer efterleves af fod-
boldens parter . Udvalget skal så at sige ‘måle 
temperaturen på sundhedstilstanden’ i dansk 
fodbold, hvad angår etik og moral .

Udvalget har fortsat fulgt den tidligere ud-
meldte strategi om specielt at sikre, at fodbol-
dens forskellige instanser, herunder også DBU, 
opfanger og reagerer på signaler og episoder, 
der ud fra etiske overvejelser kunne give anled-
ning til bekymring .

Etisk udvalg har ikke set det som et problem, 
at man ved lovrevisionen i 2010 mistede mu-
ligheden for at sanktionere direkte i sager, idet 
man i givet fald fortsat har muligheden for at 
opfordre eksempelvis disciplinærudvalget til at 
tage en sag op og herved sikre, at der stadig be-
står en sanktionsmulighed, hvis der observeres 
overtrædelser af en sådan art, at de bør have en 
konsekvens for de implicerede .

Udvalget har i 2011 løbende fulgt udviklin-
gen i dansk fodbold, og har haft mange drøftel-
ser om forhold eller begivenheder, der ikke selv-
stændigt har givet anledning til reaktion, men 
en intern afklaring og opmærksomhed .

Den fortsatte overvågning af begivenheder i 
fodboldens verden vil fremadrettet blandt andet 
komme til at koncentrere sig om emner som:

•	  Film/snyd, hvor ikke mindst en aktuel medie-
debat satte fokus på dette spørgsmål, og for-
holdet til etisk korrekt adfærd og fairplay . Det 
er vigtigt, at fodboldens centrale personer er 
sig bevidst, hvilke rollemodeller de er for ikke 
mindst de unge spillere .

•	  Skuffeaftaler, hvor udvalget har været og 
fortsat er bekymret for, om der i videre ud-
strækning er tale om brud på reglerne om 
gennemsigtighed i alle kontraktmæssige for-
hold, som det forudsættes i DBU’s regelsæt . 
Udvalget har fulgt behandlingen af de aktu-
elle sager og finder det nødvendigt, der ska-
bes en klarhed, der betyder, at ingen er i tvivl 
om den helt klare objektive forpligtelse til at 
indberette og få godkendt alle aftaler samt, 
at der iværksættes konkrete sanktioner, hvis 
reglerne brydes .

•	  Match Fixing, hvor konkrete sager er fulgt . 
Det forstærkede lovgrundlag samt meget 
præcise tilføjelser til standardspillerkontrak-
terne skulle ikke efterlade nogen som helst 
tvivl om, at det er i strid med DBU’s Etisk ko-
deks at spille på egne kampe . Sagerne viser, 
at der fortsat er behov for at kommunikere 
reglerne bredt ud og vedligeholde kommuni-
kationen, således at det må stå soleklart for 
alle, at det er ulovligt .

•	  Tilskueruroligheder, hvor udvalget løbende 
har fulgt bestræbelserne på i et samspil imel-
lem DBU og især superligaklubberne at af-
tale fælles foranstaltninger, der kan dæmme 
op for de uroligheder, vi fra tid til anden ser 
i forbindelse med afvikling af kampene . Det 
er vigtigt, at processen fortsættes, således at 
en positiv – men absolut endnu ikke tilfreds-
stillende – udvikling kan fortsættes . Det er 
udvalgets opfattelse, at man gerne ser ka-
rantænebestemmelserne i ‘Lov om sikker-
hed ved bestemte idrætsbegivenheder’ an-

vendt i bredere omfang og finder i øvrigt, at 
myndighedernes krav om at henlægge vigtige 
fodboldkampe til ubekvemme tidspunkter er 
uheldige . Denne udvikling kan kun standses, 
hvis man står sammen om at bekæmpe det 
problem, der giver anledning til overvejelser 
af denne karakter .

•	  Racisme har givet anledning til debat i efter-
året, og set i lyset af de bredere iværksatte 
initiativer fra det offentlige og andre organi-
sationers side på at begrænse tilstedeværelse 
af de såkaldte hadforbrydelser – store som 
små – er det også løbende et vigtigt emne for 
DBU og fodboldens interessenter i bredeste 
forstand, hvilket også klart fremgår af de reg-
ler, vi arbejder efter .

Udvalgets arbejde baserer sig fortsat på blandt 
andet den pressemæssige opmærksomhed på 
konkrete sager, men i lighed med tidligere op-
fordres alle fodboldens parter til at anvende 
udvalget ved at forelægge konkrete eksempler 
ell er problemstillinger, som, man mener, har en 
etisk vinkel, udvalget bør tage stilling til .

Udvalgets sammensætning var i 2011 følgende: 
Per Larsen (formand), René Henriksen, Hans Pe-
tersen og Kim Milton Nielsen. Ole Borch forlod 
udvalget i efteråret 2010 (af habilitetsmæssige 
årsager) og er endnu ikke erstattet af et andet 
medlem. Peter Ebbesen var sekretær for udvalget.
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Synliggørelse generelt
En stor del af udvalgets aktiviteter var i 2011 
koncentreret om de yngste fodboldspillere, 
med en stor synlighed til følge i de enkelte klub-
ber landet over . DBU Fair Play udvider løbende 
viften af aktiviteter, og fælles for dem alle er 
som tidligere, at de skal være gennemarbejdede 
– og langtidsholdbare . 

2011 var året hvor der blev fokuseret på en 
fortsat udvikling af hidtidige aktiviteter . Den 
målrettede indsats, der startede i 1998, viser sig 
stadigt tydeligere på alle niveauer af dansk fod-
bold .

EFPM kongres i Kroatien
På årets kongres i Porec, Kroatien 29 .-30 . ok-
tober deltog Lars Olesen og sekretær Enrique 
Córdova Jensen . 

Årets konference tog udgangspunkt i emnet: 
Sport as a part of culture: Fairplay as a part of 
sports culture . Eksterne foredragsholdere samt 
kortere indlæg fra diverse medlemslandene var 
med til at give inspiration til de danske fairplay 
tiltag . Det netværk, som Danmark er en del af, 
giver hvert år gode ideer og tiltag, som der kan 
arbejdes videre med . 

En stor del af de østeuropæiske landes oplæg 
i kongressen forsøger at integrere fairplay kon-
cepter via deres uddannelsessystemer . Især på 
folkeskoleniveau ydes der en indsats på områ-
det . Samarbejde med enkelte kendte sports-
folk fra forskellige sportsgrene er en stor del af 
den promovering, som østlandene satser på . De 
vesteuropæiske lande blandt andet Holland har 
over et par år haft held med projekter på tværs 
af forbundene, og med disse tanker har vi i Dan-
mark også taget skridt imod sådant et samar-
bejde . Mere om dette senere under punktet DIF . 

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 Danmark Idræts-Forbund tiltrådt, at 
DBU er et fuldgyldigt medlem og Danmarks re-
præsentant i EFPM .

Konkurrence for superligaen
I superliga-sæsonen 2010/2011 blev vinderen af 
fairplay-konkurrencen, for andet år i træk, FC 
København . Sportschef, Carsten V . Jensen mod-
tog den 31 . juli på klubbens vegne 50 .000 kro-
ner af udvalgets formand Thomas Bytoft .

Slutstillingen i fairplay-konkurrencen 
for superligaen 2010/2011
Nr . Klub Fair play-point
1 FC København 7,280
2 Lyngby BK 7,280
3 FC Midtjylland 7,242
4 FC Nordsjælland 7,144
5 Esbjerg fB 7,136
6 OB 7,121
7 Randers FC 7,114
8 AC Horsens 7,098
9 AaB 7,083
10 Silkeborg IF 7,068
11 SønderjyskE 7,053
12 Brøndby IF 6,970

   
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 bliver offentliggjort 
på dbu .dk og efter aftale med dommerudvik-
lerne, superligaklubberne og Divisionsforenin-
gen er der enighed om at have gennemsigtig-
hed med de point, som de enkelte hold opnår 
efter hver runde . 

Fra 2011 er det dog besluttet, at udvalget har 
mulighed for at skjule relevante runder af kon-
kurrencen i det sidste halve år af sæsonen, for 
at sikre en sportslig korrekt afvikling af de sid-
ste runder af superligaen .

Fairplay-konkurrencen for kvinderne
I fairplay-konkurrencen for klubberne i 3F-li-
gaen, findes vinderen ud fra, hvilket hold der 
modtager færrest røde og gule kort .

Vinderen af fairplay-konkurrencen 2010/2011 
blev Skjold BK . Holdet sluttede sæsonen med 

12 fairplay-point . Skjold BK modtog en kontant 
præmie på 50 .000 kroner, der skal anvendes til 
aktiviteter i klubbens ungdomsafdeling til for-
del for talentudvikling . Checken blev overrakt til 
klubben af udvalgets formand, Thomas Bytoft .

Slutstillingen i fairplay-konkurrencen 
for 3F-ligaen 2010/2011
Nr . Klub Fair play-point
1 Skjold BK 12
2 OB 19
3 Team Viborg 26
4 AaB 34
5 Fortuna Hjørring 42
6 Vejle BK 44
7 Brøndby IF 47
8 IK Skovbakken 49
9 BSF 67
10 Kolding 83

UEFA’s fairplay-konkurrence
I UEFA’s fairplay-konkurrence sluttede Danmark 
på en fjerdeplads 

Da det kun er de tre øverst placerede forbund 
der tildeles en plads, betød det desværre, at Dan-
mark ikke fik tildelt en ekstra Europa League 
plads .

UEFA’s fairplay-slutstilling 2010/2011
Stilling Land Koefficient Kampe
1 Norge 8 .293 66
2 England 8 .196 148
3 Sverige 8 .180 73
4 Danmark 8 .149 85
5 Island 8 .149 56
6 Tyskland 8 .145 118
7 Irland 8 .135 56
8 Finland 8 .110 65
9 Holland 8 .086 114
10 Frankrig 8 .082 130
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Superliga besøgsdage
Udvalget havde i 2004 udtrykt ønske om at 
komme i dialog med dommerudviklerne i for-
bindelse med pointgivning i superligakampene . 
Dommerudviklerne varetager fairplaykonkur-
rencen i superligaen for udvalget . I praksis 
overværede et udvalgsmedlem og dommerud-
vikleren en superligakamp sammen og kunne 
dermed løbende, holde en konstruktiv dialog 
til videreudvikling af fairplaykonkurrencen . Be-
søgene fortsatte i 2011 og begge parter er enige 
om at ordningen bør fortsætte . 

FIFA Fairplay dag 2011
Fodboldarenaer verden over markerede i da-
gene 3 .-12 . september FIFA Fairplay dage, der i år 
blev afholdt for 15 . gang . Dagene blev markeret 
i alle kampe i superligaen, 3F-ligaen samt ud-
valgte kampe i 1 . og 2 . division . U21-landsholdet 
deltog i aktiviteten med deres træningskamp 
mod Litauen i Aarhus . Også A-landsholdets EM 
kvalifikationskamp mod Island 7 . september 
deltog i markeringen af FIFA Fairplay dage . Da-
gene forløb som planlagt, og det er med stor 
tilfredshed, at udvalget kan konstatere, at det 
er en aktivitet, som alle landets klubber bakker 
100 % op om .

Vores lokalunioner og regioner havde valgt fem 
kampe hver, hvor holdene skulle finde hinan-
dens fairplayspiller i forbindelse med FIFA Fairplay 
dage . Aktiviteten blev rigtig godt modtaget af 
spillere, trænere samt dommere . De positive til-
bagemeldinger har betydet, at udvalget fortsæt-
ter med koordinering af aktiviteten i 2012 . En stor 
tak til lokalunionerne og regionerne for deres ar-
bejde med at eksponerer aktiviteten på hjemme-
sider og i lokalunionsbladene .  

Radiokampagne
De 10 forældrebud dannede rammen for årets 
radiokampagne . I alt er der produceret 10 spots, 
og der blev til årets kampagne udvalgt fem styk, 
som kørte i rotation i fem uger med start den 
2 . april . Kampagnen kørte på Nova FM, Radio 
Pop FM, The Voice og diverse regionale statio-
ner, som er tilsluttet SBS radionettet . De sidste 
fem spots bruges på radiokampagnen for 2012 . 
Målet med kampagnen er at få forældrene til at 
tænke over deres rolle som forældre, og hvor-
dan man støtter sit barn og holdet bedst i den 
lokale fodboldklub .

Fællesmøde med LU
I februar måned var udvalget vært for det tredje 
fællesmøde med LU omkring fairplay . Alle par-
ter præsenterede deres status, aktiviteter og 
fremtidige projekter og tiltag . Til dette møde 
var der hentet inspiration fra Holland, hvor det 
hollandske fodboldforbund samt det holland-
ske hockey forbund fortalte om et stort pro-
jekt, som involverer de 10 største specialfor-
bund med støtte fra den hollandske regering . Et 
af de store mål med projektet er at skaffe flere 
frivillige ledere og især dommere til de forskel-
lige sportsgrene . Derudover har den holland-
ske regering postet penge i projektet for at æn-
dre holdningen i den hollandske fankultur, hvor 
især fodbolden har vist sit grimme ansigt i form 
af vold omkring afviklingen af fodboldkampe i 
den højeste række . På breddeniveauet har man 
tiltag som ligner vores på mange områder .

DIF
Med bagrund i inspirationen fra fællesmødet 
i februar blev DIF kontaktet for at sondere ter-
rænet for et muligt tværfagligt projekt . DIF var 
meget lydhøre for ideen og i december måned 
blev man enige om at arbejde videre med ideen 
i 2012 . Bolden ligger nu hos DIF, og udvalget ser 
frem til at se, hvad der kan komme ud af samar-
bejdet på længere sigt .

Fairplay – for fodboldspillere og deres forældre
På DBU’s Mikrofodboldskole er tegneserien ble-
vet udleveret til forældre såvel som spiller . Også 
på andre relevante DBU børne- & ungdomsakti-
viteter er den benyttet . Jævnligt modtages der 
bestillinger på tegneserien fra de danske fod-
boldklubber men også skoler, biblioteker og in-
stitutioner henvender sig for at rekvirerer teg-
neserien .   

De 10 forældrebud
Med en gul forside og en rød forside er de 10 
forældrebud en folder som der lægges mærke 
til . Den indeholder 10 simple retningslinier til 
forældre med børn som spiller fodbold . Folde-
ren kan rekvireres vederlagsfrit via dbu .dk .

’Giv din modstander en hånd’
Som det er kutyme ved alle kampe i for eksem-
pel superligaen og ved internationale opgør, 
opfordrede DBU og DFU fra starten af sæsonen 

2003 til, at samtlige kampe i Danmark skulle 
indledes med, at spillerne hilser på hinanden og 
dommeren/dommertrioen med ønsket om en 
god og fair spillet fodboldkamp .

Det er med stor glæde, at udvalget konstaterer, 
at det er mere reglen end undtagelsen, at kampe 
i Danmark indledes på denne måde – uanset ni-
veau!

Men for at understrege, at det er en fairplay-
handling, som er kommet for at blive, har DBU 
Fair Play opfordret lokalunioner og dommerklub-
ber 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, lo-
kalunioner og ikke mindst dommere i bestræbel-
serne på at forbedre kendskabet til proceduren . 
Hvorfor er denne valgt?

 
Ekstra Bladets Skolefodboldturnering
Et yderligere konkret eksempel på DBU Fair 
Plays måde at synliggøre begrebet på er vort 
engagement i Ekstra Bladets Skolefodbold-
turnering, hvor der ved hver kamp kåres den 
mest fair spiller . I år deltog ca . 1 .750 hold, det 
er ca . 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 tildelt et fairplay anførerbind, hvilket 
har været med til at skabe ekstra opmærksomhed 
omkring fairplay begrebet i turneringen . 

Størstedelen af ovennævnte aktiviteter kan ikke 
lade sig gøre uden vort gode samarbejde med lo-
kalunionerne og -regionerne, samt dommerud-
viklerne, hvilket udvalget sætter stor pris på .

Udvalget har i 2011 haft følgende sammensæt-
ning: Thomas Bytoft (formand), Per Bjerregaard, 
Lars Olesen, Jan Damgaard og Ole Jacobsen. Se-
kretær for udvalget var Enrique Córdova Jensen.
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IT-holdet var intakt i 2011, og holdet bestod så-
ledes fortsat af IT-chef Anette Andersen, tek-
nikerne Flemming Knoth-Nielsen og Christian 
Lacoppidan samt projektlederne Brian Reimer 
og Heidi Lüthje . Specielt på projektlederfron-
ten har 2011 været et travlt år, idet flere nye 
aktiviteter i organisationen naturligt skulle 
bakkes op af holdbare IT løsninger . Som følge 
deraf er det besluttet, at afdelingen i starten 
af 2012 vil blive opnormeret med en ekstra pro-
jektleder .

Streetfodbold, Beachsoccer og Fodboldfitness
Fodbold kan spilles på mange måder! Og aktø-
rerne ønsker at spille på mange forskellige un-
derlag med forskellige sammensætninger og 
på forskellige tidspunkter af dagen . Kort sagt 
forskellige behov, krav og ønsker . Det er en 
spændende men også udfordrende opgave at 
understøtte denne palet af forskellighed med 
egenudviklede IT-systemer . 

Streetfodbold og Fodboldfitness var to til-
tag, som blev søsat i 2011, og som akut nød-
vendiggjorde dedikerede ressourcer i IT af-
delingen . Som det så ofte viser sig, når vi går 
ombord i nye projekter, så dukker nye og inte-
ressante muligheder for synergier op, og netop 
fordi vi ikke ønsker et kludetæppe af løsninger, 
men derimod sammenhængende løsninger 
for klubberne, så kan udviklingen være meget 
kompleks . Begge tiltag kom dog fint ud over 
rampen og for Fodboldfitness’ vedkommende, 
så anvendte vi for første gang en løsning, hvor 
vi har givet klubberne mulighed for at inte-
grere betalings-, tilmeldings- og afviklingspro-
ceduren for medlemmer på deres egne web-
sites . Herudover bliver aktiviteterne samlet 
på personen i vores webunivers, nærmere be-
stemt på ‘Mine funktioner’, se mere herom ne-
denfor . 

Mine funktioner
Det som i starten af året havde arbejdstitlen 
’DBU Office’, skiftede hurtigt navn til ’Mine 
funktioner’ . Mine funktioner tilgås via dbu .dk 

og efter brugerens login, skal vedkommende 
kunne se og vedligeholde sine egne aktiviteter 
og systemadgange via dette punkt . 

Og hvorfor nu flytte tingene væk fra DBUnet 
til Mine funktioner? 

Fordi vi ikke synes, at det giver mening for 
brugerne at færdes i forskellige miljøer og sy-
stemer, når de eksempelvis har flere ’kasket-
ter’ på . Og vel at mærke i miljøer som vi ikke 
mener, er tidsvarende på brugervenlighed og 
grafik . På Mine funktioner kan vi i langt højere 
grad præsentere brugeren for ét genkendeligt 
miljø og brug af samme type præsentations-
værktøjer, uanset om det er håndtering af et 
kursus, en fodboldfitness tilmelding, valg af en 
fodboldskoleuge eller noget helt fjerde . 

Fodboldfitness var som nævnt første system, 
som anvendte Mine funktioner . Vi vil i 2012 ar-
bejde hårdt på at flytte den offentlige del af 
henholdsvis ‘Swub’ (B&U systemet) samt ‘Fo-
kus’ (kursussystemet) til Mine funktioner .

SportsSys og DBU IT – 10 års jubilæum
Tiden flyver, og i 2011 kunne vi fejre 10 års ju-
bilæum med vores faste software leveran-
dør SportsSys . Arbejdet med rygraden af vo-
res egen datastruktur startede nemlig tilbage 
i 2001, hvor den centrale database ‘Foda’ blev 
grundlagt . Foda er stammen i vores dataset up, 
og det er her, at alle personer, klubber og tur-
neringsdata samles . Siden er som mange an-
dre løsninger blevet udviklet til os af Sports-
Sys, således at vi i dag har et omfattende og 
ikke mindst sammenhængende IT setup, som 
mange af de øvrige europæiske fodboldfor-
bund misunder os .

U21 slutrunden i Danmark
DBU IT havde også en lille finger med i spillet, 
da Danmark lagde græs til U21 EM slutrunden 
henover sommeren . Tekniker Flemming Knoth 
Nielsen blev udstationeret i det jyske, således 
at han kunne koordinere det tekniske setup i 
forhold til eksempelvis internet adgange på 
stadions, i presseområder m .v . 

Skandinavisk IT erfaringsudveksling
Anette Andersen, Brian Reimer og Heidi Lüt-
hje fra DBU IT samt Michael Tandrup fra DBU 
Kommunikation deltog i efteråret i et skandi-
navisk IT træf i Oslo . Der er ingen tvivl om, at 
vores nabolande har mange af de samme ud-
fordringer som os, og det er derfor meget ud-
bytterigt at udveksle idéer og erfaringer på IT 
området . Vi kunne konstatere, at vi IT-mæs-
sigt er tættere på vores klubber end forbun-
dene i både Sverige og Norge . De har ikke den 
direkte IT forbindelse, som vi kender fra Klub-
Office i Danmark . Herhjemme har vi priorite-
ret stærke sammenhængende løsninger for 
klubberne, mens de i højere grad – også af res-
sourcehensyn – har valgt en del samarbejds-
partnere, som de så stiller data til rådighed 
for . Mødet gav mulighed for at reflektere over 
egne til- og fravalg, og det er altid rigtig sundt . 
Vi ser frem til at holde forbindelserne ved lige 
de kommende år .  

KlubOffice
KlubOffice er stadig IT-rygraden for rigtig 
mange af vores klubber . I året som er gået, har 
vi introduceret flere nye ting, og behovet for 
tidsvarende løsninger til håndtering af klub-
bens dagligdag er ikke formindsket, tværti-
mod . Vi har gjort brug af ‘DBU Labs’ (nyere 
form for debatforum) på dbu .dk til at få vores 
klubber i tale i forhold til, hvad de ønsker og 
forventer af KlubOffice anno 2012 . Her har ting 
som kommunikation via SMS, online kontin-
gentbetaling og banebooking eksempelvis væ-
ret ting, som er meget efterspurgt . Udviklingen 
af disse ting er i fuld gang i skrivende stund, og 
vi glæder os til at præsentere disse primo 2012 . 

Klub-CMS
Cirka 300 klubber anvender vores egen udvik-
lede system til klubhjemmesider; Klub-CMS . Vi 
har i 2011 gennemført en omfattende spørge-
skemaundersøgelse for at komme tættere på 
klubbernes tilfredshed med det nuværende sy-
stem, og ikke mindst, deres forventninger/øn-
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sker til den kommende periode . Vi føler os nu 
bedre klædt på til at kunne optimere løsnin-
gen for klubberne . Vi kan – af naturlige årsa-
ger – ikke følge med mange af de specialiserede 
features, som løbende præsenteres på inter-
nettet af diverse store og små firmaer verden 
over . Det, som vi i stedet sigter på at optimere, 
er muligheden for at integrere tredjeparts pro-
grammer ind i Klub-CMS, således at vi tilveje-
bringer den fleksibilitet, som er nødvendig for, 
at klubber på alle niveauer føler, at vores løs-
ning kan virke for dem . Samtidig arbejder vi til 
stadighed på at udnytte de synergier, som fin-
des i vores systemer .

Webuniverset
Projektet omkring det nye webunivers har 
fulgt planen i 2011 . Erfaringerne fra det før-
ste cirka halvandet år viste, at der var behov 
for at stramme op på navigationen og bruger-
venligheden på sites’ene, og derfor blev web-
superbrugergruppen samlet over to dage i Fod-
boldens hus, hvor den stod på oprydning og 
opstramning af de mange forskellige afsnit . 

Efterfølgende blev der arbejdet hårdt på til-
bagemeldingerne, og 1 . september kunne vi så 
relancere dbu .dk med en ny og strammere in-
frastruktur . Blandt andet valgte vi – i hvert 
fald foreløbig – at køre de såkaldte persona-
indgange ud, og så i stedet gøre brug af nye 
mega drop downs, som hurtigt giver brugeren 
overblik over de forskellige punkter i vores top-
menu . Brugerne har taget rigtig godt imod de 
nye tiltag . Arbejdet med dbu .dk er langt fra fær-
digt, og i 2012 vil vi arbejde på næste step, net-
værksdelen .

Microsoft Office
Mod slutningen af året valgte vi at sætte gang 
i opgraderingen af vores Microsoft Office licen-
ser, således at vi skifter fra Office 2003 til Office 
2010 . DBU Sjælland var første skib i søen, og 
Fodboldens Hus fulgte lige efter . Primo 2012 vil 
alle de andre administrationer gøre de to først-
nævnte selskab . 

DBU App
Behovet for at kunne servicere fodboldfamilien 

er støt stigende . Alle undersøgelser peger på, at 
vi i de kommende år i langt højere grad vil be-
nytte smartphones til information, kommu-
nikation og opgaveløsning . Vi har derfor i 2011 
taget det første spadestik til en fælles DBU fod-
bold app til smartphones . Der blev i august af-
holdt temadag om emnet, og gruppen fandt ef-
terfølgende frem til hvilke funktioner, der skulle 
prioriteres i version 1 . Arbejdet med den tekni-
ske udvikling af app’en ligger hos SportsSys, og 
vi forventer at kunne præsentere version 1 .0 in-
den sæsonstart 2012 . I forhold til den fortsatte 
udvikling vil vi gøre brug af sociale medier, og 
på den måde vil slutbrugerne påvirke hvilket 
indhold, som skal prioriteres i de kommende 
udgaver af app’en, som i øvrigt får det meget si-
gende navn ‘Fodbold’ .

Frem mod 2012
Med den kommende lancering af app’en, relan-
cering af KlubOffice i nye klæder og større fokus 
på integration af mobile kommunikationsløs-
ninger, ser 2012 ud til at blive endnu et spæn-
dende IT år .
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Kommunikationsafdelingen er ansvarlig for 
organisationens integrerede kommunikation 
samt pressekontakt .

Kommunikationsdelen omfatter udarbej-
delse af oplæg og strategier samt eksekverin-
gen indenfor discipliner som intern og ekstern 
kommunikation, markedsføring overfor konsu-
ment segmentet, branding, kontakt til og med 
offentligheden samt nyhedsformidling .

I 2011 var afdelingen stærkt involveret i im-
plementeringen af ’projekt navnesynergi’, som 
gennem en optimering af hidtil uudnyttede 
synergier i en fælles navne- og visuel identitet 
mellem DBU og DBU’s seks lokalunioner har til 
formål at optimere DBU’s brand og samlede 
indtægtsgrundlag .

Kommunikationschef Lars Berendt præsente-
rede første gang sine ideer og tanker om ’nav-
nesynergi’ for DBU’s bestyrelse i oktober 2000 
og for DBU’s repræsentantskab på tema-afte-
nen i februar 2001 . Denne præsentation dan-
nede i 2008 baggrund for de første realitets-
drøftelser om emnet i DBU’s bestyrelse og 
efterfølgende principbeslutning om en fælles 
identitet under DBU .

DBU Grafisk
DBU grafisk er en enhed i kommunikationsaf-
delingen .

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 ad-
ministrationens eksterne leverandører af gra-
fiske ydelser – herunder tilbudshentning, 
forhandlinger og produktionsstyring med tryk-
kerierne – 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 .

DBU Grafisk havde allerede i 2010 i samar-
bejde med lokalunionerne stået for udarbej-

delsen af nyt design i forbindelse med ’projekt 
navnesynergi’, som trådte i kraft 1 . februar 2011 . 
Det nye design omfatter logoer til lokalunio-
nerne samt implementering af DBU’s corporate 
design på udvalgte materialer, blandt andet 
brevlinje, skiltning med videre .

Grafikerne var tillige involveret i EM-slutrun-
den for U21-landshold, hvor afdelingens tidli-
gere medarbejder, Henrik Vick, blev hentet ind 
for at dække behovet for grafiske ydelser til 
denne opgave, og stod også bag udviklingen af 
logoer og designkoncepter til DBU Pokalen, Fod-
bold Fitness og Street Soccer .

Enheden bestod i 2011 af tre grafikere, Bet-
tina Emcken, daglig leder, Lise Fabricius og Carl 
Herup Høgnesen .

Corporate social responsibility og public affairs
Behovet for målrettede strategier inden for om-
råderne corporate social responsibility (CSR) 
public affairs (PA) er evidente, og derfor define-
rede DBU strategier på begge områder i 2011 .

Kommunikationschefen definerede i sam-
arbejde med uddannelseschef Poul Gilling og 
børne- og ungdomschef Steen Jørgensen en 
strategi og organisering for det fremtidige ar-
bejde med CSR, som bygger på en ’fire i fire 
år’-partnerskabsmodel, der blandt andet skal 
sikre en generelt større gensidig forpligtelse 
og engagement, langsigtet planlægning af ak-
tiviteter og samarbejdsrelationer, dybere ud-
nyttelsesgrad, større chance for kompetenceud-
veksling samt mulighed for implementering af 
eksempelvis værdisæt i samarbejderne .

Det bestræbes fremadrettet, at samar-
bejdspartnerne enkeltvis kobles op på ét spe-
cifikt hoved-fagområde indenfor DBU’s ak-
tiviteter, eksempelvis Herre A-landsholdet 
(herre-landsholdene generelt), Kvinde A-lands-
holdet (kvinde- og pigelandsholdene gene-
relt), DBU’s børne- og ungdomsaktiviteter samt 
DBU’s uddannelsesaktiviteter .

Behovet for en struktureret indsats for orga-
nisationens berøringsflader med kommuner 
og folketing er også blevet tydeligere gennem 

årene . Derfor tilsluttede bestyrelsen sig også et 
oplæg for en satsning på public affairs-områ-
det, som også vil fordre nye samarbejdsrelatio-
ner mellem DBU og medlemsorganisationerne 
inden for et helt nyt område, som der er store 
forventninger til .

Medarbejdere
DBU Kommunikation havde i kalenderåret en 
varieret sammensætning .

Kommunikationschef Lars Berendt var sam-
men med kommunikationsmedarbejderne Pia 
Schou Nielsen, Michael Tandrup og Eva Hindby 
samt grafikerne Bettina Emcken, Lise Fabricius 
og Carl Herup Høgnesen tilknyttet afdelingen 
gennem hele året .

Kommunikationsmedarbejderne Jacob Wad-
land og Lise Daugaard fratrådte midlertidigt 
deres stillinger i sommeren 2010 for at tiltræde 
midlertidige stillinger i DBU’s sekretariat for 
EM-slutrunden for U21-landshold med ansvar 
for henholdsvis presseserviceringen og mar-
kedsføring .

Deres stillinger blev overtaget af henholds-
vis Martin Skriver og Anna Karina Eli Gravad på 
vikaraftaler, der udløb samtidigt med, at de to 
fastansatte vendte tilbage til afdelingen efter 
deres opgaver for U21-slutrundeorganisationen .

Med opstarten af en projektperiode med in-
tern videoproduktion overgik Anna Karia Eli 
Gravad fra årsskiftet til en nyoprettet stilling 
som videojournalist med specielt ansvar for 
udviklingen af ’DBU web-tv’, og hendes ansvar 
som projektansvarlig for DBU’s Landsholdsklub 
blev fra december overtaget af Eva Hindby lige-
ledes i et vikariat .

Med de stadigt stigende forventninger og in-
volvering af kommunikationsafdelingens kom-
petencer og ansvarsområder i sponsorarbejdet 
blev Lise Daugaard, som er cand .merc ., tilbudt 
en ny stilling som marketingprojektleder ved 
hendes comeback til afdelingen i august, hvor-
efter Eva Hindby blev tilbudt fuldtidsstillingen 
som ansvarlig for DBU’s Landsholdsklub, som 
Lise Daugaard dermed forlod .

DBU Kommunikation



DBU Kommunikation

DBU Årsberetning 2011

48

DBU oprettede en ny stilling til koordineringen 
og varetagelsen af den nye satsning på arbej-
det med CSR og PA, og efter et meget kompe-
tent ansøgerfelt til den eksternt opslåede stil-
ling faldt valget på Mikkel Minor Petersen, som 
tiltrådte i sommeren .

Marianne Løth Pedersen blev tilknyttet på 
freelance-basis til at løse formidlingsopgaverne 
i forbindelse med lanceringen af de to, store 
faglige satsningsområder, Fodbold Fitness og 
Street Soccer .

Maria Bach Jensen var tilknyttet afdelingen i 
en halvårlig praktikperiode i efteråret, hvor hun 
løste en række konkrete opgaver .
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DBU’s Herre A-landshold – landsholdet – spil-
lede ti kampe i kalenderåret 2011 .

Statistikken blev imponerende syv sejre, en 
uafgjort og to nederlag med en målscore på 
19-9 .

De to nederlag faldt i to venskabslands-
kampe, til England og Skotland, mens de tre øv-
rige venskabslandskampe, mod Slovakiet, Sve-
rige og Finland, alle blev vundet .

Væsentligst var det naturligvis, at holdet 
vandt fire af de resterende fem EM-kvalifikati-
onskampe, efter at have vundet to og tabt én i 
kalenderåret 2010 .

Dermed lykkedes det for anden kvalifikations-
turnering i træk landsholdet at slutte foran de 
to landshold, der var seedet som nummer ét og 
to ved lodtrækningerne . Og dermed sikre sig 
den direkte kvalificerende førsteplads i grup-
perne .

Landsholdet kvalificerede sig med seks sejre, 
en uafgjort og et enkelt nederlag for syvende 
gang ud af de seneste otte mulige til slutrun-
den om europamesterskabet i fodbold .

Første landskamp indendørs
Årets første landskamp blev også første gang, 
at landsholdet optrådte på hjemmebane i fe-
bruar måned og derfor også indendørs og i et 
opvarmet stadion .

DBU og Parken havde investeret 200 .000 kro-
ner i at sikre en behagelig temperatur, som lå 
lidt under almindelig stuetemperatur . 

Tagkonstruktionen betød, at DBU og Parken 
havde blokeret 5 .000 sæder, hvorfra udsynet 
til banen var delvist generet af de to lodrette 
stålkonstruktioner, som bærer taget . Parkens 
almindelige kapacitet var dermed nedsat fra 
38 .065 til 33 .095 .

Billetterne blev solgt til enhedspriser på 125 
kroner for børn og unge under 18 år samt pensi-
onister og 225 kroner for voksne . Derudover til-
bød DBU også en familiepakke for to børn og to 
voksne for 500 kroner, det var en yderligere en 
rabat på 200 kroner!

25 .235 tilskuere benyttede tilbuddet, og så 
England vinde kampen 2-1 .

Landsholdets næste opgave var den essen-
tielle kvalifikationskamp mod Norge i Oslo den 
26 . marts, som sluttede uafgjort 1-1 . Dennis 
Rommedahl bragte Danmark foran efter 27 mi-
nutters spil, og den stilling holdt sig indtil ni mi-
nutter før tid .

Truppen rejste direkte videre til venskabs-

landskampen mod Slovakiet i Trnava tæt på 
den østrigske grænse . Kampen blev vundet 2-1 .

EM-kvalifikationskampen mod Island i Reyk-
javik i juni blev vundet 2-0 på danske scoringer 
af Christian Eriksen og Lasse Schöne .

Sejre over begge gruppefavoritter
Efterårssæsonen blev indledt med et 1-2 neder-
lag til Skotland på Hampden Park i Glasgow i en 
kamp, hvor landstræner Morten Olsen med suc-
ces testede den 19-årige Ajax-spiller, Nicolai Bo-
ilesen, som venstre back .

Den unge spillers indsats sikrede ham gen-
valg til startformationen i den vigtige kvalifika-
tionskamp mod Norge den 6 . september, som 
landsholdet vandt i overbevisende stil på to mål 
af Nicklas Bendtner foran mere end 37 .000 til-
skuere – og dermed reelt udsolgt – samt 1,4 mil-
lioner tv-seere .

Med holdets opfølgende udebanesejr mod 
Cypern på 4-1 i oktober var der lagt op til en reel 
gruppefinale fire dage senere mod Portugal i 
Parken . Efter 1-3 nederlaget året inden i Porto 
og reglen om ’bedste to’er’ på tværs af kvalifi-
kationsgrupperne i Sveriges favør var det nød-
vendigt med en dansk sejr over gruppefavo-
ritterne . Og den blev sikret på mål af Michael 
Krohn-Dehli og Nicklas Bendtner, mens Christi-
ano Ronaldo tilførte kampens afslutning unød-
vendig meget spænding med sin reducering i 
overtiden .

Kampen var udsolgt, og blev fulgt på tv af 
godt 1,8 millioner tv-seere . Med sejren sikrede 
landsholdet sig direkte kvalifikation til slutrun-
den i Polen og Ukraine, mens Portugal blev lod-
trukket til at spille play off-kampe mod Bos-
nien-Herzegovina .

Landsholdet sluttede sæsonen af med sejre 
på 2-0 over Sverige og 2-1 over Finland i to ven-
skabskampe, som blev spillet i henholdsvis Par-
ken og Esbjerg .

Forlængelse med Morten Olsen
Morten Olsen havde den 8 . november 2010 
meddelt, at den igangværende kontraktperiode, 
som udløber efter landsholdets deltagelse ved 
EM-slutrunden i Polen og Ukraine, ville blive 
hans sidste som dansk landstræner .

Landsholdets præstationer efter VM-slutrun-
den, flere af landsholdsspillernes positive til-
kendegivelser til træneren, og det synlige bevis 
på resultatet af det talentudviklingsprogram, 
som Morten Olsen selv var med til at beskrive 

og indføre i DBU for fem år siden, var medvir-
kende til, at landstræneren revurderede sin tid-
ligere beslutning .

Dermed fortsætter Morten Olsen i spidsen 
for landsholdet efter EM-slutrunden og frem til 
og med VM-slutrunden i Brasilien i sommeren 
2014 .

Den kommende kontraktperiode mellem 
DBU og Morten Olsen bliver den femte .

Morten Olsens første kontrakt med DBU om-
fattede perioden fra 1 . juli 2000 til 30 . juni 2002 .

Denne aftale blev allerede i efteråret 2001 
forlænget med en fire-årig periode til 30 . juni 
2006, derefter med yderligere en fire-årig pe-
riode til og med VM-slutrunden sidste sommer 
og senest med en to-årig periode, som udløber 
med næste sommers EM-slutrunde .

Landstræner Morten Olsen har i denne peri-
ode sikret det danske landshold deltagelse ved 
slutrunderne om europamesterskabet i Portu-
gal i 2004 og Polen og Ukraine næste sommer 
samt VM-slutrunderne i Japan og Sydkorea i 
2002 og Sydafrika i 2010 .

Morten Olsens formelle statistik som lands-
træner hedder 125 kampe med 66 sejre, 32 uaf-
gjorte og 27 nederlag samt en målscore på 205 
mål for og 121 imod .

Peter Bonde fortsætter som assistenttræner
Peter Bonde fortsætter som Morten Olsens as-
sistenttræner frem til sommeren 2014 .

Hans tilknytning til DBU startede med hans 
ansættelse som træneruddannelseskonsulent 
mellem 2000 og 2005, hvor han overtog ansva-
ret for Kvinde A-landsholdet, da daværende tre-
æner Poul Højmose, forlod stillingen i kontrakt-
perioden .

Året efter headhuntede Morten Olsen sin nye 
assistenttræner som afløser for Keld Bording-
gaard .

Peter Bonde er indehaver af den højeste, 
europæiske træneruddannelse, UEFA pro-Li-
cense, og medlem af UEFA’s Technical Instruc-
tor’s Panel .

Jubilarer
William Kvist spillede sin landskamp nummer 
25 mod Sverige i november .

Dennis Rommedahl er med 113 landskampe 
den næstmest benyttede landsholdsspiller gen-
nem tiderne kun overgået af Peter Schmeichel 
med 129 .

DBU Landshold
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 1 Dennis Rommedahl Olympiakos / Brøndby IF 22.07.78 x x1 x* x x x x2 x x R 113 21 

 2 Martin Jørgensen AGF 06.10.75           R i/20   R x 102 12 

 3 Thomas Sørensen Stoke City FC 12.06.76 x x   x* x x x x* x R 99 0 

 4 Christian Bjørnshøj Poulsen Liverpool FC / Evian T. Gaillard 28.02.80 x* x*   i/8 x*   i/1 i/20 i/20 i/8 89 6 

 5 Lars Jacobsen West Ham / Klubløs / FC København 20.09.79 x x x x x x x1 x x x 48 1 

 6 Nicklas Bendtner Arsenal FC / Sunderland 16.01.88 x x x x x x2 x x1 x1 x1 45 17 

 7 Daniel Agger Liverpool FC 12.12.84 x1 x     x x*     x x*1 44 5 

 8 William Kvist Jørgensen FC København / VfB Stuttgart 24.02.85 x x x x x x x x x x 26 0 

 9 Michael Silberbauer FC Utrecht / BSC Young Boys 07.07.81 i/5 x     i/5 i/1 i/5 x R x 23 1 

 10 Simon Kjær VfL Wolfsburg / AS Roma 26.03.89 i/25     x x x x x     21 0 

 11 Søren Larsen AGF 06.09.81             R R     20 11 

 12 Christian D. Eriksen AFC Ajax 14.02.92 x x i/18 x1 x1 x x x x i/18 20 2 

 13 Jakob Poulsen FC Midtjylland 07.07.83   i/4 x         i/1 R i/2 19 1 

 14 Michael Krohn-Dehli Brøndby IF 06.06.83 x x x1 x x x x1 x1 x1 x 18 4 

 15 Simon Busk Poulsen AZ Alkmaar 07.10.84 x   x x     x i/9 x R 15 0 

 16 Thomas Enevoldsen FC Groningen 27.07.87 i/1 i/14 i/1   R           11 1 

 17 Martin Vingaard FC København 20.03.85 i/8                   9 1 

 18 Lasse Schöne NEC Nijmegen 27.05.86 R   x i/141 i/4 i/14 R R i/12 x 8 2 

 19 Stephan Andersen Brøndby IF 26.11.81   R x R   R R R     8 0 

 20 Niki Zimling NEC Nijmegen / Club Brügge KV 19.04.85       x i/1 x x x x R 8 0 

 21 Mikkel Beckmann FC Nordsjælland 24.10.83                 R i/6 7 0 

 22 Nicklas Pedersen FC Groningen 10.10.87 i/14       i/6 i/6         7 0 

 23 Mads Junker Roda JC 21.04.81 R R i/6 R R R         6 1 

 24 Morten Skoubo Roda JC 30.06.80   R i/14 R             6 1 

 25 Mathias Jørgensen FC København 23.04.90 x x x   i/7           6 0 

 26 Anders R. Lindegaard Manchester United 13.04.84 R       R       R x 5 0 

 27 Andreas Bjelland FC Nordsjælland 11.07.88             x x x   4 0 

 28 Daniel Wass Brøndby IF / Evian T. Gaillard 31.05.89 i/15 i/1   R         i/1 x 4 0 

 29 Kasper Lorentzen Randers FC 19.11.85 R   i/13 R             3 1 

 30 Bo Svensson FSV Mainz 05 04.08.79   R x x   R R R     3 0 

 31 Johnny Juul Thomsen SønderjyskE 26.02.82     i/5               3 0 

 32 Nicolai Boilesen AFC Ajax 16.02.92         x x         2 0 

 33 Nicolai Jørgensen Bayer 04 Leverkusen 15.01.91                 i/6 i/14 2 0 

 34 Jores Okore FC Nordsjælland 11.08.92                 i/27 x 2 0 

 35 Bashkim Kadrii OB 09.07.91         i/14           1 0 

 36 Tobias P. Mikkelsen FC Nordsjælland 18.09.86                 R i/28 1 0 

 37 Jesper Juelsgård Kristensen FC Midtjylland 26.01.89         R           0 0 

 38 Lasse Nielsen AaB 08.01.88                   R 0 0 

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

 Landskamp nummer   760 761 762 763 764 765 766 767 768 769     

 

	 *anfører	•	1antal	mål	•	i/	ind	for	med	tal	angivne	spiller	•	R	Reserve	•	#Antal	selvmål
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DBU gennemførte ikke den traditionelle træ-
ningstur for de aktuelle og potentielle A-lands-
holdsspillere fra primært de danske klubber – 
Ligalandsholdet – i 2011.

DBU havde gennem en periode forsøgt at 
planlægge en træningstur for Ligalandsholdet 
i januar 2011. DBU havde forholdt sig til tilbud 
om et træningsophold og to kampe i Abu Dhabi 
eller Dubai samt Jordan. Men kontakten til en 
række udenlandske fodboldforbund og kampa-
genter resulterede ikke i en ideel træningstur.

Træningsturene med Ligalandsholdet giver 
trænerne mulighed for at arbejde teknisk og 
taktisk i dybden med spillerne over en periode 
på typisk 12-14 dage.

Dermed opnår spillerne et indgående kend-
skab til A-landsholdets spillestil, og trænerne 
får et tilsvarende kendskab til spillernes niveau 
og potentiale.

Ligalandsholdet havde de to foregående år 
deltaget i Kings Cup-turneringen i Thailand 
som en del af træningsturen, og var som titel-

holder inviteret til den kommende turnering ef-
ter nytår.

Desværre var turneringen i 2011 flyttet til fe-
bruar, hvilket dels kolliderede med den officielle 
FIFA-spilledato for A-landskampe onsdag den 9. 
februar dels lå udenfor den periode, DBU i hen-
hold til samarbejdsaftalen med Divisionsfor-
eningen kan disponere over spillerne. 

Blandt kriterierne for at gennemføre træ-
ningsturene indgår forhold som destination, 
træningsforhold og modstandere samt natur-
ligvis økonomi.

Udgifterne til Ligalandsholdets seneste træ-
ningstur beløb sig til 1,7 millioner kroner, hvoraf 
den største enkeltpost var 630.000 kroner i 
kompensation til klubberne for at have spil-
lerne til rådighed på træningsturen.

DBU har arbejdet med Ligalandsholdet som 
en landsholdsaktivitet siden 1983, og har siden 
gennemført 25 træningsture til udlandet.

Dermed har DBU kun to gange tidligere i de 
foregående 27 sæsoner måttet opgive at finde 

egnede træningsture for Ligalandsholdet. Det 
var første gang som resultat af den økonomiske 
afmatning som følge af terrorangrebene i USA i 
september 2001, hvor DBU i stedet arrangerede 
en Ligalandsholdskamp mod Norge på Brøndby 
Stadion i marts, og anden gang var i 2005.

Ligalandsholdets aktiviteter indgår i lands-
trænerens samlede arbejde med A-landsholdet.

Liga-landsholdstruppen består som udgangs-
punkt af en gruppe af aktuelle og potentielle A-
landsholdsspillere fra de danske klubber.

Holdet udtages ad hoc-mæssigt almindeligvis 
én gang årligt med henblik på en træningstur 
til udlandet i januar eller februar. 

Træningsturen indeholder en række træ-
ningspas samt kampe mod andre landshold el-
ler udenlandske klubhold.

DBU betragter Liga-landsholdets aktiviteter 
som en investering i udviklingen af de pågæl-
dende spillere til gavn for spillerne, deres klub-
ber samt A-landsholdet.

Ligalandsholdet
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U21-landsholdet bestod i første halvår 2011 af 
spillere født den 1. januar 1988 eller senere, og 
stod overfor at skulle repræsentere Danmark 
ved sommerens europamesterskab på hjemme-
bane.

Som forberedelse til slutrunden blev der plan-
lagt fire venskabskampe i foråret, som endte 
med nederlag til Spanien og England, uafgjort 
med Ukraine samt sejr over Tyrkiet.

Den første del af årets forberedelseskampe 
var dog U21-landsholdet træningstur i januar 
til Dubai, hvor holdet med sejr over Qatars OL-
hold og et knebent nederlag til Champions Lea-
gue kvartfinalisterne fra Shaktar Donetsk fik en 
forventningsskabende indgang til den nye sæ-
son. Turen var givtig, hvilket blev forstærket af 
tilstedeværelsen af landstrænerne Morten Ol-
sen og Peter Bonde, som gav input og øgede 
styrken i den røde tråd.

Selve slutrunden blev dog aldrig den forløs-
ning, holdet havde håbet på. Med et europa-
mesterskab på hjemmebane, og tre OL-pladser 
på spil, var der lagt op til det helt store HC An-
dersen eventyr. Efter et nederlag i åbningskam-
pen mod de senere sølvvindere fra Schweiz, og 
en sejr over de senere bronzevindere fra Hvide-
rusland, lå det åbent forud for den sidste pul-
jekamp mod Island. Desværre formåede hol-
det ikke at ramme niveau, og kampen blev tabt. 
Dermed sluttede Danmark sidst i puljen. En stor 
skuffelse for alle på og omkring holdet, men 
samtidig uden tvivl en stor og lærerig oplevelse 
at være en del af det fantastiske set-up som 
UEFA, DBU og ikke mindst værtsbyerne havde 
stablet på benene.

Helt efter planen stoppede Keld Bordingga-
ard umiddelbart efter slutrunden efter fem år 
på posten som U21 landstræner. Ny U21 lands-

træner blev Morten Wieghorst, der allerede i 
september skulle stå i spidsen for det nye U21 
landsholds første kvalifikationskamp frem mod 
EM i 2013. Et landshold bestående af spillere 
født efter den 1. januar 1990, hvoraf en stor del 
havde deltaget ved sommerens slutrunde. 
Morten Wieghorst og holdet havde kun en en-
kelt træningskamp i august til at finde sam-
men, som endte med 1-0 nederlag til Polen. 

Til trods for den bratte og korte opstart, kom 
holdet dog godt i gang kvalifikationen med 
sejre over både Nordirland og Færøerne. Heref-
ter fulgte to uafgjorte kampe på udebane mod 
henholdsvis Serbien og Makedonien, og det 
ubesejrede U21 hold kan derfor se frem til et 
spændende 2012, hvor holdet forventes at spille 
med til det sidste om den eftertragtede første-
plads i gruppen, der giver adgang til oktober 
måneds playoff kampe.   

U21-landsholdet
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 1 Mike Jensen Brøndby IF 19.02.88 x1 x1 x x x x x x x            1    27 3 

 2 Kasper Povlsen AGF 26.09.89 R x i/3 x i/6 x x i/1 x             2   18 0 

 3 Mads Albæk FC Midtjylland 14.01.90 x i/2 x     i/1 R x R   x x* x*1 x*   3 x* 18 1 

 4 Nicki Bille Nielsen Villareal 07.02.88     x1 x x2 x2 x x x             4   17 8 

 5 Matti Lund Nielsen FC Nordsjælland 08.05.88 i/26 i/17 x     i/37 R R R             5  15 1 

 6 Andreas Bjelland FC Nordsjælland 11.07.88 x* x*   x* x* x* x* x* x*              6  16 0 

 7 Anders Randrup Brøndby IF 16.07.88     x x x i/38 R R R             7  18 0 

 8 Mathias Jørgensen FC København 23.04.90           x1 x x x   x x        8  13 1 

 9 Jonas Lössl FC Midtjylland 01.02.89 x x x* x x i/16 R R R              9  15 0 

 10 Michael Lumb AaB 09.01.88       x R                      10  11 0 

 11 Daniel Wass Brøndby IF 31.05.89 x x     x x x x x              11  14 0 

 12 Henrik Dalsgaard AaB 27.07.89 x i/24       i/11 i/11 x i/4              12  11 0 

 13 Brian T. Hamalainen Lyngby BK 29.05.89 x i/19 x R                        13  10 1 

 14 Lasse Nielsen AaB 08.01.88 x i/6 x     i/8 R R R              14  12 1 

 15 Mads Fenger Nielsen Randers FC 10.09.90       i/7 x x x i/23 i/11         x   15 x 10 0 

 16 Mikkel Andersen Bristol Rovers FC 17.12.88     i/9 R R x x x x              16  10 0 

 17 Jesper Juelsgård Kristensen FC Midtjylland 26.01.89 i/13 x R   x i/6 i/38 R R              17  10 0 

 18 Emil Lyng FC Nordsjælland 03.08.89       x R                      18  8 2 

 19 Nicolaj Agger Brøndby IF 23.10.88 i/31 x1   i/18 i/31 i/4 R R i/1              19  10 2 

 20 Søren Frederiksen SønderjyskE 08.07.89     i/5                          20  8 1 

 21 Patrick Mortensen Lyngby BK 13.07.89 x2 R   i/31 R                      21  7 2 

 22 Andreas Laudrup FC Nordsjælland 10.11.90                   x i/3 i/241 x x    22  6 2 

 23 Nicolai Jørgensen Bayer 04 Leverkusen 15.01.91     x x x x i/37 x1 x x            23  10 1 

 24 Jens Stryger Larsen  Brøndby IF 21.02.91 R x x               x x R R   24 x 7 0 

 25 Simon Makienok HB Køge 21.11.90 i/21 x i/24               x i/26 i/26 i/22   25 i/31 7 0 

 26 Nicklas Helenius AaB 08.05.91 x i/25               i/23   x1 x1 x   26 x1 6 3 

 27 Thomas Delaney FC København 03.09.91       i/23   i/23 R R R x* x*1   x x    27  6 0 

 28 Kristian Fæste Vejle BK / Vejle Boldklub Kolding 24.03.90 R i/9               i/48 x x x x   28 x 5 0 

 29 Emil Larsen Lyngby BK 22.06.91                   x x x1 x1 x   29 x 5 2 

 30 Erik Sviatchenko FC Midtjylland 04.10.91 R x x x x                      30  5 1 

 31 Anders Christiansen Lyngby BK 08.06.90 x i/40 R x x                     31 x 5 0 

 32 Jesper Lauridsen FC Midtjylland 27.03.91                   x x x x x   32 x 5 0 

 33 Jannik Vestergaard TSG 1899 Hoffenheim 03.08.92       R           x x x x x   33 x 5 0 

 34 Kasper Hansen FC Midtjylland 15.02.91                   i/32 i/25 x i/35 i/15    34  4 0 

 35 Frederik Sørensen Juventus 14.04.92             R R R x x x x     35 x 4 0 

 36 Rasmus Falk OB 15.01.92                   x x   x1 x    36  3 1 

 37 Bashkim Kadrii OB 09.07.91           x x i/12 x1              37  4 1 

 38 Nicolai Boilesen AFC Ajax 16.02.92           x x x x              38  4 0 

 39 Jores Okore FC Nordsjælland 11.08.92                     i/8 i/40 x x    39  3 0 

 40 Mathias Wichmann AaB 06.08.91 R x               x   x R i/26   40 R 3 0 

 41 Christian D. Eriksen AFC Ajax 14.02.92           R x x1 x              41  3 1 

 42 Osama Akharraz Brøndby IF 26.11.90                   i/22 i/36 R i/36 R    42  2 0 

 43 Janus Drachmann AC Horsens 11.05.88         i/1                      43  2 0 

 44 Nicklas Højlund Lyngby BK 06.03.90           R R R R              44  2 0 

 45 Daniel Pedersen Silkeborg IF 27.07.92                   x i/24 R       45 R 1 0 

 46 Casper Sloth AGF 26.03.92                   i/27   R       46 x 2 0 

 47 Daniel Høegh OB 06.01.91                   i/33     R R   47 R 1 0 

 48 Nicolai Oppen Larsen  AaB 09.03.91                   x R R R R   48 R 1 0 

 49 Daniel Kenn Stenderup Brøndby IF 31.05.89     R                         49   1 0 

 50 Christian Sørensen OB 06.08.92                   i/29           50   1 0 

 51 Oguz Han Aynaoglu FC Nordsjælland 22.03.92                               51 R 0 0 

 52 Jakob Ahlmann Nielsen  AaB 18.01.91                               52 R 0 0 

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

 Landskamp nummer   387   388 389 390 391 392 393 394 395   396 397 398    399     

U21-landsholdet
Træner Keld Bordinggaard til og med kamp 394 
Træner Morten Wieghorst fra og med 395  
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 1 Mike Jensen Brøndby IF 19.02.88 x1 x1 x x x x x x x            1    27 3 

 2 Kasper Povlsen AGF 26.09.89 R x i/3 x i/6 x x i/1 x             2   18 0 

 3 Mads Albæk FC Midtjylland 14.01.90 x i/2 x     i/1 R x R   x x* x*1 x*   3 x* 18 1 

 4 Nicki Bille Nielsen Villareal 07.02.88     x1 x x2 x2 x x x             4   17 8 

 5 Matti Lund Nielsen FC Nordsjælland 08.05.88 i/26 i/17 x     i/37 R R R             5  15 1 

 6 Andreas Bjelland FC Nordsjælland 11.07.88 x* x*   x* x* x* x* x* x*              6  16 0 

 7 Anders Randrup Brøndby IF 16.07.88     x x x i/38 R R R             7  18 0 

 8 Mathias Jørgensen FC København 23.04.90           x1 x x x   x x        8  13 1 

 9 Jonas Lössl FC Midtjylland 01.02.89 x x x* x x i/16 R R R              9  15 0 

 10 Michael Lumb AaB 09.01.88       x R                      10  11 0 

 11 Daniel Wass Brøndby IF 31.05.89 x x     x x x x x              11  14 0 

 12 Henrik Dalsgaard AaB 27.07.89 x i/24       i/11 i/11 x i/4              12  11 0 

 13 Brian T. Hamalainen Lyngby BK 29.05.89 x i/19 x R                        13  10 1 

 14 Lasse Nielsen AaB 08.01.88 x i/6 x     i/8 R R R              14  12 1 

 15 Mads Fenger Nielsen Randers FC 10.09.90       i/7 x x x i/23 i/11         x   15 x 10 0 

 16 Mikkel Andersen Bristol Rovers FC 17.12.88     i/9 R R x x x x              16  10 0 

 17 Jesper Juelsgård Kristensen FC Midtjylland 26.01.89 i/13 x R   x i/6 i/38 R R              17  10 0 

 18 Emil Lyng FC Nordsjælland 03.08.89       x R                      18  8 2 

 19 Nicolaj Agger Brøndby IF 23.10.88 i/31 x1   i/18 i/31 i/4 R R i/1              19  10 2 

 20 Søren Frederiksen SønderjyskE 08.07.89     i/5                          20  8 1 

 21 Patrick Mortensen Lyngby BK 13.07.89 x2 R   i/31 R                      21  7 2 

 22 Andreas Laudrup FC Nordsjælland 10.11.90                   x i/3 i/241 x x    22  6 2 

 23 Nicolai Jørgensen Bayer 04 Leverkusen 15.01.91     x x x x i/37 x1 x x            23  10 1 

 24 Jens Stryger Larsen  Brøndby IF 21.02.91 R x x               x x R R   24 x 7 0 

 25 Simon Makienok HB Køge 21.11.90 i/21 x i/24               x i/26 i/26 i/22   25 i/31 7 0 

 26 Nicklas Helenius AaB 08.05.91 x i/25               i/23   x1 x1 x   26 x1 6 3 

 27 Thomas Delaney FC København 03.09.91       i/23   i/23 R R R x* x*1   x x    27  6 0 

 28 Kristian Fæste Vejle BK / Vejle Boldklub Kolding 24.03.90 R i/9               i/48 x x x x   28 x 5 0 

 29 Emil Larsen Lyngby BK 22.06.91                   x x x1 x1 x   29 x 5 2 

 30 Erik Sviatchenko FC Midtjylland 04.10.91 R x x x x                      30  5 1 

 31 Anders Christiansen Lyngby BK 08.06.90 x i/40 R x x                     31 x 5 0 

 32 Jesper Lauridsen FC Midtjylland 27.03.91                   x x x x x   32 x 5 0 

 33 Jannik Vestergaard TSG 1899 Hoffenheim 03.08.92       R           x x x x x   33 x 5 0 

 34 Kasper Hansen FC Midtjylland 15.02.91                   i/32 i/25 x i/35 i/15    34  4 0 

 35 Frederik Sørensen Juventus 14.04.92             R R R x x x x     35 x 4 0 

 36 Rasmus Falk OB 15.01.92                   x x   x1 x    36  3 1 

 37 Bashkim Kadrii OB 09.07.91           x x i/12 x1              37  4 1 

 38 Nicolai Boilesen AFC Ajax 16.02.92           x x x x              38  4 0 

 39 Jores Okore FC Nordsjælland 11.08.92                     i/8 i/40 x x    39  3 0 

 40 Mathias Wichmann AaB 06.08.91 R x               x   x R i/26   40 R 3 0 

 41 Christian D. Eriksen AFC Ajax 14.02.92           R x x1 x              41  3 1 

 42 Osama Akharraz Brøndby IF 26.11.90                   i/22 i/36 R i/36 R    42  2 0 

 43 Janus Drachmann AC Horsens 11.05.88         i/1                      43  2 0 

 44 Nicklas Højlund Lyngby BK 06.03.90           R R R R              44  2 0 

 45 Daniel Pedersen Silkeborg IF 27.07.92                   x i/24 R       45 R 1 0 

 46 Casper Sloth AGF 26.03.92                   i/27   R       46 x 2 0 

 47 Daniel Høegh OB 06.01.91                   i/33     R R   47 R 1 0 

 48 Nicolai Oppen Larsen  AaB 09.03.91                   x R R R R   48 R 1 0 

 49 Daniel Kenn Stenderup Brøndby IF 31.05.89     R                         49   1 0 

 50 Christian Sørensen OB 06.08.92                   i/29           50   1 0 

 51 Oguz Han Aynaoglu FC Nordsjælland 22.03.92                               51 R 0 0 

 52 Jakob Ahlmann Nielsen  AaB 18.01.91                               52 R 0 0 

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

 Landskamp nummer   387   388 389 390 391 392 393 394 395   396 397 398    399     

U21-landsholdet
Træner Keld Bordinggaard til og med kamp 394 
Træner Morten Wieghorst fra og med 395  
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 1 Christian Lund Gytkjær FC Nordsjælland 06.05.90 i/8 i/18       5 2 

 2 Kasper Hansen FC Midtjylland 15.02.91 x x       5 0 

 3 Saban Özdogan FC København 14.03.90 i/22 i/22       5 0 

 4 Jesper Lauridsen FC Midtjylland 27.03.91   x       4 2 

 5 David Boysen Lyngby BK 30.04.91 x         4 1 

 6 Daniel Høegh OB 06.01.91 x R       4 0 

 7 Mikkel Kirkeskov AGF 05.09.91   i/4       4 0 

 8 Jesper Bøge Pedersen FC Midtjylland 22.02.90 x i/42       4 0 

 9 Casper Sloth AGF 26.03.92     x x*2 x* 3 2 

 10 Bror Blume-Jensen Lyngby BK 22.01.92     i/13 x1 x 3 1 

 11 Mark Gundelach FC Nordsjælland 07.01.92     i/29 x x1 3 1 

 12 Jeff Mensah Viborg FF 10.08.92     i/311 x x 3 1 

 13 Jeppe Andersen Vejle Boldklub Kolding 06.12.92     x i/10 x 3 0 

 14 Michael Falkesgaard Brøndby IF 09.04.91 i/17 R       3 0 

 15 Søren Henriksen FC Nordsjælland 04.02.92     x x i/13 3 0 

 16 Mads Hvilsom Viborg FF 23.08.92     x i/26 i/21 3 0 

 17 Nicklas Højlund Lyngby BK 06.03.90 x         3 0 

 18 Simon Makienok HB Køge 21.11.90   x       3 0 

 19 Daniel Pedersen Silkeborg IF 27.07.92     x x x 3 0 

 20 Martin Rauschenberg Esbjerg fB 15.01.92     x* i/12 x 3 0 

 21 Marc Rochester Sørensen HB Køge 13.12.92     i/16 x x 3 0 

 22 Nicklas Helenius AaB 08.05.91 x x1       2 1 

 23 Oguz Han Aynaoglu FC Nordsjælland 22.03.92     x i/21   2 0 

 24 Thomas Delaney FC København 03.09.91 x* x*       2 0 

 25 Mathias Gehrt Brøndby IF 07.06.92 i/35 i/37       2 0 

 26 Jeppe Illum Silkeborg IF 25.03.92     i/23 x R 2 0 

 27 David Jensen FC Nordsjælland 25.03.92     R x x 2 0 

 28 Jonas Knudsen Esbjerg fB 16.09.92     x R x 2 0 

 29 Ryan Laursen Lyngby BK 14.04.92     x R x 2 0 

 30 Lasse Lindbjerg FC København 15.04.92     R x i/10 2 0 

 31 Christian Sørensen OB 06.08.92     x x   2 0 

 32 Jannik Vestergaard TSG 1899 Hoffenheim 03.08.92 x x       2 0 

 33 Mathias Wichmann AaB 06.08.91 x         2 0 

 34 Mads Albæk FC Midtjylland 14.01.90   i/21       1 1 

 35 Bashkim Kadrii OB 09.07.91 x1         1 1 

 36 Nicolai Boilesen AFC Ajax 16.02.92 x         1 0 

 37 Henrik Dalsgaard AaB 27.07.89   x       1 0 

 38 Kristian Fæste Vejle BK 24.03.90   x       1 0 

 39 Jakob Busk Jensen FC København 12.09.93     x R R 1 0 

 40 Nicolai Jørgensen Bayer 04 Leverkusen 15.01.91   x       1 0 

 41 Andreas Laudrup FC Nordsjælland 10.11.90 i/33         1 0 

 42 Mads Fenger Nielsen Randers FC 10.09.90   x       1 0 

 43 Frederik Sørensen Juventus 14.04.92   x       1 0 

 44 Dario Dumic Brøndby IF 30.01.92 R         0 0 

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

 Landskamp nummer   286 287 288 289 290

U20-landsholdet
Træner Per Andersen til og med kamp 287 
Træner Morten Wieghorst fra og med kamp 288  
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U20-landsholdet havde i foråret mere aktivi-
tet end vanligt, idet disse spillere forventeligt 
skulle udgøre stammen på det nye U21 lands-
hold, hvilket blandt andet betød to landskampe 

mod henholdsvis Portugal og Østrig, der endte 
med henholdsvis uafgjort og sejr. 

Årgangen skiftede som vanligt 1. juli, såle-
des at holdet nu bestod af spillere født efter 1. 

U20-landsholdet

januar 1992. Her samledes holdet traditionen 
tro i slutningen af juli til en hjemlig trænings-
samling, inden de tog videre til Nordirland for 
at deltage i turneringen Milk Cup. Holdet vandt 

for første gang i DBU’s historie 
turneringen, der i øvrigt også var 
Morten Wieghorsts debut som 
landstræner. Pokalen kom i hus 
med uafgjort med Nordirland og 
sejr over Israel, hvorefter holdet 
mødte Nordirland igen i finalen, 
denne gang med en fortjent 1-0 
sejr til følge. En flot præstation fra 
den årgang, der sammen med år-
gang 1993 skal danne stammen 
om det kommende U21 landshold 
mod EM i 2015. 

Efter planen forsøges kampak-
tivitetsniveauet fortsat at holdes 
højt for årgangen i 2012, således 
at spillerne kan fortsætte deres 
udvikling – også på internationalt 
plan.
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 1 Nicolai Boilesen AFC Ajax 16.02.92 x* x*                     16 0 

 2 Dario Dumic Brøndby IF 30.01.92 x x x1 i/34                 12 2 

 3 Alexander Green Brøndby IF 04.05.92 i/25 x i/18 x                 11 1 

 4 Franck Semou Brøndby IF 25.08.92 x i/1 x i/31                 11 0 

 5 Mads Hvilsom Viborg FF 23.08.92 x x   x                 10 4 

 6 Mourad El Bariaki B93 29.01.92 x i/31 i/8 x*                 10 0 

 7 Mark Gundelach FC Nordsjælland 07.01.92 i/9 x1 x i/5                 9 1 

 8 Jonas Knudsen Esbjerg fB 16.09.92 i/6 x x i/6                 9 0 

 9 Ryan Laursen Lyngby BK 14.04.92 x x i/7 x                 9 0 

 10 Andreas Cornelius FC København 16.03.93         x1 i/32 x x x x2 x x 8 3 

 11 Uffe Manich Bech Lyngby BK 13.01.93 x R x2   x x             8 2 

 12 Nicolai Brock-Madsen Randers FC 09.01.93         x i/24 x x i/26 i/401 x x 8 1 

 13 Mads Pedersen FC Midtjylland 17.01.93         x* x* x*1 x* x* x* x* x* 8 1 

 14 David Jensen FC Nordsjælland 25.03.92 x R x R                 8 0 

 15 Frederik Møller FC Midtjylland 08.07.93         x i/33 x i/12 x x x i/26 8 0 

 16 Christian Nørgaard Lyngby BK 10.03.94         i/10 x x x x x i/48 x 8 0 

 17 Christoffer Remmer FC København 16.01.93         x x x x x x x x 8 0 

 18 Mikkel Engvang Cramer Randers FC 25.01.92     x                   7 0 

 19 Jannik Vestergaard TSG 1899 Hoffenheim 03.08.92 x   x                   7 0 

 20 Nicolaj Køhlert Glasgow Rangers FC 21.01.93         x i/16 R R x1 i/46 i/13 i/10 6 1 

 21 Rasmus Falk OB 15.01.92 R x x                   6 0 

 22 Jakob Busk Jensen FC København 12.09.93         x R x x x x R x 6 0 

 23 Marco Tejmer Larsen FC Midtjylland 15.05.93         i/12 x R i/35 i/40 R x i/33 6 0 

 24 Patrick Olsen  Brøndby IF 23.04.94         R x i/16 x R x x i/28 6 0 

 25 Nicolaj Ritter Silkeborg IF 08.05.92 x i/9   x1                 5 1 

 26 Riza Durmisi Brøndby IF 08.01.94               x x i/15 i/23 x 5 0 

 27 Frederik Helstrup Jensen Lyngby BK 16.03.93         x R R x x R x x 5 0 

 28 Jens Jønsson AGF 10.01.93             i/35 R i/27 x x x 5 0 

 29 Kasper Larsen OB 25.01.93         x x R   x x R x 5 0 

 30 Casper Offenberg AB 06.03.92     i/21                   4 1 

 31 Jeppe Andersen Vejle BK 06.12.92 i/4 x i/4 x                 4 0 

 32 Bassel Zakaria Jradi  B93 06.07.93         i/35 x i/12 i/26         4 0 

 33 Lukas Reiff Lerager AB 12.07.93         i/20 x x         x 4 0 

 34 Alexander Scholz Vejle BK 24.10.92 R x   x                 4 0 

 35 Oliver Thychosen Vejle BK 17.01.93         x i/23 x x       R 4 0 

 36 Lukas Fernandes  Lyngby BK 01.03.93         R x R x R R x R 3 0 

 37 Niels Bisp Rasmussen Vejle BK 09.09.93         i/17 x x R         3 0 

 38 Frederik Rønnow AC Horsens 04.08.92 R x R x                 3 0 

 39 Thobias A. R. Skovgaard FC København 14.08.92       x                 3 0 

 40 Viktor Fischer AFC Ajax 09.06.94                 x x1     2 1 

 41 Mikkel Agger Esbjerg fB 01.11.92     x i/42                 2 0 

 42 Mathias Gehrt Brøndby IF 07.06.92 x     x                 2 0 

 43 Daniel Norouzi Brøndby IF 03.01.92     x i/39                 2 0 

 44 Martin Rauschenberg Esbjerg fB 15.01.92     R x                 2 0 

 45 Lucas Andersen AaB 13.09.94                       i/12 1 0 

 46 Christopher Geertsen Randers Freja 24.01.93                 R x R   1 0 

 47 Søren Mussmann SønderjyskE 29.06.93             x R         1 0 

 48 Nicolaj Thomsen AaB 08.05.93                 R R x   1 0 

 49 Andreas Baes Jensen FC København 01.09.93             R R         0 0 

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

 Landskamp nummer   520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531     

   

	 *anfører	•	1antal	mål	•	i/	ind	for	med	tal	angivne	spiller	•	R	Reserve	•	#Antal	selvmål	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	
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 1 Frederik Lund Gytkjær Lyngby BK 16.03.93 x x1 x1 x i/13 x1     10 3 

 2 Nicolaj Køhlert Liverpool FC 21.01.93 x i/19 x i/20 x2 x     10 2 

 3 Mads Pedersen FC Midtjylland 17.01.93 x x x* x*1 i/0 x*     10 2 

 4 Frederik Møller FC Midtjylland 08.07.93 x x x   x x     9 0 

 5 Nicolai Brock-Madsen Randers FC 09.01.93 i/10 x x1 i/10 x x     8 1 

 6 Frederik Helstrup Jensen Lyngby BK 16.03.93 R x x x x x     8 0 

 7 Oliver Thychosen Vejle BK 17.01.93 x i/17 x x1 i/5 x     7 1 

 8 Kasper Larsen OB 25.01.93 x i/14 x x x* x     7 0 

 9 Christoffer Remmer FC København 16.01.93 x i/15 x R x x     7 0 

 10 Andreas Cornelius FC København 16.03.93 x i/13 x x   x2     6 2 

 11 Jesper Brøndum Henriksen FK Viborg 22.03.93       x i/19       6 1 

 12 Christopher Geertsen Randers Freja 24.01.93       i/11 x       6 0 

 13 Mathias Stilling Gertsen FK Viborg 19.01.93 i/16 x i/5 i/7 x i/7     6 0 

 14 Niels Bisp Rasmussen Vejle BK 09.09.93 x* x*             6 0 

 15 Mathias Redsted Brøndby IF 06.07.93 R x R x i/9 R     5 0 

 16 Marco Tejmer Larsen FC Midtjylland 15.05.93 x R             4 1 

 17 Esben Petersen OB 11.01.93 i/2 x i/10   x1 R     4 1 

 18 Jakob Busk Jensen FC København 12.09.93 R x x x R x     4 0 

 19 Nicolaj Thomsen AaB 08.05.93 i/7 x R i/1 x R     4 0 

 20 Lukas Reiff Lerager AB 12.07.93     i/2 x   i/2     3 0 

 21 Søren Mussmann SønderjyskE 29.06.93     R x i/6 i/4     3 0 

 22 Yussuf Yurary Poulsen Lyngby BK 16.06.94             x1 x 2 1 

 23 Danny Amankwaa FC København 30.01.94             x i/41 2 0 

 24 Lasse Vigen Christensen FC Midtjylland 15.08.94             x i/32 2 0 

 25 Lukas Fernandes  Lyngby BK 01.03.93 x R             2 0 

 26 Frederik Holst Brøndby IF 24.09.94             x* i/38 2 0 

 27 Patrick Jensen Vejle Boldklub Kolding 04.04.94             x x 2 0 

 28 Nicolai Johannessen Lyngby BK 22.05.94             x x* 2 0 

 29 Jacob Laursen AaB 17.11.94             x i/36 2 0 

 30 Kristian Lindberg FC Nordsjælland 14.02.94             x i/22 2 0 

 31 Casper Højer Nielsen FC København 20.11.94             i/29 x 2 0 

 32 Hakan Redzep  FC København 02.03.94             i/24 x 2 0 

 33 Lee Rochester Sørensen HB Køge 30.04.94             i/30 x 2 0 

 34 Philip Zinckernagel FC Nordsjælland 16.12.94             i/35 x 2 0 

 35 Lucas Andersen AaB 13.09.94             x   1 0 

 36 Andreas Bruhn Christensen AaB 17.02.94             R x 1 0 

 37 Oliver Korch FC Midtjylland 18.06.94             x R 1 0 

 38 Derrick Nissen Vejle Boldklub Kolding 29.03.94             R x 1 0 

 39 Mathias Brinch Rosenørn Esbjerg fB 11.05.93     R R x R     1 0 

 40 Christian Schultz Silkeborg IF 13.05.94             R x 1 0 

 41 Andreas Sørensen Esbjerg fB 10.12.94               x 1 0 

 42 Mads Aaquist FC København 31.12.94             x R 1 0 

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

 Landskamp nummer   48 49 50 51 52 53 54 55    

 

	 *anfører	•	1antal	mål	•	i/	ind	for	med	tal	angivne	spiller	•	R	Reserve	•	#Antal	selvmål
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 1 Frederik Holst Brøndby IF 24.09.94 x* x*1 x* x* x*1 x* x* x* R x* x* x* x* x*   1                   31 2 

 2 Viktor Fischer FC Midtjylland 09.06.94 i/8 x3 x x1 x x x1 x1 i/3 x x x x1 x   2                   30 20 

 3 Riza Durmisi Brøndby IF 08.01.94 i/39 x x x x x x x x x x x x R   3                   27 1 

 4 Kenneth Zohore FC København 31.01.94       x1 x x x x1 i/31 x x1 x x1 x   4                   24 13 

 5 Danny Amankwaa FC København 30.01.94 x R x i/10 x i/10 i/10 x R x x x x R    5                  24 4 

 6 Lasse Vigen Christensen FC Midtjylland 15.08.94 x x i/15 x x x x x x* x x x x x    6                  24 2 

 7 Nicolai Johannessen Lyngby BK 22.05.94 x i/1 x x x x x1 x x x x x x x    7                  23 1 

 8 Patrick Olsen  Brøndby IF 23.04.94 x i/8 x x x x x x R x x x x x    8                  23 0 

 9 Christian Nørgaard Lyngby BK 10.03.94 x x x x   x x x i/61 x i/6 x i/10 i/31   9                  22 3 

 10 Lucas Andersen AaB 13.09.94 x x x x x x x R x i/6 x i/8 x R    10                  21 2 

 11 Oliver Korch FC Midtjylland 18.06.94 x R x x x x x x R x x x x x   11                  20 0 

 12 Yussuf Yurary Poulsen Lyngby BK 16.06.94 x i/2 i/5 i/6 i/5 i/61 i/2 i/4 x i/5 i/5 i/4 i/5 x    12                  19 2 

 13 Mads Aaquist FC København 31.12.94 x R x R x x x x x   R x x R    13                  15 0 

 14 Pierre Emile Højbjerg Brøndby IF 05.08.95       R R R i/6 i/9 x R i/9 R R i/9   14 x*1 x1 R x x x x1 x x1 13 4 

 15 Kristian Lindberg FC Nordsjælland 14.02.94 i/51 x x               i/10 R R i/6   15                  13 2 

 16 Patrick Jensen Vejle BK 04.04.94 R x R R i/6 i/13 R R x i/17 x R i/9 x    16                  11 0 

 17 Derrick Nissen Vejle BK 29.03.94 i/13 x i/13 x R R R R x x i/16 R R R   17                  11 0 

 18 Oskar Tranberg Brøndby IF 18.05.95                               18 x R i/21 x     i/29 i/14 x 11 0 

 19 Viktor Ahlmann Nielsen AaB 03.01.95                               19 i/29 x1 x x x1 x* x1 x i/21 9 3 

 20 Andreas Christensen Brøndby IF 10.04.96                               20 x x i/22 x x1 x x1 x x 9 2 

 21 Andrew Hjulsager Brøndby IF 15.01.95                               21 i/24 x x x x i/41 x x x1 9 1 

 22 Svenn Crone Brøndby IF 20.05.95                               22 x x x x x x x x x 9 0 

 23 Mikkel Jensen Brøndby IF 21.01.95                               23 x x1 R x x i/42 R R x 8 1 

 24 Morten Knudsen FC Midtjylland 28.04.95                               24 x i/14 x i/21 x1 i/32 x x R 8 1 

 25 Mathias Larsen FC København 04.07.95                               25 i/23 x1 x1 i/18 x1 R i/26 R x1 7 4 

 26 Marcus Solberg AGF 17.02.95                               26 x1 i/25 i/19 x     x x1 i/341 7 3 

 27 Jacob Dehn Andersen Randers Freja 04.08.95                               27 R x* x* x* x* R x*1 x* x* 7 1 

 28 Jacob Blåbjerg AaB 11.01.95                               28 x x i/27 x x R x x R 7 0 

 29 Anders Christian Thomsen FC Fyn 29.07.95                               29 x1 i/23 x1 R     x x1 R 5 3 

 30 Kristian Larsen Brøndby IF 10.01.96                               30 x R x R i/20 x1 R R x 5 1 

 31 Lee Rochester Sørensen HB Køge 30.04.94             R i/2 x R i/2 i/2 R x1   31                   5 1 

 32 Mikkel Desler OB 19.02.95                               32 R x x i/22 i/24 x       5 0 

 33 Thomas Hagelskjær AGF 04.02.95                               33 R x R x x R x x R 5 0 

 34 Emiliano Hansen FC Nordsjælland 09.03.95                                34        i/14 x i/14 i/29 x 5 0 

 35 Christian Schultz Silkeborg IF 13.05.94 R x i/11 R R R R R x R i/11 R R R    35                  5 0 

 36 Emil Peter Jørgensen OB 14.11.95                               36 R R x R i/221 x R R i/201 4 2 

 37 Jacob Laursen AaB 17.11.94       R R R         i/3 R R x    37                  4 0 

 38 Alexander Nybo Randers Freja 12.04.95                               38 x R x R R x R R x 4 0 

 39 Mathias Knudsen AB 14.01.94 x i/3 i/3                          39                  3 0 

 40 Andreas Sørensen Esbjerg fB 10.12.94 R x1 i/10                          40                  2 1 

 41 Samed Mehmed Barut FC Nordsjælland 07.02.95                                41        i/19 x       2 0 

 42 Mikkel Luimes Nielsen FC Midtjylland 12.03.95                                42        i/25 x       2 0 

 43 Casper Skjellerup Radza OB 26.02.94                     R R R R    43                  1 0 

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

 Landskamp nummer   458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 480 468 469 470    471 472 473 474 475 476 477 478 479     

    

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

    

U17-landsholdet
Træner Thomas Frank

8/
2

N
or

ge
 · 

La
 M

an
ga

 · 
In

te
rn

at
io

na
l t

ur
ne

rin
g

10
/2

Po
le

n 
· L

a 
M

an
ga

 · 
In

te
rn

at
io

na
l t

ur
ne

rin
g

6/
2

Be
lg

ie
n 

· L
a 

M
an

ga
 · 

In
te

rn
at

io
na

l t
ur

ne
rin

g

23
/3

Irl
an
d	
·	A
gi
i	T
he
od
or
i	·
	E
M
-k
va
lifi
ka
tio

ns
ka
m
p

25
/3

Le
tla

nd
	·	
Ko
m
ot
in
i	·
	E
M
-k
va
lifi
ka
tio

ns
ka
m
p

28
/3

G
ræ

ke
nl
an
d	
·	K
om

ot
in
i	·
	E
M
-k
va
lifi
ka
tio

ns
ka
m
p

3/
5

Se
rb

ie
n 

· N
ov

i S
ad

 · 
EM

-s
lu

tr
un

de

6/
5

En
gl

an
d 

· N
ov

i S
ad

 · 
EM

-s
lu

tr
un

de

9/
5

Fr
an

kr
ig

 · 
N

ov
i S

ad
 · 

EM
-s

lu
tr

un
de

12
/5

Ty
sk

la
nd

 · 
N

ov
i S

ad
 · 

EM
-s

lu
tr

un
de

15
/6

Ec
ua
do
r	·
	G
ua
da
la
ja
ra
		·
	V
en
sk
ab
sk
am

p

23
/6

El
fe

nb
en

sk
ys

te
n 

· G
ua

da
la

ja
ra

  ·
 V

M
-s

lu
tr

un
de

27
/6

Au
st

ra
lie

n 
· Q

ue
re

ta
ro

 · V
M

-s
lu

tr
un

de

20
/6

Br
as

ili
en

 · 
G

ua
da

la
ja

ra
  ·

 V
M

-s
lu

tr
un

de

2/
8

Fi
nl

an
d 

· A
ku

re
yr

i ·
 In

te
rn

or
di

sk
 tu

rn
er

in
g

3/
8

Sv
er

ig
e 

· O
la

fs
vi

k 
· I

nt
er

no
rd

is
k 

tu
rn

er
in

g

5/
8

Is
la

nd
 · 

H
us

av
ik

 · 
In

te
rn

or
di

sk
 tu

rn
er

in
g

7/
8

Is
la

nd
 · 

Ak
ur

ey
ri 

· I
nt

er
no

rd
is

k 
tu

rn
er

in
g

30
/8

H
vi
de
ru
sl
an
d	
·	M

la
w
a	
·	S
yr
en
ka
	C
up

31
/8

U
ng

ar
n	
·	P
lo
ns
k	
·	S
yr
en
ka
	C
up

12
/1

0
Ita

lie
n	
·	H

vi
do
vr
e	
·	E
M
-k
va
lifi
ka
tio

ns
ka
m
p

14
/1

0
Ø
st
rig

	·	
Br
øn

db
y	
·	E
M
-k
va
lifi
ka
tio

ns
ka
m
p

17
/1

0
Cy
pe
rn
	·	
G
la
ds
ax
e	
·	E
M
-k
va
lifi
ka
tio

ns
ka
m
p

M
ål

 i 
al

t

La
nd

sk
am

pe
 i 

al
t

    



DBU Landshold

DBU Årsberetning 2011

61

 1 Frederik Holst Brøndby IF 24.09.94 x* x*1 x* x* x*1 x* x* x* R x* x* x* x* x*   1                   31 2 

 2 Viktor Fischer FC Midtjylland 09.06.94 i/8 x3 x x1 x x x1 x1 i/3 x x x x1 x   2                   30 20 

 3 Riza Durmisi Brøndby IF 08.01.94 i/39 x x x x x x x x x x x x R   3                   27 1 

 4 Kenneth Zohore FC København 31.01.94       x1 x x x x1 i/31 x x1 x x1 x   4                   24 13 

 5 Danny Amankwaa FC København 30.01.94 x R x i/10 x i/10 i/10 x R x x x x R    5                  24 4 

 6 Lasse Vigen Christensen FC Midtjylland 15.08.94 x x i/15 x x x x x x* x x x x x    6                  24 2 

 7 Nicolai Johannessen Lyngby BK 22.05.94 x i/1 x x x x x1 x x x x x x x    7                  23 1 

 8 Patrick Olsen  Brøndby IF 23.04.94 x i/8 x x x x x x R x x x x x    8                  23 0 

 9 Christian Nørgaard Lyngby BK 10.03.94 x x x x   x x x i/61 x i/6 x i/10 i/31   9                  22 3 

 10 Lucas Andersen AaB 13.09.94 x x x x x x x R x i/6 x i/8 x R    10                  21 2 

 11 Oliver Korch FC Midtjylland 18.06.94 x R x x x x x x R x x x x x   11                  20 0 

 12 Yussuf Yurary Poulsen Lyngby BK 16.06.94 x i/2 i/5 i/6 i/5 i/61 i/2 i/4 x i/5 i/5 i/4 i/5 x    12                  19 2 

 13 Mads Aaquist FC København 31.12.94 x R x R x x x x x   R x x R    13                  15 0 

 14 Pierre Emile Højbjerg Brøndby IF 05.08.95       R R R i/6 i/9 x R i/9 R R i/9   14 x*1 x1 R x x x x1 x x1 13 4 

 15 Kristian Lindberg FC Nordsjælland 14.02.94 i/51 x x               i/10 R R i/6   15                  13 2 

 16 Patrick Jensen Vejle BK 04.04.94 R x R R i/6 i/13 R R x i/17 x R i/9 x    16                  11 0 

 17 Derrick Nissen Vejle BK 29.03.94 i/13 x i/13 x R R R R x x i/16 R R R   17                  11 0 

 18 Oskar Tranberg Brøndby IF 18.05.95                               18 x R i/21 x     i/29 i/14 x 11 0 

 19 Viktor Ahlmann Nielsen AaB 03.01.95                               19 i/29 x1 x x x1 x* x1 x i/21 9 3 

 20 Andreas Christensen Brøndby IF 10.04.96                               20 x x i/22 x x1 x x1 x x 9 2 

 21 Andrew Hjulsager Brøndby IF 15.01.95                               21 i/24 x x x x i/41 x x x1 9 1 

 22 Svenn Crone Brøndby IF 20.05.95                               22 x x x x x x x x x 9 0 

 23 Mikkel Jensen Brøndby IF 21.01.95                               23 x x1 R x x i/42 R R x 8 1 

 24 Morten Knudsen FC Midtjylland 28.04.95                               24 x i/14 x i/21 x1 i/32 x x R 8 1 

 25 Mathias Larsen FC København 04.07.95                               25 i/23 x1 x1 i/18 x1 R i/26 R x1 7 4 

 26 Marcus Solberg AGF 17.02.95                               26 x1 i/25 i/19 x     x x1 i/341 7 3 

 27 Jacob Dehn Andersen Randers Freja 04.08.95                               27 R x* x* x* x* R x*1 x* x* 7 1 

 28 Jacob Blåbjerg AaB 11.01.95                               28 x x i/27 x x R x x R 7 0 

 29 Anders Christian Thomsen FC Fyn 29.07.95                               29 x1 i/23 x1 R     x x1 R 5 3 

 30 Kristian Larsen Brøndby IF 10.01.96                               30 x R x R i/20 x1 R R x 5 1 

 31 Lee Rochester Sørensen HB Køge 30.04.94             R i/2 x R i/2 i/2 R x1   31                   5 1 

 32 Mikkel Desler OB 19.02.95                               32 R x x i/22 i/24 x       5 0 

 33 Thomas Hagelskjær AGF 04.02.95                               33 R x R x x R x x R 5 0 

 34 Emiliano Hansen FC Nordsjælland 09.03.95                                34        i/14 x i/14 i/29 x 5 0 

 35 Christian Schultz Silkeborg IF 13.05.94 R x i/11 R R R R R x R i/11 R R R    35                  5 0 

 36 Emil Peter Jørgensen OB 14.11.95                               36 R R x R i/221 x R R i/201 4 2 

 37 Jacob Laursen AaB 17.11.94       R R R         i/3 R R x    37                  4 0 

 38 Alexander Nybo Randers Freja 12.04.95                               38 x R x R R x R R x 4 0 

 39 Mathias Knudsen AB 14.01.94 x i/3 i/3                          39                  3 0 

 40 Andreas Sørensen Esbjerg fB 10.12.94 R x1 i/10                          40                  2 1 

 41 Samed Mehmed Barut FC Nordsjælland 07.02.95                                41        i/19 x       2 0 

 42 Mikkel Luimes Nielsen FC Midtjylland 12.03.95                                42        i/25 x       2 0 

 43 Casper Skjellerup Radza OB 26.02.94                     R R R R    43                  1 0 

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

 Landskamp nummer   458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 480 468 469 470    471 472 473 474 475 476 477 478 479     

    

	 *anfører	•	1antal	mål	•	i/	ind	for	med	tal	angivne	spiller	•	R	Reserve	•	#Antal	selvmål	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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 1 Andrew Hjulsager Brøndby IF 15.01.95 x i/101 x1 i/9 x i/24     9 2 

 2 Mikkel Luimes Nielsen FC Midtjylland 12.03.95 x x i/17 x x x     9 1 

 3 Oskar Tranberg Brøndby IF 18.05.95 x x x* x x* i/37     9 0 

 4 Viktor Ahlmann Nielsen AaB 03.01.95 x2 i/16 x1 i/16 x       8 4 

 5 Mikkel Jensen Brøndby IF 21.01.95 x i/12 x x x       8 0 

 6 Jacob Blåbjerg AaB 11.01.95 x x x R x1 i/39     7 1 

 7 Emil Peter Jørgensen OB 14.11.95 i/10 x x x x       7 1 

 8 Svenn Crone Brøndby IF 20.05.95 x R x x x i/31     7 0 

 9 Pierre Emile Højbjerg Brøndby IF 05.08.95 x x* R x*         6 0 

 10 Mikkel Wohlgemuth FC København 04.06.95 x x i/3 i/12         6 0 

 11 Marcus  Solberg AGF 17.02.95         i/46 x*2     5 2 

 12 Anders Christian Thomsen FC Fyn 29.07.95 i/2 x R x         5 1 

 13 Jacob Dehn Andersen Randers Freja 04.08.95 x* R x R         5 0 

 14 Morten Knudsen FC Midtjylland 28.04.95 R R x x         5 0 

 15 Alexander Nybo Randers Freja 12.04.95 x R x R x R     5 0 

 16 Mathias Larsen FC København 04.07.95 i/4 x1 i/5 x         4 1 

 17 Samed Mehmed Barut FC Nordsjælland 07.02.95 i/5 x x i/5         4 0 

 18 Oliver Rasmussen FC København 08.01.95 R x R x         4 0 

 19 Thomas  Hagelskjær AGF 04.02.95 R x R x R x     3 0 

 20 Mathias Lang Andersen Brøndby IF 04.04.96             x x2 2 2 

 21 Kevin Andreasen Brøndby IF 13.04.96             i/36 x 2 0 

 22 Daniel Anusic BK Skjold 25.04.96             x x 2 0 

 23 Mikkel Frankoch FC Midtjylland 14.01.96             i/27 x 2 0 

 24 Daniel Holm Brøndby IF 07.03.95         i/2 x     2 0 

 25 Marcus Højriis Ingvartsen FC Nordsjælland 04.01.96             x i/32 2 0 

 26 Malthe Emil Johansen Brøndby IF 01.02.96             x* i/29 2 0 

 27 Michael Jonssen FC København 04.01.96             x i/21 2 0 

 28 Christian Køhler FC Nordsjælland 10.04.96             x i/23 2 0 

 29 Jannik Pohl AaB 06.04.96             i/32 x 2 0 

 30 Mads Raben OB 08.02.96             i/25 x 2 0 

 31 Malte Schmücker FC Midtjylland 17.04.95         i/43 x     2 0 

 32 Simon  Skrøder Næsby Boldklub 30.04.96             x x 2 0 

 33 Jeppe  Solgaard FC Midtjylland 21.02.96             x i/22 2 0 

 34 Asger Strømgaard  Sørensen FC Midtjylland 05.06.96             x x* 2 0 

 35 Nikolaj Vilsbøll Vejle BK 06.02.95         i/3 x     2 0 

 36 Michael Zacho AGF 11.11.96             x i/20 2 0 

 37 Daniel Arrocha HB Køge 09.01.95           x     1 0 

 38 Jonas Bager Randers Freja 18.07.96             R x 1 0 

 39 Samed Barut FC Nordsjælland 07.02.95           x     1 0 

 40 Philip Thun Bisgaard Lyngby BK 12.01.96             x R 1 0 

 41 Andreas  Christensen Brøndby IF 10.04.96         R x     1 0 

 42 Mikkel Desler OB 19.02.95           x     1 0 

 43 Tobias Harro Christensen FC København 04.01.95         x R     1 0 

 44 Daniel Jespersen FC København 16.02.96             R x 1 0 

 45 Kristian  Larsen Brøndby IF 10.01.96         R x     1 0 

 46 Mads Nordam Næstved Boldklub 14.05.95         x R     1 0 

 47 Frederik  Reippuert AB 09.06.96             R x 1 0 

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

 Landskamp nummer   94 95 96 97 98 99 100 101     

 

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

 

U16-landsholdet
Træner Thomas Frank 
Træner	Per	Holm	var	træner	i	kamp	98	og	99	 	
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 1 Mogens Krogh Brøndby IF 31.10.63 x 7 0 

 2 Steven Lustü Silkeborg IF 12.04.71 x 2 1 

 3 John Sivebæk Vejle BK 20.10.61 x* 15 0 

 4 Kurt Jørgensen Brøndby IF 01.10.59 i/3 11 0 

 5 Thomas Frandsen Viborg FF 25.03.76 x 1 0 

 6 Lars Brøgger AB Tårnby 22.03.70 x 1 0 

 7 Stig Tøfting AGF 14.08.69 x 2 0 

 8 Michael 'Mio' Nielsen KB 11.02.65 x 6 0 

 9 Thomas Thorninger AGF 20.10.72 x 1 0 

 10 Lars Jakobsen Middelfart 04.11.61 i/11 9 5 

 11 Palle Sørensen AGF 04.04.72 x 1 0 

 12 Michael Nonbo AGF 16.11.73  x 1 0 

 13 Carsten Hemmingsen OB 18.12.70 x 1 0 

 Resultat (Danmark nævnt først)   0-2    

 Landskamp nummer   36     

	 *anfører	•	1antal	mål	•	i/	ind	for	med	tal	angivne	spiller	•	R	Reserve	•	#Antal	selvmål
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 1 Katrine S. Pedersen Stabæk 13.04.77 x R x* x* x* x* x* x* x* x* x*1 x* x* x*   1 x* 184 8 

 2 Johanna Rasmussen Kristianstads DFF 02.07.83               i/11 x i/11 x         2   85 24 

 3 Julie Rydahl Bukh Brøndby IF 09.01.82 x x x x x x     x x i/151         3   78 7 

 4 Heidi Elgaard Johansen Fortuna Hjørring 09.06.83                 x x x         4   76 0 

 5 Mariann Gajhede Knudsen Linköping FC 16.11.84         x R x x x x x x x x   5 x 72 1 

 6 Tine Cederkvist Viskær  BSF 21.03.79 x R x x x R x         R x R   6 x 68 0 

 7 Line Røddik Hansen Tyresö FF 31.01.88 x x* x x x x x x x x x2 x x1 x   7 x 61 7 

 8 Christina Ø. Ørntoft LdB Malmö FC 02.07.85 x x x x x x x                 8   49 1 

 9 Sanne Troelsgaard Nielsen IK Skovbakken 15.08.88 x x x i/23 x x3 x x1 x x x3 i/171 x i/261   9 x 39 12 

 10 Theresa Nielsen Brøndby IF 20.07.86 x1 x x i/18 x x x x1 x x1 x x x x   10 x 37 3 

 11 Katrine Veje OB / LdB Malmö FC 19.06.91 x i/13 x x       x i/2 x R x R i/15   11 i/22 33 3 

 12 Nanna Christiansen Brøndby IF 17.06.89         x x x i/1 i/1 x1 x1 x i/13 x   12 x 30 4 

 13 Kristine Pedersen Fortuna Hjørring 27.08.86 i/3 x1 x i/3 i/121 x x1 x1 R i/121   i/111 x i/12   13 R 24 7 

 14 Pernille Harder IK Skovbakken 15.11.92 x i/21 x i/21 x x x x1 x3 x x3 x1 x1 x   14 x1 23 14 

 15 Nadia Nadim IK Skovbakken 02.01.88               i/13     x R x x   15 i/12 23 2 

 16 Janni Arnth Jensen Fortuna Hjørring 15.10.86 x R i/0 x x R x x x x x x x R   16 x 23 1 

 17 Lise O. Munk Fortuna Hjørring / Brøndby IF 26.05.89 x x x i/29 R R   R i/9 R R x i/5 i/14   17 i/20 19 5 

 18 Mette V. Jensen Fortuna Hjørring 28.05.87 R x R x         R             18   12 0 

 19 Line S. Jensen Fortuna Hjørring 23.08.91 R i/18 R i/16 i/8 i/13 R x1     i/16 R R x   19 R 11 1 

 20 Malene Olsen Brøndby IF 02.02.83                 x R R R x x   20 x 8 0 

 21 Sine Hovesen Fortuna Hjørring 19.08.87 i/14 x i/9 x                       21   7 0 

 22 Anja Thorsen Brøndby IF 28.09.81         i/16 x i/13 R R i/14 i/5 R i/15 R   22 x 7 0 

 23 Katrine Korsgaard IK Skovbakken 19.01.90 R i/30 R x i/7 i/12 i/12                 23   5 0 

 24 Stina Lykke Petersen Brøndby IF 09.02.86 R x R R R x R x R R R x R x   24 R 5 0 

 25 Cecilie Sandvej Brøndby IF 13.06.90                       x i/20 R   25 R 3 0 

 26 Sofie Junge Pedersen IK Skovbakken 24.04.92               R       i/121 R x   26 R 2 1 

 27 Mia Kjærsgaard-Andersen IK Skovbakken 19.01.89               R               27   2 0 

 28 Emma Madsen Brøndby IF 18.11.88         R i/14 i/14                 28   2 0 

 29 Merete Greisen Nielsen KoldingQ 03.12.82 R i/17 R x                       29   2 0 

 30 Sif Rykær IK Skovbakken 16.01.88 i/9 x R R                       30   2 0 

 31 Simone Boye Sørensen BSF 03.03.92                   R   i/5 R R   31 i/5 2 0 

 32 Camilla Kur Larsen Brøndby IF 03.04.89 R R i/3 R                       32   1 0 

 Resultat (Danmark nævnt først)   1-0 1-3 0-1 0-0 1-1 3-0 1-0 5-0 3-0 3-0 11-0 4-0 2-2 1-0    1-2      

 Landskamp nummer   337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350    351     

 

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

Kvindelandsholdet
Træner Kenneth Heiner-Møller
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 1 Katrine S. Pedersen Stabæk 13.04.77 x R x* x* x* x* x* x* x* x* x*1 x* x* x*   1 x* 184 8 

 2 Johanna Rasmussen Kristianstads DFF 02.07.83               i/11 x i/11 x         2   85 24 

 3 Julie Rydahl Bukh Brøndby IF 09.01.82 x x x x x x     x x i/151         3   78 7 

 4 Heidi Elgaard Johansen Fortuna Hjørring 09.06.83                 x x x         4   76 0 

 5 Mariann Gajhede Knudsen Linköping FC 16.11.84         x R x x x x x x x x   5 x 72 1 

 6 Tine Cederkvist Viskær  BSF 21.03.79 x R x x x R x         R x R   6 x 68 0 

 7 Line Røddik Hansen Tyresö FF 31.01.88 x x* x x x x x x x x x2 x x1 x   7 x 61 7 

 8 Christina Ø. Ørntoft LdB Malmö FC 02.07.85 x x x x x x x                 8   49 1 

 9 Sanne Troelsgaard Nielsen IK Skovbakken 15.08.88 x x x i/23 x x3 x x1 x x x3 i/171 x i/261   9 x 39 12 

 10 Theresa Nielsen Brøndby IF 20.07.86 x1 x x i/18 x x x x1 x x1 x x x x   10 x 37 3 

 11 Katrine Veje OB / LdB Malmö FC 19.06.91 x i/13 x x       x i/2 x R x R i/15   11 i/22 33 3 

 12 Nanna Christiansen Brøndby IF 17.06.89         x x x i/1 i/1 x1 x1 x i/13 x   12 x 30 4 

 13 Kristine Pedersen Fortuna Hjørring 27.08.86 i/3 x1 x i/3 i/121 x x1 x1 R i/121   i/111 x i/12   13 R 24 7 

 14 Pernille Harder IK Skovbakken 15.11.92 x i/21 x i/21 x x x x1 x3 x x3 x1 x1 x   14 x1 23 14 

 15 Nadia Nadim IK Skovbakken 02.01.88               i/13     x R x x   15 i/12 23 2 

 16 Janni Arnth Jensen Fortuna Hjørring 15.10.86 x R i/0 x x R x x x x x x x R   16 x 23 1 

 17 Lise O. Munk Fortuna Hjørring / Brøndby IF 26.05.89 x x x i/29 R R   R i/9 R R x i/5 i/14   17 i/20 19 5 

 18 Mette V. Jensen Fortuna Hjørring 28.05.87 R x R x         R             18   12 0 

 19 Line S. Jensen Fortuna Hjørring 23.08.91 R i/18 R i/16 i/8 i/13 R x1     i/16 R R x   19 R 11 1 

 20 Malene Olsen Brøndby IF 02.02.83                 x R R R x x   20 x 8 0 

 21 Sine Hovesen Fortuna Hjørring 19.08.87 i/14 x i/9 x                       21   7 0 

 22 Anja Thorsen Brøndby IF 28.09.81         i/16 x i/13 R R i/14 i/5 R i/15 R   22 x 7 0 

 23 Katrine Korsgaard IK Skovbakken 19.01.90 R i/30 R x i/7 i/12 i/12                 23   5 0 

 24 Stina Lykke Petersen Brøndby IF 09.02.86 R x R R R x R x R R R x R x   24 R 5 0 

 25 Cecilie Sandvej Brøndby IF 13.06.90                       x i/20 R   25 R 3 0 

 26 Sofie Junge Pedersen IK Skovbakken 24.04.92               R       i/121 R x   26 R 2 1 

 27 Mia Kjærsgaard-Andersen IK Skovbakken 19.01.89               R               27   2 0 

 28 Emma Madsen Brøndby IF 18.11.88         R i/14 i/14                 28   2 0 

 29 Merete Greisen Nielsen KoldingQ 03.12.82 R i/17 R x                       29   2 0 

 30 Sif Rykær IK Skovbakken 16.01.88 i/9 x R R                       30   2 0 

 31 Simone Boye Sørensen BSF 03.03.92                   R   i/5 R R   31 i/5 2 0 

 32 Camilla Kur Larsen Brøndby IF 03.04.89 R R i/3 R                       32   1 0 

 Resultat (Danmark nævnt først)   1-0 1-3 0-1 0-0 1-1 3-0 1-0 5-0 3-0 3-0 11-0 4-0 2-2 1-0    1-2      

 Landskamp nummer   337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350    351     

 

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

Kvindelandsholdet
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 1 Josefine Høgh Pedersen OB 21.09.89 i/8 3 0 

 2 Camilla Kur Larsen Brøndby IF 03.04.89 x 3 0 

 3 Nanna Larsen BSF 30.04.89 x 3 0 

 4 Emma Madsen Brøndby IF 18.11.88 x 3 0 

 5 Mia Kjærsgaard-Andersen IK Skovbakken 19.01.89 x 2 0 

 6 Louise Christensen SønderjyskE 05.02.88 i/12 1 0 

 7 Malene Berg Hansen IK Skovbakken 01.04.90 x* 1 0 

 8 Katrine Korsgaard IK Skovbakken 19.01.90 x 1 0 

 9 Kristina Kragh Brøndby IF 20.12.89 i/2 1 0 

 10 Louise Priergaard Lund BSF 21.01.91 x 1 0 

 11 Line Munk Nielsen OB 15.05.92 x 1 0 

 12 Britta O.B. Olsen OB 08.05.91 x 1 0 

 13 Sofie Junge Pedersen IK Skovbakken 24.04.92 x 1 0 

 14 Cecilie Sandvej Brøndby IF 13.06.90 x 1 0 

 15 Camilla Marie Simonsen KoldingQ 17.06.92 i/5 1 0 

 16 Simone Boye Sørensen BSF 03.03.92 i/13 1 0 

 Resultat (Danmark nævnt først)   0-6    

 Landskamp nummer   3     

	 *anfører	•	1antal	mål	•	i/	ind	for	med	tal	angivne	spiller	•	R	Reserve	•	#Antal	selvmål
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 1 Sofie Junge Pedersen IK Skovbakken 24.04.92 R x x x1 R R           25 5 

 2 Simone Boye  Sørensen BSF 03.03.92 x*1 x* x* x* x* x*           20 2 

 3 Amalie Holm  Pedersen BSF 20.09.92 x x1 x x x x           19 2 

 4 Line S. Kristensen Team Viborg 11.11.92 x x1 x x x x2           18 8 

 5 Louise Svensson Brix OB 20.09.93 x x x x x x x* x* x* x* x* 16 0 

 6 Line Frausing Østergaard Team Viborg 30.04.92 x x x x x x           16 0 

 7 Pernille Harder IK Skovbakken 15.11.92       x2 x x2           15 13 

 8 Tenna Kappel Bendtsen IK Skovbakken 20.03.92 x x R                 14 3 

 9 Liv Havgaard Nyhegn OB 25.04.92 x x x x x x           14 0 

 10 Christina Bovbjerg IK Skovbakken 18.09.93 x i/3 i/1 R i/4 i/4     i/17 x4 x 11 4 

 11 Julie Trustrup Jensen Brøndby IF 06.04.94 x x x x x x3 x x x1 x x 11 4 

 12 Line Munk Nielsen OB 15.05.92 x x1 x x x x           11 2 

 13 Camilla Marie Simonsen KoldingQ 17.06.92 x x x x x x           10 0 

 14 Julie Nørgaard Moeslund Team Viborg 16.08.93       R i/3 i/31 x1 x x R i/20 9 2 

 15 Maj-Britt Henningsen KoldingQ 31.03.92 i/4 i/8 x i/1 R R           9 0 

 16 Sofie Emilie Skallerup Larsen OB 07.08.92 i/10 i/4 i/4 i/11 i/26 R           8 0 

 17 Camilla Andersen Horsens SIK 20.03.94             x1 x x2 x2 x 5 5 

 18 Luna Nørgaard Gewitz IK Skovbakken 03.03.94             i/25 x i/261 x1 x1 5 3 

 19 Caroline Rask Fortuna Hjørring 25.05.94             x1 x x1 x1 x 5 3 

 20 Pernille Fosskov Madsen Team Viborg 19.10.94             x x x1 i/51 x 5 2 

 21 Annika Overby Hansen OB 12.07.92 R R R                 5 1 

 22 Mie Leth Jans Brøndby IF 06.02.94             x x x1 i/17 x 5 1 

 23 Kathrine Østergaard Larsen BSF 05.05.93 R i/13 R R R R x x x R x 5 0 

 24 Stine Ballisager Pedersen Team Viborg 03.01.94             i/22 x x x x 5 0 

 25 Nanna Philipsen Fortuna Hjørring 10.11.94             x i/20 i/20 i/19 i/11 5 0 

 26 Karoline Smidt Nielsen OB 12.05.94       i/4 x x1 R R x1     4 2 

 27 Nikoline Løvgren Frandsen KoldingQ 03.11.94             x i/28 R x i/17 4 0 

 28 Rikke Ilkjær KoldingQ 01.04.94             x x x R x 4 0 

 29 Kathrine Damgaard Jensen Vejle BK 24.09.92 R i/9 i/9 R R i/6           3 0 

 30 Louise Larsen OB 29.12.93             i/19 i/5 R x R 3 0 

 31 Josefine Alberts Brøndby IF 21.12.94             R i/23 R x R 2 0 

 32 Natasha Bach Rathkjen KoldingQ 24.09.94             i/14 i/19       2 0 

 33 Carola Reusing Schneider KoldingQ 11.03.93             i/20 i/14       2 0 

 34 Anna Sofie Christensen BSF 14.12.93 R i/1 R                 1 0 

 35 Anne Kristoffersen Horsens SIK 12.06.94                 R x R 1 0 

 Resultat (Danmark nævnt først)   1-1 3-0 0-0 3-0 0-3 9-0 3-0 0-2 8-0 9-0 1-0   

 Landskamp nummer   134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144      

 

	 *anfører	•	1antal	mål	•	i/	ind	for	med	tal	angivne	spiller	•	R	Reserve	•	#Antal	selvmål	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	
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 1 Stine Ballisager Pedersen Team Viborg 03.01.94 x x x x x               24 0 

 2 Maria Lindblad Christensen Team Viborg 03.07.95 x x x x x x x x x x x x* 17 0 

 3 Anna Westergaard Fisker Fortuna Hjørring 24.05.95 x x i/41 x1 x x R x x x x x 16 2 

 4 Luna Nørgaard Gewitz IK Skovbakken 03.03.94 x x x1 x x               15 1 

 5 Rikke Ilkjær KoldingQ 01.04.94 x* x* x* x* x*               15 0 

 6 Pernille Fosskov Madsen Team Viborg 19.10.94 x i/31 x i/9 x               14 2 

 7 Laura Joest Jakobsen Fortuna Hjørring 01.12.95 i/16 i/16 R i/16 x x1 x1 x3 x i/25 i/151 x 13 6 

 8 Caroline Rask Fortuna Hjørring 25.05.94 x x x x R               13 1 

 9 Natasha Bach Rathkjen KoldingQ 24.09.94 i/8 x x x x               13 0 

 10 Karoline Smidt Nielsen OB 12.05.94 x x x x1 R               12 4 

 11 Mie Leth Jans Brøndby IF 06.02.94 x R x1 x x               12 2 

 12 Nadja Bryld SønderjyskE 17.02.94     i/10 R i/6               11 0 

 13 Maja Ring Kildemoes Næsby Boldklub 15.08.96 x x R i/8 x x x x x x x x 11 0 

 14 Frederikke Thøgersen Thisted FC 24.07.95 i/3 i/8       x1 x x x x x x 9 1 

 15 Matilde Frausing Christiansen Varde IF 10.01.95     i/9 R i/3 x R x i/30 R x i/7 9 0 

 16 Camilla Andersen Horsens SIK 20.03.94 x x x2 x1 R               7 6 

 17 Ida Kathrine Karstoft Thisted FC 29.10.95           x x x x x x1 x 7 1 

 18 Nikoline Løvgren Frandsen KoldingQ 03.11.94 i/13 x x x x               7 0 

 19 Laura Marie Larsen Brøndby IF 25.02.95           x* x* x* x* x* x* x 7 0 

 20 Emilie Marie Brøndum-Jensen BSF 06.02.95           i/21 R i/31 i/71 x1 i/23 x1 6 4 

 21 Malene Sørensen Thisted FC 23.01.95           x i/313 i/15 R i/14 x1 i/24 6 4 

 22 Marie-Louise Knudsen Fortuna Hjørring 05.05.94 i/6 i/9                     6 1 

 23 Mathilde Wichmann IK Skovbakken 26.01.96           x x x x x x   6 0 

 24 Sarah Dyrehauge Hansen Vejle Boldklub Kolding 14.09.96               x2 x1 x2 x1 x 5 6 

 25 Mille Poulsen IK Skovbakken 21.08.95           i/7 x R R x i/24 i/3 5 0 

 26 Nanna Østergaard Christensen Team Viborg 18.05.95           i/29 x x i/29 R i/28 R 5 0 

 27 Amalie Grønbæk Thestrup Brøndby IF 17.03.95           i/3 x1       i/21 i/30 4 1 

 28 Anne Kathrine Christoffersen  Vejle Boldklub Kolding 01.11.95           i/13 i/17 R R x x R 4 0 

 29 Louise Ringsing Brøndby IF 20.08.96           x i/27 i/26 x R     4 0 

 30 Julie Terkelsen KoldingQ 27.03.95               R x i/20 i/3 x 4 0 

 31 Jane Snedker Wraae Thisted FC 02.11.95           i/15 x           2 0 

 32 Christina Beck KoldingQ 21.08.96                       x 1 0 

 33 Line Schneider Jensen Fortuna Hjørring 06.01.94 R i/13                     1 0 

 34 Mette Justesen Team Viborg 04.09.95           R i/2 R R R     1 0 

 35 Anne Kristoffersen Horsens SIK 12.06.94     R R i/9               1 0 

 36 Simone Mølsted Varde IF 02.08.95 R R R R R               1 0 

 37 Naja Stolberg Bahrenscheer BSF 03.09.96                     R R 0 0 

 Resultat (Danmark nævnt først)   0-4 1-2 5-0 3-1 0-3 3#1-0 5-0 6-0 2-2 3-1 4-1 1-0    

 Landskamp nummer   177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188     

  

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

  

U17-pigelandsholdet
Trænere Anders Damgaard
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 1 Stine Ballisager Pedersen Team Viborg 03.01.94 x x x x x               24 0 

 2 Maria Lindblad Christensen Team Viborg 03.07.95 x x x x x x x x x x x x* 17 0 

 3 Anna Westergaard Fisker Fortuna Hjørring 24.05.95 x x i/41 x1 x x R x x x x x 16 2 

 4 Luna Nørgaard Gewitz IK Skovbakken 03.03.94 x x x1 x x               15 1 

 5 Rikke Ilkjær KoldingQ 01.04.94 x* x* x* x* x*               15 0 

 6 Pernille Fosskov Madsen Team Viborg 19.10.94 x i/31 x i/9 x               14 2 

 7 Laura Joest Jakobsen Fortuna Hjørring 01.12.95 i/16 i/16 R i/16 x x1 x1 x3 x i/25 i/151 x 13 6 

 8 Caroline Rask Fortuna Hjørring 25.05.94 x x x x R               13 1 

 9 Natasha Bach Rathkjen KoldingQ 24.09.94 i/8 x x x x               13 0 

 10 Karoline Smidt Nielsen OB 12.05.94 x x x x1 R               12 4 

 11 Mie Leth Jans Brøndby IF 06.02.94 x R x1 x x               12 2 

 12 Nadja Bryld SønderjyskE 17.02.94     i/10 R i/6               11 0 

 13 Maja Ring Kildemoes Næsby Boldklub 15.08.96 x x R i/8 x x x x x x x x 11 0 

 14 Frederikke Thøgersen Thisted FC 24.07.95 i/3 i/8       x1 x x x x x x 9 1 

 15 Matilde Frausing Christiansen Varde IF 10.01.95     i/9 R i/3 x R x i/30 R x i/7 9 0 

 16 Camilla Andersen Horsens SIK 20.03.94 x x x2 x1 R               7 6 

 17 Ida Kathrine Karstoft Thisted FC 29.10.95           x x x x x x1 x 7 1 

 18 Nikoline Løvgren Frandsen KoldingQ 03.11.94 i/13 x x x x               7 0 

 19 Laura Marie Larsen Brøndby IF 25.02.95           x* x* x* x* x* x* x 7 0 

 20 Emilie Marie Brøndum-Jensen BSF 06.02.95           i/21 R i/31 i/71 x1 i/23 x1 6 4 

 21 Malene Sørensen Thisted FC 23.01.95           x i/313 i/15 R i/14 x1 i/24 6 4 

 22 Marie-Louise Knudsen Fortuna Hjørring 05.05.94 i/6 i/9                     6 1 

 23 Mathilde Wichmann IK Skovbakken 26.01.96           x x x x x x   6 0 

 24 Sarah Dyrehauge Hansen Vejle Boldklub Kolding 14.09.96               x2 x1 x2 x1 x 5 6 

 25 Mille Poulsen IK Skovbakken 21.08.95           i/7 x R R x i/24 i/3 5 0 

 26 Nanna Østergaard Christensen Team Viborg 18.05.95           i/29 x x i/29 R i/28 R 5 0 

 27 Amalie Grønbæk Thestrup Brøndby IF 17.03.95           i/3 x1       i/21 i/30 4 1 

 28 Anne Kathrine Christoffersen  Vejle Boldklub Kolding 01.11.95           i/13 i/17 R R x x R 4 0 

 29 Louise Ringsing Brøndby IF 20.08.96           x i/27 i/26 x R     4 0 

 30 Julie Terkelsen KoldingQ 27.03.95               R x i/20 i/3 x 4 0 

 31 Jane Snedker Wraae Thisted FC 02.11.95           i/15 x           2 0 

 32 Christina Beck KoldingQ 21.08.96                       x 1 0 

 33 Line Schneider Jensen Fortuna Hjørring 06.01.94 R i/13                     1 0 

 34 Mette Justesen Team Viborg 04.09.95           R i/2 R R R     1 0 

 35 Anne Kristoffersen Horsens SIK 12.06.94     R R i/9               1 0 

 36 Simone Mølsted Varde IF 02.08.95 R R R R R               1 0 

 37 Naja Stolberg Bahrenscheer BSF 03.09.96                     R R 0 0 

 Resultat (Danmark nævnt først)   0-4 1-2 5-0 3-1 0-3 3#1-0 5-0 6-0 2-2 3-1 4-1 1-0    

 Landskamp nummer   177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188     

  

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

  

U17-pigelandsholdet
Trænere Anders Damgaard
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 1 Anna Westergaard Fisker Fortuna Hjørring 24.05.95     x x i/9 x 10 1 

 2 Maria Lindblad Christensen Team Viborg 03.07.95     x R x x* 8 0 

 3 Sarah Dyrehauge Hansen Vejle BK / Vejle Boldklub Kolding 14.09.96 i/101 x1 x i/161 x i/10 6 3 

 4 Amalie Grønbæk Thestrup Brøndby IF 17.03.95 x1 i/181 i/9 x x i/5 6 2 

 5 Frederikke Thøgersen Thisted FC 24.07.95 x x x1 i/4 x x1 6 2 

 6 Kristina Andersen Brøndby IF 12.05.95 x x x i/10 x i/17 6 0 

 7 Laura Marie Larsen Brøndby IF 25.02.95 x* x* x* x* x* i/11 6 0 

 8 Nanna Østergaard Christensen Team Viborg 18.05.95 x x x i/14 x x 6 0  

 9 Julie Terkelsen KoldingQ 27.03.95 x1 x2 x R x i/1 5 3 

 10 Malene Sørensen Thisted FC 23.01.95 x i/51 R x i/3 x1 5 2 

 11 Maja Ring Kildemoes Næsby Boldklub 15.08.96 x R x x x x 5 0 

 12 Mille Poulsen IK Skovbakken 21.08.95 R i/9 i/13 x i/11 x 5 0 

 13 Mathilde Wichmann IK Skovbakken 26.01.96 i/19 x x R x x 5 0 

 14 Mira Boel Fremad Valby / Brøndby IF 22.05.95 i/8 x R x R x 4 0 

 15 Matilde Frausing Christiansen Varde IF 10.01.95     i/6 x i/4 i/13 4 0 

 16 Laura Joest Jakobsen Fortuna Hjørring 01.12.95     i/3 x i/6 x 4 0 

 17 Louise Ringsing Brøndby IF 20.08.96     x x x x 4 0 

 18 Signe Aagaard Boysen KoldingQ 09.05.96 i/4 x         2 0 

 19 Emilie Marie Brøndum-Jensen BSF 06.02.95 x i/7         2 0 

 20 Louise Dannemann Eriksen KoldingQ 01.09.95 i/6 i/14         2 0 

 21 Ilda Kepic FC Mors / Thisted FC 17.01.95 R x R x R R 2 0 

 22 Matilde Kjeldgaard Pedersen Thisted FC 22.07.96 x x         2 0 

 23 Simone Mølsted Varde IF 02.08.95 x R         1 0 

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

 Landskamp nummer   22 23 24 25 26 27   

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

U16-pigelandsholdet
Træner Danny Jung
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DBU Lovudvalg

Lovudvalget

På de fem møder, der har været afholdt i årets 
løb, har udvalget haft særlig fokus på match-
fixingområdet. Udvalget har udarbejdet et 
egentligt cirkulære vedrørende matchfixing, så-
ledes at Fodbolddanmark kender både brøde og 
bøde.   

Lovudvalget har samtidig ændret i standard-
spillerkontrakten således, at spil på egne kampe 
betragtes som en væsentlig misligholdelse af 
ansættelsesforholdet mellem klubben og spil-
leren. Ønsker klubben at drage ansættelsesret-
lige konsekvenser heraf, kan klubben vælge en-
ten at suspendere ansættelsesforholdet i en 
periode, der ikke kan vare længere end spille-
rens karantæne/udelukkelse som følge af over-
trædelsen, eller at ophæve kontrakten som mis-

ligholdt. Klubben skal senest otte dage efter, at 
sanktionen er blevet endelig, og klubben er ble-
vet bekendt med sanktionen, skriftligt meddele 
spilleren, hvilken nærmere ansættelsesretlig 
konsekvens man vil drage. Undlader klubben at 
give spilleren en sådan meddelelse inden udlø-
bet af ottedages-fristen, bortfalder klubbens ad-
gang til at drage ansættelsesretlige konsekven-
ser af overtrædelsen. 

Udvalget har endvidere udarbejdet forslag 
til ændring af lovenes § 47 om konkurs og be-
talingsstandsning og revideret cirkulære 71 om 
kontraktklubber i betalingsstandsning for at 
bringe dem begge i overensstemmelse med den 
reviderede konkurslov.

Udvalget har efter oplæg fra Divisionsforenin-

gen ydermere udarbejdet en oversigt med gæl-
dende minimumssatser for overenskomstan-
satte fodboldspillere.

Hen imod slutningen af året har lovudvalgets 
arbejde primært bestået i forberedelse af lovfor-
slag til repræsentantskabsmødet i 2012.  

Lovudvalget havde i 2011 følgende sammensæt-
ning: Henrik Ravnild (formand), Per Sjøqvist, Bent 
Hansen, Claus Christensen, Jørn Bonnesen, Mads 
Frost og Kristian Nørgaard Thomsen. 
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DBU Medicinsk udvalg

Medicinsk udvalg

Udvalget har afholdt tre møder i 2011.

Stormøder
Medicinsk udvalg havde traditionen tro invite-
ret superliga-lægerne og den medicinske stab 
omkring DBU Landshold til stormøde i januar. 

På mødet var der som tidligere en række re-
levante indlæg. I år havde vi besøg af Jens 
Bangsbo, der først holdt et spændende indlæg 
om effekten af intens træning på præstations-
evnen, og herefter debat indlæg om samspillet 
mellem trænerstab og medicinsk stab med af-
sæt i erfaringerne fra VM 2010.

Diverse hjælpeudstyr til den medicinske stab
Udvalget har i år haft drøftelser omkring an-
vendelsen af diverse hjælpeudstyr, herunder 
brugen af Shockwave maskiner og trykkammer 
løsninger. 

Generelt er det udvalgets holdning, at det er 
den aktuelle landsholdslæge for respektive 
landshold, der er ansvarlig for den medicinske 
sektor, hvorfor alt udstyr skal godkendes af læ-
gen. Er der tvivl, skal lægen spørge udvalget om 
en tilkendegivelse fra udvalgets side.

Omkring brugen af trykkammer til bedre re-
stitution fandt udvalget, at dokumentationen 
pt. er for ringe til, at udvalget kan anbefale bru-
gen af trykkammer til restitution. 

Journaliseringssystem
Udvalget fik i 2011 bevilget midler til udvikling 
af et journaliseringssystem rettet mod lands-
holdslægerne til registrering af skader. Efter-
som der er registreringspligt, giver det god me-
ning at få denne del ensartet og sikre, at data 
bliver ført. Udvalget forventer, at systemet kan 
bringes i anvendelse i løbet af 2012. 

Medicinsk udvalg bestod i 2011 af Per Bjerregaard 
(formand), Mogens Kreutzfeldt, Eilif Larsen, Sø-
ren Kaalund og Jan Kyst Madsen. Kenneth Reeh 
fungerede som sekretær for udvalget.
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Old Boys udvalget

Udvalget har igen i 2011 haft ansvaret for afhol-
delse af pokalturneringer for Old Boys og Vete-
raner, samt aktiviteterne for Old Boys-landshol-
det samt for veteranlandsholdet.

Landspokalturneringerne 2010/11
Desværre er tilmeldingen til disse pokalturne-
ringer stadigt faldende, og der er stadig mange 
hold, der udebliver fra kampene i de to første 
runder. Denne tendens håber udvalget at få 
stoppet, da eksistensberettigelsen for turnerin-
gerne ellers må siges at være meget lille. 

Finalen i Old Boys-pokalturneringen blev vun-
det af AGF med en 4-1 sejr over AB Tårnby.

Finalen i Veteran-LP måtte desværre annul-
leres, da hverken Silkeborg KFUM eller Lyngby 
Boldklub ønskede at spille på den af DBU fast-
satte dato.  

Resultaterne fra de to pokalturneringer frem-
går af resultatoversigten i årsberetningen.

  
Danmarksmesterskabet 2011
ASG, KB, Brøndby IF, B 1901, OB og AGF blev me-
stre i de seks lokalunioner. Disse mødtes heref-
ter alle mod alle i to puljer, hvorefter vinderen 
af de to puljer mødtes i finalen.

Resultatet fra de to puljer fremgår af resultat-
oversigten i årsberetningen:

Finalen var et opgør mellem Brøndby og AGF, 
og blev spillet i flotte rammer på Brøndby Sta-
dion. Aldrig så snart havde dommeren fløjtet 
kampen i gang på et pænt besat stadion, hvor 
godt 500 var mødt frem, før end bolden blev 
ekspederet ind i Brøndby-målet af Thomas Am-
brosius. 

10 minutter senere gjorde samme Ambrosius 
det til 2-0 for århusianerne, efter holdkamme-
raten John S. Jensen fint havde afdriblet et par 
Brøndbyforsvarere, inden han perfekt lagde bol-
den til rette for målskytten. Ingen havde heref-
ter regnet med, at Brøndby IF kunne komme til-
bage i kampen, da AGF’erne i aldersgennemsnit 
var en 5-8 år yngre end brøndbyerne. 

I stedet for kom Brøndby mere og mere med 
i kampen, efterhånden som gassen gik af AGF-

ballonen og rutinen tog over overfor ungdom-
mens løben. Søren Krogh sørgede for Brøndbys 
reduceringsmål kort før pausen på en fin afle-
vering fra angrebskollega Bent ’Turbo’ Arensøe. 

Samme ’Turbo’ gjorde det til 2-2 et par minut-
ter inde i anden halvleg, og så var kampen plud-
selig igen helt åben.

Spillet bølgede frem og tilbage, og faktisk 
kunne AGF’erne ligeså godt som Brøndbyerne 
til sidst være løbet af med sejrstrofæet. Et lidt 
tilfældigt mål af Ole Bjur halvvejs inde i halvle-
gen til Brøndby blev trods alt afgørende. Målet 
blev kampens sidste, og dermed kunne de 500 
tilskuere hylde de blågule som danske mestre.

Landsholdene

Old Boys-landskamp
I maj måned havde Norge inviteret til lands-
kamp i Halden tæt på den svenske grænse. 
Kampen blev spillet på en småkold fredag af-
ten. Desværre kom der kun ca. 400 tilskuere til 
kampen, hvilket var meget skuffende for arran-
gørerne. Før kampen indløb der en del afbud til 
kampen, men Danmark kunne alligevel møn-
stre et godt hold. Fra starten dominerede Dan-
mark kampen, men en udvisning af Stig Tøfting 
i starten af 2. halvleg kostede formentlig sejren. 
Desuden stod den norske målmand Frode Gro-
dås (bl.a. Schalke 04, og Chelseas) sit livs kamp. 
De dominerende danske spillere var Steven Lu-
stü, Carsten Hemmingsen, Thomas Frandsen og 
Thomas Thorninger.

Der blev aftalt en ny kamp i Danmark i 2012.

25 års jubilæum med VM 86
Den 8. juni lykkedes det at samle 17 af de spil-
lere, som havde deltaget i VM 86 samt næsten 
alle ledere til en jubilæumskamp og fest i Ved-
bæk. Dagen startede med frokost i Fodboldens 
Hus derefter en fodboldkamp på Vedbæk Sta-
dion og med en fest på Hotel Marina som af-
slutning. 

Desværre var der til det sidste tvivl om afvik-

lingen af fodboldkampen, så der kunne der ikke 
laves den store PR for arrangementet. Alligevel 
mødte over 800 tilskuere på den flotte solskin-
saften og nød nostalgien med Morten Olsen og 
Michael Laudrup i spidsen, mens Preben Elkjær 
nøjedes med autografskrivningen.

Dagen blev en stor succes, og alle deltagere 
sendte en stor tak til DBU for den gode idé og 
det flotte arrangement.

Old Boys – opvisningskampene
Årets sæson startede den 29. april i Holstebro, 
hvor Holstebro BK stillede med et stærkt Old 
Boys-hold. Kampen blev meget velspillet med 
mange målchancer til begge hold. Landsholdet 
vandt kampen med 3-0 (1-0) på mål af Flem-
ming Povlsen, Carsten Hemmingsen og Ebbe 
Sand. Idet kampen lå tidligt på sæsonen, mødte 
der desværre kun ca. 800 mennesker op på sta-
dion. Dette på trods af det fine solskinsvejr og 
de gode navne.

I august gæstede landsholdet Lunderskov i 
forbindelse med 30 års jubilæet for ungdoms-
turneringen Lunderskov Cup. Der blev spil-
let mod et lokalt All Stars-hold, som ikke fik et 
ben til jorden. Mere 1.600 tilskuere overværede 
en meget målrig kamp, som landsholdet vandt 
med 14-1 (7-1). Landsholdet havde to debutanter 
på holdet, idet Thomas Helveg og Martin Laur-
sen deltog for første gang.  Målene blev scoret 
af hele syv spillere. Flemming Povlsen (3 – to 
på straffespark), Søren Frederiksen og Morten 
Wieghorst (3), Jess Thorup (2), Thomas Thornin-
ger, Steffen Højer og Thomas Helveg.

Årets sidste kamp blev spillet i Aarhus i be-
gyndelsen af september. Arrangør var Fugle-
bakken/KFUM, der stillede med det lokale Serie 
2 hold, og det gav landsholdet kamp til stregen. 
Efter flere dages kraftig regn blev kampen spil-
let på en meget fedtet og fugtig bane.

Igen havde landsholdet nogle debutanter 
med, idet Morten Bisgaard, Brian Priske og Jes-
per Grønkjær deltog for første gang. Især Jesper 
Grønkjær gjorde – efter en lidt rusten start – et 
godt indtryk. Landsholdet vandt efter en rig-
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tig ’pokaldyst’ med 2-0 (2-0) og begge mål blev 
scoret af Ebbe Sand. Kampen blev lidt forsinket 
på grund af kraftig trafik i Aarhus og omegn, 
men arrangørerne var kun glade, idet de 1.500 
tilskuere så fik tid til flere fadøl og pølser.

Veteran – opvisningskampene
Veteran-Landsholdet fik også spillet en enkelt 
kamp i 2011, idet kampen mod Liverpool des-
værre måtte aflyses.

Kampen blev spillet på en vindblæst juli dag 
i Varde, men alligevel mødte ca. 1.000 tilskuere 

op til kampen, som blev en underholdende og 
målrig affære.

Kampen bød på en debutant, idet Jess Thorup 
deltog, og han spillede en flot kamp, som blev 
kronet med tre flotte mål. Kampen sluttede 
med sejr på 9-1 (4-0) til landsholdet, og de øv-
rige mål blev scoret af Michael Schäfer (2), Hen-
rik ’Store’ Larsen (2) og Kurt Jørgensen (2).

Udvalget har i 2011 bestået af Thomas Bytoft 
(formand), Vagn Christensen, Allan Michaelsen, 
John Larsen samt Stig Tøfting, mens Simon Ras-
mussen har fungeret, som sekretær.
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DBU Regnskab har ansvaret for DBU’s økonomistyring, regnskabsfunktion 
og billetadministration.

Budgetter udarbejdes på baggrund af kendte aktiviteter samt indstil-
linger fra DBU’s udvalg. DBU’s bestyrelse godkender budgettet. I løbet af 
året foretages løbende opfølgning og revurdering af budgettet i forhold til 
kendte væsentlige ændringer.

I regnskabsfunktionen varetages bogholderifunktionerne for DBU. 
Funktionerne udgør indbetalinger, fakturering, leverandørregnskab, løn-
regnskab, rejseafregning samt løbende kontroller, afstemninger m.v.

I løbet af 2011 gik regnskabschef Erik Nielsen på pension efter 37 års an-
sættelse. DBU ansatte som afløser økonomichef Bo Grøn-Iversen.

I billetadministrationen varetages planlægning og gennemførelse af 
salg af billetter til fodboldlandskampe i Danmark og formidling af salg til 
danske fans til Danmarks kampe på udebane. Tillige har afdelingen ansva-
ret for salget af billetter til DBU’s Pokalfinale i Parken.

Billetadministrationen varetager herudover administration og salg af 
billetter til fanklubber, samt medlemmer af DBU Fast Plads, som tegner 
ca. 2.500 trofaste fans.

2011 bød udover de faste opgaver blandt andet på ekstraordinært højt 
aktivitetsniveau som følge af DBU’s værtsskab for UEFA U21 EM, som blev 
afviklet i Jylland i juni måned. Derudover er planlægningen af Danmarks 
deltagelse ved EURO 2012 i Polen og Ukraine startet op i forlængelse af 
Danmarks kvalifikation til slutrunden.

Afdelingen var ultimo 2011 bemandet med seks medarbejdere bestå-
ende af regnskabsassistenterne Rikke Olsen, Pernille Kaysen og Dorte Pe-
tersen samt assistenterne Susanne Aabo og Pia Corell Nielsen i billetadmi-
nistrationen samt økonomichef Bo Grøn-Iversen.

Antal solgte billetter til danske tilskuere i udlandet: 
26. marts  Norge – Danmark   2.543  
30. marts  Slovakiet – Danmark                   10  
4. juni  Island – Danmark                  521  

Hjemmekampe:   
9. februar  Danmark – England        25.235   Parken (overdækket)
6. september Danmark – Norge        37.134   Parken
11. oktober  Danmark – Portugal        37.015   Parken
11. november Danmark – Sverige        18.057   Parken
15. november Danmark – Finland        14.137   Blue Water Arena,
      Esbjerg

DBU Pokalen mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland den 22. maj blev 
overværet af 8.863 tilskuere. 

Årsregnskabet for 2010/11 udviser et overskud 
på 3,5 millioner kroner, hvilket må betegnes 
som tilfredsstillende i et år, hvor lavkonjunktu-
rerne for alvor har påvirket den danske og den 
internationale økonomi. Dette gælder ligeledes 
store dele af sportens verden.

Overskuddet på A-landskampe blev i 2010/11 
på 9,3 millioner kroner, hvilket er 3 millioner 
kroner mindre end budgetteret. De væsentlig-
ste årsager har været effekten af spilleraftalens 

udbetaling ved sejre, samt den bonus der er ud-
betalt til trænerstaben som konsekvens af den 
direkte kvalifikation til EM 2012. 

TV-aftalerne om salg af TV-rettigheder til 
landskampene og danske klubkampe til hjem-
memarkedet levede med en indtægt på 78,6 
millioner kroner op til budgettet og udgør mere 
end 50 % af de samlede indtægter.

Sponsoraftaler bidrager på positivsiden med 
4,9 millioner kroner mere end budgetteret pri-

mært som følge af lavere omkostninger til ak-
tivering af sponsorater, udbetalt kvalifikations-
bonus samt øgede indtægter.

DBU’s overskudsandel og tilskuddet fra Dan-
ske Spil oversteg budgettet med 1 million kro-
ner som følge af et bedre resultat i 2010. 

På udgiftssiden findes de væsentligste æn-
dringer i forhold til budgettet på U21, kvinde-
fodbold, B&U, Uddannelse samt projektaktivi-
teter.

Regnskabet 2010/11

DBU Regnskab
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Sommerens U21 EM, som Danmark var vær-
ter for, gav et positivt økonomisk resultat. Hol-
det modtog efter slutrunden 200.000 Euro fra 
UEFA for deltagelse, hvilket ikke var medtaget 
i budgettet, og havde samtidig lavere omkost-
ninger end ventet. DBU fik således et resultat 
på godt 2 millioner kroner bedre end budgette-
ret. Som arrangør var der budgetteret med en 
nettoudgift på 2 millioner kroner til afvikling af 
slutrunden. Det lykkedes med dygtig styring at 
opnå et såvel arrangementsmæssig som øko-
nomisk flot resultat på godt 2 millioner kroner i 
overskud.

 På kvindesiden udviser regnskabet en positiv 
afvigelse på 1 million kroner i forhold til budget-
tet. Afvigelsen kan henføres til, at en række gen-
nemførte aktiviteter for såvel landshold som ta-
lentarbejde blev billigere end budgetteret.

Under DBU Børn & ungdom, blev der igen i 
2011 slået rekord med over 35.000 deltagere på 
sommerens fodboldskoler og -camps, hvilket er 
medvirkende til et bedre regnskabsmæssigt re-
sultat på 1,5 millioner kroner.

DBU Uddannelse har i 2010/11 haft en netto-
udgift på 7,5 millioner kroner, hvilket overstiger 

budgettet med knap 1 million kroner. Afvigel-
sen kan henføres til henholdsvis dommerud-
dannelse og stigende udgifter til udviklings-
konsulentordningen. Dommeruddannelsen kan 
relateres til højere aktivitetsniveau med flere 
uddannede dommere, mens merforbruget un-
der konsulentordningen er en kombination af 
løn og stigende transportudgifter.

Under projekter er udgiftsført 30 millioner 
kroner til det forestående UEFA Hattrick-pro-
gram, hvoraf de 22,5 millioner kroner kommer 
fra UEFA, og hvor DBU har afsat 7,5 millioner 
kroner. Hattrick-programmet var ikke medta-
get i budgettet. Herudover er der i lighed med 
2009-10 afsat 2 millioner kroner til DBU’s 125 års 
jubilæum i 2014, hvilket ikke var budgetteret.

De samlede merforbrug på de udgiftskræ-
vende aktiviteter på kroner 3,5 millioner kroner 
i forhold til budget sammenholdt med de større 
indtægter på kroner 2,9 millioner kroner fører 
til et samlet resultat der er 0,8 millioner kroner 
mindre end budgetteret. Ledelsen og bestyrel-
sen betragter dette som meget tilfredsstillende 
set i lyset af, at det har været muligt at afsætte 
7,5 millioner kroner til den forestående Hattrick-

periode 2012-2015. Derudover er afsat 2 millio-
ner kroner til DBU’s 125 års jubilæum i 2014.

Resultatet på 3,5 millioner kroner overføres til 
DBU’s kapitalkonto.

For regnskabsåret 2011/2012 forudser besty-
relsen et overskud i størrelsesorden 15 millioner 
kroner, som følge af at det lykkedes A-landshol-
det at kvalificere sig til EM, som afholdes i Polen 
og Ukraine i juni 2012. Forventningerne er posi-
tivt påvirket af nyligt nye/fornyede sponsor- og 
tv-aftaler. Resultatet er særlig følsomt i forhold 
til DBU’s evne til at tiltrække gode modstandere 
såvel som tilskuere til A-landsholdet kampe.

DBU’s hovedsponsoraftaler og indtægterne 
fra tv-aftaler giver økonomisk basis for en fast-
holdelse af et højt aktivitetsniveau inklusiv et 
øget økonomisk tilskud til breddearbejdet til så-
vel lokalunioner, som til fælles projekter til gavn 
for udviklingen af dansk fodbold.

Det høje indtægtsniveau forventes fastholdt 
i det kommende år, men en række faktorer i 
DBU’s økonomi kan være konjunkturfølsomme 
på lidt længere sigt.
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Resultatopgørelse 2011
 2010/11 2009/10 2008/09
 t. kr. t. kr. t. kr.
Indtægtsskabende aktiviteter      

Overskud på A-landshold   
Indtægter  42.809 87.810 65.588
Udgifter  -33.537 -70.316 -58.878
Netto-overskud  9.272 17.494 6.710

DIF og Tipsmidler   
Tilskud fra DIF 9.931 9.074 9.314
Andel af Danske Spil A/S’s overskud 6.084 5.799 5.906
Indtægt i alt 16.015 14.873 15.220

TV-honorarer   
Indtægter  81.099 79.650 124.739
Udgifter  -2.476 -2.634 -65.760
Netto-andel  78.623 77.016 58.979
   
Sponsorer   
Indtægter  33.486 32.222 33.098
Udgifter  -8.050 -9.551 -12.811
Netto-indtægt 25.436 22.671 20.287
   
Team Danmark   
Indtægter  8.681 8.800 9.675
Udgifter  -7.500 -7.500 -7.500
Netto-indtægt 1.181 1.300 2.175

Sekundære poster   
Indtægter  12.529 10.781 10.268
Udgifter  -1.322 -860 -1.295
Netto-indtægt  11.207 9.921 8.973
   
Renter m.v.   
Indtægter  5.491 5.619 9.594
Udgifter  -1.588 -206 -96
Netto-indtægt  3.903 5.413 9.498
   
Indtægtsskabende aktiviteter i alt 145.637 148.688 121.842

Udgiftskrævende aktiviteter      

DBU Herre-elitelandshold   

U/21-landshold   
Indtægter  1.953 149 168
Udgifter  -6.192 -4.885 -5.030
Netto-udgift -4.239 -4.736 -4.862
   
U/20-landshold   
Udgifter  -1.187 -929 -706
   
Ungdomslandshold   
Indtægter  1.117 522 522
Udgifter  -14.604 -12.772 -13.739
Netto-udgift  -13.487 -12.250 -13.217
   
DBU herreeliteudvikling i alt -18.913 -17.915 -18.785
   
DBU Kvindefodbold   
Indtægter  1.035 935 1.277
Udgifter  -12.705 -15.066 -13.800
Netto-udgift  -11.670 -14.131 -12.523

DBU Old boys   
Indtægter  120 188 175
Udgifter  -376 -217 -190
Netto-indtægt  -256 -29 -15

DBU Licens for ungdom   
Udgifter  -11.768 -10.461 -9.267

 2010/11 2009/10 2008/09
 t. kr. t. kr. t. kr.
DBU Børn og ungdom   
Indtægter  24.460 21.670 19.826
Udgifter  -28.596 -26.889 -24.476
Netto-udgift  -4.136 -5.219 -4.650
   
DBU Turneringer   
Indtægter  10.943 11.563 15.728
Udgifter  -13.868 -13.383 -15.617
Netto-udgift  -2.925 -1.820 111
   
DBU Uddannelse   
Indtægter  14.251 17.788 18.034
Udgifter  -21.777 -22.730 -22.673
Netto-udgift  -7.526 -4.942 -4.639
   
DBU Fair play    
Indtægter  0 0 0
Udgifter  -608 -632 -632
Netto-udgift  -608 -632 -632
   
Udgifter i alt ved sportslige aktiviteter -57.802 -55.149 -50.400
   

Andre aktiviteter      
   
DBU Administration   
Indtægter  1.958 1.800 1.882
Udgifter  -40.159 -36.543 -34.471
Netto-udgift  -38.201 -34.743 32.589
   
DBU Kommunikation   
Indtægter  708 639 1.207
Udgifter  -2.855 -3.085 -3.389
Netto-udgift  -2.147 -2.446 -2.182
   
DBU IT   
Indtægter  3.838 4.079 3.790
Udgifter  -5.056 -5.060 -4.666
Netto-udgift  -1.218 -981 -876
   
DBU Jura   
Indtægter  58 308 129
Udgifter  -660 -479 -1.196
Netto-indtægt -602 -171 -1.067
   
Nyanskaffelser/afskrivninger   
Indtægter  500 35 0
Udgifter  -1.321 -1.205 -1.014
Netto-udgift  -821 -1.170 -1.014
   
Mødevirksomhed   
Indtægter  0 0 0
Udgifter  -3.298 -3.148 -2.994
Netto-udgift  -3.298 -3.148 -2.994
   
Tilskud   
Udgifter  -9.699 -9.698 -9.698
   
Sekundære poster   
Udgifter  -2.038 -3.878 -2.652
   
Særlige projekter og nye tiltag   
Indtægter  60.321 560 491
Udgifter  -86.610 -19.585 -8.164
Netto-udgift  -26.289 -19.025 -7.673
   
Udgifter i alt ved andre aktiviteter -84.313 -75.260 -60.745
   
Samlede udgiftskrævende aktiviteter -142.114 -130.409 -111.145
   
Årets resultat 3.522 18.279 10.697
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Resultatopgørelse 2011
 2010/11 2009/10 2008/09
 t. kr. t. kr. t. kr.
Indtægtsskabende aktiviteter      

Overskud på A-landshold   
Indtægter  42.809 87.810 65.588
Udgifter  -33.537 -70.316 -58.878
Netto-overskud  9.272 17.494 6.710

DIF og Tipsmidler   
Tilskud fra DIF 9.931 9.074 9.314
Andel af Danske Spil A/S’s overskud 6.084 5.799 5.906
Indtægt i alt 16.015 14.873 15.220

TV-honorarer   
Indtægter  81.099 79.650 124.739
Udgifter  -2.476 -2.634 -65.760
Netto-andel  78.623 77.016 58.979
   
Sponsorer   
Indtægter  33.486 32.222 33.098
Udgifter  -8.050 -9.551 -12.811
Netto-indtægt 25.436 22.671 20.287
   
Team Danmark   
Indtægter  8.681 8.800 9.675
Udgifter  -7.500 -7.500 -7.500
Netto-indtægt 1.181 1.300 2.175

Sekundære poster   
Indtægter  12.529 10.781 10.268
Udgifter  -1.322 -860 -1.295
Netto-indtægt  11.207 9.921 8.973
   
Renter m.v.   
Indtægter  5.491 5.619 9.594
Udgifter  -1.588 -206 -96
Netto-indtægt  3.903 5.413 9.498
   
Indtægtsskabende aktiviteter i alt 145.637 148.688 121.842

Udgiftskrævende aktiviteter      

DBU Herre-elitelandshold   

U/21-landshold   
Indtægter  1.953 149 168
Udgifter  -6.192 -4.885 -5.030
Netto-udgift -4.239 -4.736 -4.862
   
U/20-landshold   
Udgifter  -1.187 -929 -706
   
Ungdomslandshold   
Indtægter  1.117 522 522
Udgifter  -14.604 -12.772 -13.739
Netto-udgift  -13.487 -12.250 -13.217
   
DBU herreeliteudvikling i alt -18.913 -17.915 -18.785
   
DBU Kvindefodbold   
Indtægter  1.035 935 1.277
Udgifter  -12.705 -15.066 -13.800
Netto-udgift  -11.670 -14.131 -12.523

DBU Old boys   
Indtægter  120 188 175
Udgifter  -376 -217 -190
Netto-indtægt  -256 -29 -15

DBU Licens for ungdom   
Udgifter  -11.768 -10.461 -9.267

 2010/11 2009/10 2008/09
 t. kr. t. kr. t. kr.
DBU Børn og ungdom   
Indtægter  24.460 21.670 19.826
Udgifter  -28.596 -26.889 -24.476
Netto-udgift  -4.136 -5.219 -4.650
   
DBU Turneringer   
Indtægter  10.943 11.563 15.728
Udgifter  -13.868 -13.383 -15.617
Netto-udgift  -2.925 -1.820 111
   
DBU Uddannelse   
Indtægter  14.251 17.788 18.034
Udgifter  -21.777 -22.730 -22.673
Netto-udgift  -7.526 -4.942 -4.639
   
DBU Fair play    
Indtægter  0 0 0
Udgifter  -608 -632 -632
Netto-udgift  -608 -632 -632
   
Udgifter i alt ved sportslige aktiviteter -57.802 -55.149 -50.400
   

Andre aktiviteter      
   
DBU Administration   
Indtægter  1.958 1.800 1.882
Udgifter  -40.159 -36.543 -34.471
Netto-udgift  -38.201 -34.743 32.589
   
DBU Kommunikation   
Indtægter  708 639 1.207
Udgifter  -2.855 -3.085 -3.389
Netto-udgift  -2.147 -2.446 -2.182
   
DBU IT   
Indtægter  3.838 4.079 3.790
Udgifter  -5.056 -5.060 -4.666
Netto-udgift  -1.218 -981 -876
   
DBU Jura   
Indtægter  58 308 129
Udgifter  -660 -479 -1.196
Netto-indtægt -602 -171 -1.067
   
Nyanskaffelser/afskrivninger   
Indtægter  500 35 0
Udgifter  -1.321 -1.205 -1.014
Netto-udgift  -821 -1.170 -1.014
   
Mødevirksomhed   
Indtægter  0 0 0
Udgifter  -3.298 -3.148 -2.994
Netto-udgift  -3.298 -3.148 -2.994
   
Tilskud   
Udgifter  -9.699 -9.698 -9.698
   
Sekundære poster   
Udgifter  -2.038 -3.878 -2.652
   
Særlige projekter og nye tiltag   
Indtægter  60.321 560 491
Udgifter  -86.610 -19.585 -8.164
Netto-udgift  -26.289 -19.025 -7.673
   
Udgifter i alt ved andre aktiviteter -84.313 -75.260 -60.745
   
Samlede udgiftskrævende aktiviteter -142.114 -130.409 -111.145
   
Årets resultat 3.522 18.279 10.697
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Resumé af bruttoregnskaber         
 2011  2010  2009  2008 
 t.kr. % t.kr. % t.kr. % t.kr. % 

        
     
Bruttoindtægter 318.784 100 298.935 100 320.293 100 286.824 100
1.  Entreindtægt m.v. 32.971 10 79.712 27 48.695 15 27.565 10 
2.  Sponsor og bandereklamer 39.151 12 42.034 14 43.104 13 38.117 13 
3.  TV-honorarer 93.729 30 86.585 29 133.419 42 147.416 51
4.  DIF og Danske Spil A/S 16.805 5 16.026 5 17.299 5 18.458 7  
5.  Team Danmark 8.681 3 8.800 3 10.100 3 9.594 3 
6.  UEFA og FIFA 41.623 13 12.917 4 13.676 4 15.344 5
7.  Kursus- og deltagergebyrer 40.912 13 39.117 13 37.002 12 27.771 10 
8. U/21 EM-slutrunde 35.924 11 0 0 0 0 0 0 
9.  Andre indtægter 5.085 2 8.331 3 7.500 3 2.724 1 
10. Renter 3.903 1 5.413 2 9.498 3 -165 0
          
Bruttoudgifter 315.260 99 280.656 94 309.596 97 300.989 105 
  
Sportslige udgifter 150.137 48 182.642 65 160.914 52 123.981 41 
A. A-holdets kampudgifter m.v. 38.457 12 74.678 25 56.012 18 34.294 12 
B. Herre-eliteudvikling 32.225 10 27.815 9 27.381 9 20.114 7 
C. Kvindefodbold 14.230 5 16.298 5 15.160 5 14.991 5 
D. Old Boys 376 0 217 0 190 0 210 0 
E. Børn og unge 28.596 9 26.889 9 24.476 8 21.404 7 
F. Turneringer 13.868 4 13.383 4 14.390 5 13.589 5 
G. Uddannelse 21.777 7 22.730 8 22.673 7 18.774 7 
H. Fair play 608 0 632 0 632 0 605 0 
  
Andre udgifter 165.123 52 98.014 35 148.682 48 177.008 59 
Administration, møder og information 47.633 15 43.981 15 41.868 13 40.941 14 
IT  5.056 2 5.060 2 4.666 1 4.268 2 
Jura 660 0 479 0 1.196 0 821 0 
Team Danmark 7.500 2 7.500 3 7.500 2 7.500 3 
TV-andel Divisionsklubber 0 0 0 0 64.453 20 96.462 34 
Reklame og sponsorudgifter 4.606 2 6.823 2 5.884 2 4.520 2 
Sekundære og ekstraordinære udgifter 3.360 1 4.738 2 3.946 1 3.525 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 0 
U/21 EM-slutrunde 32.324 10 0 0 0 0 0 0
Særlige projekter og nye tiltag 54.286 17 19.735 7 9.471 3 9.273 3 
          
 
DBUs andel af resultatet 3.525 1 18.279 6 10.697 3 -14.165 -5 

Fordelingen af indtægter og 
udgifter for cirkeldiagrammerne 

kan ses i skemaet nedenfor.

Fordeling af bruttoindtægter 2011

DBU’s hjælpefond

Disponibel kapital 01.11.2010   54.764
Indtægter
Renter og kursavancer  103.445
 
Udgifter
Tildelt støtte til ansøgere 33.287
Tilskud til DBU’s Ungdomsfond 45.000
  78.287
Omkostninger 19.767 -98.054
Årets overskud  5.391 5.391
Disponibel kapital 1.11.2011   60.155
 
Fondens samlede kapital udgør kr. 2.305.872, der primært er anbragt i ob-
ligationer.   

Fondens bestyrelse har i 2011 haft følgende sammensætning:
Christian Kofoed (formand), Allan Hansen og som DIF’s repræsentant   
H. C. Hansen. Benny Jacobsen har fungeret som fondens sekretær.

Fondens bestyrelse har i regnskabsåret ydet en samlet støtte på 33.287 
kroner.

Fondens formål er bl.a. at yde hjælp til danske idrætsudøvere, som 
uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykker eller i 
øvrigt af anden årsag, hvor de ikke selv har nogen skyld.

Disponibel kapital 01.11.2010   245.598
Indtægter
Renter  317.358
Tilskud DBU’s Hjælpefond  45.000
  362.358 

Udgifter
Rejsetilskud til 45 klubber 405.000
heraf ej udnyttet 4 klubber -36.000
 369.000
Diverse administration 6.948 -375.948 
Årets overskud  -13.590 -13.590

Disponibel kapital pr. 1.11.2011   232.008

Fondens samlede kapital udgør kr. 8.917.249, der i al væsentlighed er 
placeret i obligationer.

DBU’s ungdomsfond

Fondens bestyrelse har i 2011 haft følgende sammensætning:
Kurt Bagge-Hansen (formand), Mette Bach Kjær og Jesper Møller.
Benny Jacobsen har fungeret som fondens sekretær.

Fondens bestyrelse har i regnskabsåret ydet støtte til 45 klubber med 
9.000 kroner til hver. 

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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Resumé af bruttoregnskaber         
 2011  2010  2009  2008 
 t.kr. % t.kr. % t.kr. % t.kr. % 

        
     
Bruttoindtægter 318.784 100 298.935 100 320.293 100 286.824 100
1.  Entreindtægt m.v. 32.971 10 79.712 27 48.695 15 27.565 10 
2.  Sponsor og bandereklamer 39.151 12 42.034 14 43.104 13 38.117 13 
3.  TV-honorarer 93.729 30 86.585 29 133.419 42 147.416 51
4.  DIF og Danske Spil A/S 16.805 5 16.026 5 17.299 5 18.458 7  
5.  Team Danmark 8.681 3 8.800 3 10.100 3 9.594 3 
6.  UEFA og FIFA 41.623 13 12.917 4 13.676 4 15.344 5
7.  Kursus- og deltagergebyrer 40.912 13 39.117 13 37.002 12 27.771 10 
8. U/21 EM-slutrunde 35.924 11 0 0 0 0 0 0 
9.  Andre indtægter 5.085 2 8.331 3 7.500 3 2.724 1 
10. Renter 3.903 1 5.413 2 9.498 3 -165 0
          
Bruttoudgifter 315.260 99 280.656 94 309.596 97 300.989 105 
  
Sportslige udgifter 150.137 48 182.642 65 160.914 52 123.981 41 
A. A-holdets kampudgifter m.v. 38.457 12 74.678 25 56.012 18 34.294 12 
B. Herre-eliteudvikling 32.225 10 27.815 9 27.381 9 20.114 7 
C. Kvindefodbold 14.230 5 16.298 5 15.160 5 14.991 5 
D. Old Boys 376 0 217 0 190 0 210 0 
E. Børn og unge 28.596 9 26.889 9 24.476 8 21.404 7 
F. Turneringer 13.868 4 13.383 4 14.390 5 13.589 5 
G. Uddannelse 21.777 7 22.730 8 22.673 7 18.774 7 
H. Fair play 608 0 632 0 632 0 605 0 
  
Andre udgifter 165.123 52 98.014 35 148.682 48 177.008 59 
Administration, møder og information 47.633 15 43.981 15 41.868 13 40.941 14 
IT  5.056 2 5.060 2 4.666 1 4.268 2 
Jura 660 0 479 0 1.196 0 821 0 
Team Danmark 7.500 2 7.500 3 7.500 2 7.500 3 
TV-andel Divisionsklubber 0 0 0 0 64.453 20 96.462 34 
Reklame og sponsorudgifter 4.606 2 6.823 2 5.884 2 4.520 2 
Sekundære og ekstraordinære udgifter 3.360 1 4.738 2 3.946 1 3.525 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 0 
U/21 EM-slutrunde 32.324 10 0 0 0 0 0 0
Særlige projekter og nye tiltag 54.286 17 19.735 7 9.471 3 9.273 3 
          
 
DBUs andel af resultatet 3.525 1 18.279 6 10.697 3 -14.165 -5 

Fordelingen af indtægter og 
udgifter for cirkeldiagrammerne 

kan ses i skemaet nedenfor.

Fordeling af bruttoindtægter 2011

DBU’s hjælpefond

Disponibel kapital 01.11.2010   54.764
Indtægter
Renter og kursavancer  103.445
 
Udgifter
Tildelt støtte til ansøgere 33.287
Tilskud til DBU’s Ungdomsfond 45.000
  78.287
Omkostninger 19.767 -98.054
Årets overskud  5.391 5.391
Disponibel kapital 1.11.2011   60.155
 
Fondens samlede kapital udgør kr. 2.305.872, der primært er anbragt i ob-
ligationer.   

Fondens bestyrelse har i 2011 haft følgende sammensætning:
Christian Kofoed (formand), Allan Hansen og som DIF’s repræsentant   
H. C. Hansen. Benny Jacobsen har fungeret som fondens sekretær.

Fondens bestyrelse har i regnskabsåret ydet en samlet støtte på 33.287 
kroner.

Fondens formål er bl.a. at yde hjælp til danske idrætsudøvere, som 
uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykker eller i 
øvrigt af anden årsag, hvor de ikke selv har nogen skyld.

Disponibel kapital 01.11.2010   245.598
Indtægter
Renter  317.358
Tilskud DBU’s Hjælpefond  45.000
  362.358 

Udgifter
Rejsetilskud til 45 klubber 405.000
heraf ej udnyttet 4 klubber -36.000
 369.000
Diverse administration 6.948 -375.948 
Årets overskud  -13.590 -13.590

Disponibel kapital pr. 1.11.2011   232.008

Fondens samlede kapital udgør kr. 8.917.249, der i al væsentlighed er 
placeret i obligationer.

DBU’s ungdomsfond

Fondens bestyrelse har i 2011 haft følgende sammensætning:
Kurt Bagge-Hansen (formand), Mette Bach Kjær og Jesper Møller.
Benny Jacobsen har fungeret som fondens sekretær.

Fondens bestyrelse har i regnskabsåret ydet støtte til 45 klubber med 
9.000 kroner til hver. 

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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DBU Turneringer

Turneringsafdelingen

Afdelingens primære opgave er planlægning, 
afvikling og opfølgning på alle turneringer og 
kampe, som DBU administrerer. Det er følgende 
turneringer: 

Herrer
Superligaen, 1. division, 2. division øst og vest, 
danmarksserien, reserveligaen, U21-turnerin-
gen, landspokalturneringen (DBU Pokalen), Fut-
sal-DM slutspillet, Old Boys LP, Old Boys DM-
slutspillet og Veteran-LP.   

Kvinder
3F ligaen, 1. division, danmarksserien, landspo-
kalturneringen (3F Cup’en) og Futsal-DM slut-
spillet.  

Ungdom
Drenge U17 ligaen, U17 divisionen, U19 ligaen, 
U19 divisionen og Pige U18 DM og Futsal-DM for 
drenge og piger. 

Udover administrationen af de nationale turne-
ringer, herunder dommerpåsætning, er afdelin-
gen det administrative bindeled mellem UEFA 
og de danske klubber i UEFA’s klubturneringer 
UEFA Champions League og Europa League for 
herrer samt kvindernes UEFA Champions Lea-
gue. 

Superligaklubbernes deltagelse i såvel den na-
tionale turnering som UEFA’s turneringer kræ-
ver forudgående opnåelse af DBU’s klublicens, 
som baserer sig på opfyldelse af en række krav 
indenfor blandt andet organisation, stadionfor-
hold og økonomi. DBU Turneringer er ansvarlige 
for denne licensprocedure i samarbejde med 
UEFA.   

I løbet af 2011 blev det besluttet, at også klub-
berne i 1. division for herrer skal gennemgå en 
licensprocedure og dermed kunne opfylde en 
række krav, som i mindre målestok kan sam-
menlignes med den procedure superligaklub-
berne gennemgår. Da i forvejen også DBU’s bed-
ste ungdomsrækker baseres på licensordninger, 

og der er forslag i vente om kvindernes 3F liga, 
er licensadministration blevet et væsentligt ker-
neområde i DBU’s administration.    

DBU Turneringer indgår sammen med Odense 
Boldklub i et UEFA-pilotprojekt, som skal føre 
til implementering af det såkaldte ‘Financial 
Fair Play Concept’, som de deltagende klub-
ber i UEFA’s turneringer skal være en del af fra 
sæsonen 2012/13. Det vil kræve, at klubbernes 
fodboldrelaterede drift skal kunne balancere 
økonomisk løbende over en periode på tre regn-
skabsår, ligesom det er et mål at få begrænset 
muligheden for at finansiere spillerindkøb ved 
låneoptagelser eller indskud fra klubejere eller 
andre nærtstående parter. Et projekt der i høj 
grad initieres af UEFA i kampen for skabe lige 
konkurrencevilkår og især for at stoppe udviklin-
gen med lånefinansierede satsninger på trans-
fermarkedet.

Afdelingen er ansvarlig for administration af 
kontraktfodboldområdet, herunder DBU’s stan-
dardspillerkontrakter for professionelle spillere 
samt standardrepræsentationsaftaler indgået 
mellem spillere og spilleragenter samt klubber 
og klubagenter.  

Hertil kommer administrationen af internati-
onale spillercertifikater til og fra Danmark. For 
så vidt angår professionelle spillere bliver de 
clearet mellem klubber og forbund via det så-
kaldte ‘Transfer Matching System’ (TMS), som 
FIFA indførte i 2009 for at forbedre gennemsig-
tigheden i relation til internationale klubskifter, 
herunder transferbetaling til spillerens tidligere 
klubber.   

Også i 2011 har afdelingen i samarbejde med 
DBU Uddannelse afholdt en række kontrollør-
kurser landet over. Siden DBU’s lovpligtige kur-
ser blev introduceret i 2009 har mere end 2.500 
kursister været igennem DBU’s kontrollørud-
dannelser. I 2012 udvides med en lederuddan-
nelse for klubbernes sikkerhedschefer, som for-
ventes gennemført i marts. 

DBU Turneringer har i 2011 varetaget sekre-
tærfunktioner, og deraf afledte driftsopgaver 

for følgende af DBU’s politiske udvalg:    
•  Disciplinærudvalget 
•  Programudvalget
•  Stadionudvalget
•  Futsal udvalget
•  Etisk Udvalg
•  Klublicensudvalget

Administrationen af DBU’s turneringer og kom-
munikationen med klubberne sker elektronisk 
med udgangspunkt i fodboldens administrati-
onssystem Fod@ og dbu.dk.    

Match Fixing 
Det har i flere år været kendt, at match fixing er 
en alvorlig trussel mod fodbolden. 

I januar, februar og marts gennemførte DBU 
Turneringer en omfattende Match Fixing fore-
dragsturne hos klubberne i superligaen, 1. divi-
sion, 2. division, danmarksserien for herrer samt 
ungdoms-DM. Det førte til 102 foredragsmøder i 
klubberne, hvor målet var at øge kendskabsgra-
den til match fixing samt DBU’s Etisk Kodeks, 
herunder forbud på spil på egne kampe.    

Den 1. april 2011 ansatte DBU en sikkerheds-
chef, Henrik Kjær Jensen, der som sin primære 
funktion har forebyggelse og bekæmpelse af 
match fixing. Dermed foretog DBU en opfølg-
ning på den proaktive indsats mod alle former 
for snyd, som blev igangsat i 2008 med etable-
ringen af en ‘24/7 hotline mod snyd’, hvor alle 
fodboldens interessenter har mulighed for at 
kontakte DBU anonymt via en uafhængig og 
ekstern samarbejdspartner med anmeldelse 
om snyd i forbindelse med fodboldkampe. DBU 
er blandt de førende fodboldforbund i kampen 
mod match fixing og vil fortsat have fokus på 
nødvendigheden af at gribe ind overfor denne 
trussel mod fodboldens integritet.   

I løbet af efteråret blev to spillere, som i 2010 
blev politianmeldt af DBU, sanktioneret med 
en advarsel jævnfør DBU’s love for at have ind-
gået væddemål på egne kampe resultatmæssigt 
mod eget hold. Forinden havde DBU afventet 
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politiets stillingtagen i sagen. Den udmøntede 
sig i, at man lod sagen falde grundet mang-
lende bevisbyrde, herunder det ikke kunne bevi-
ses, at spillerne havde ageret på en sådan måde 
på banen, at de med vilje havde til hensigt at 
deres hold skulle tabe kampen.  

DBU’s sanktion overfor disse spillere blev 
af mange, inklusivt pressen, opfattet som en 
for mild dom. Der var imidlertid ikke på ger-
ningstidspunktet tilstrækkelig lovhjemmel til 
hårdere sanktioner. Det er der kommet frem-
adrettet ved skærpelser i DBU’s love, DBU’s 
standardspillerkontrakt samt DBU’s Etisk Ko-
deks. 

Afdelingens bemanding var ved årsskiftet: Peter 
Ebbesen, afdelingsleder, Henrik Andersen, Allan 
G. Hansen, Laura C. Petersen, Tine Pleidrup, Mi-
chael Nyegaard, Troels Juhl Jensen, Henrik Kjær 
Jensen, sikkerhedschef og Benny Jacobsen, klub-
licensmanager.    
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DBU’s Disciplinærudvalg

De sager, som udvalget har behandlet og afgjort 
i 2011, vedrører primært fastsættelse af discipli-
nære forholdsregler i forbindelse med afviklin-
gen af Herre-DM og Herre-LP. Ikke alle sådanne 
sager har været forelagt udvalget, idet en række 
sager behandles og afgøres administrativt i 
henhold til retningslinjer til administrationen.

Udvalget har i 2011 behandlet flere sager, som 
i særlig grad havde mediernes bevågenhed, her-
under særligt sagen mod Lyngby Boldklub A/S 
vedrørende indgåelse af aftaler med spilleren 
Kim Aabech. Disciplinærudvalgets kendelse i sa-
gen blev af Randers FC indbragt for først DBU’s 
Appeludvalg og siden Danmarks Idræts-For-
bunds Appeludvalg med påstand blandt andet 
om, at Lyngby Boldklub skulle dømmes som ta-
ber af samtlige turneringskampe i Superligaen 
2010/2011. I begge appelsager blev der truffet 
afgørelse om, at Randers FC ikke var klageberet-
tiget i forhold til den konkrete sag, hvorfor disci-
plinærudvalgets afgørelse stod ved magt.

Herudover har udvalget afgjort de første to prø-
vesager om ulovligt spil på egne kampe i hen-
hold til reglerne i DBU’s Etisk Kodeks. I begge sa-
ger udmøntede overtrædelserne sig i advarsler 
for at bringe fodboldspillet i miskredit. Discipli-
nærudvalget har i forbindelse med behandlin-
gen af de to prøvesager tilkendegivet, at efter-
som der nu er vedtaget et helt nyt sæt regler for 
matchfixing med et andet sanktionskatalog end 
tidligere, har disciplinærudvalget grundlag for 
hårdere sanktioner for denne type lovovertræ-
delse fremover.  

Ligesom i 2010 er der truffet afgørelser i hen-
hold til reglerne i DBU’s cirkulære om sikkerhed 
og orden på stadions, herunder de nye regler om 
objektivt udebaneansvar i Superligaen. Disse sa-
ger er behandlet som retningslinjesager.

Udvalget har i 2011 fortsat den løbende og 
konstruktive dialog med DBU’s Elitedommer-
gruppe.

Disciplinærudvalget bestod i 2011 af Jens Hjort-
skov (formand), Jesper Hansen, Steven Lustü, Kim 
Madsen og Jørgen L. Jensen. Sekretærer for udval-
get var Peter Ebbesen og Allan Gundsø Hansen. 
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2011 har været et rigtigt spændende år for fut-
sal-aktiviteten i DBU og i Fodbolddanmark, med 
mange positive udfordringer og oplevelser, men 
også nogle få mindre positive udfordringer.

Futsalligaerne
På liganiveau for seniorerne har vi afholdt en 
øst- og en vestpulje for henholdsvis herrer og 
kvinder med deltagelse af seks hold i hver pulje. 
Generelt har strukturen været god øst for Store-
bælt, hvor turneringen og kampene er afviklet 
efter den ’normale’ turneringsstruktur med en 
hjemme- og udekamp.

I vestpuljerne var strukturen lavet om til 
2010/11 sæsonen, blandt andet for at imøde-
komme de forholdsmæssige lange kørselsaf-
stande. Turneringen afvikles i stævneform, hvor 
tre hold mødes på ét af holdenes hjemmebane 
med to kampe pr. spilledag. Denne turnerings-
form viste sig at være succesfuld, dog med den 
undtagelse at der desværre efter to udtræknin-
ger kun deltog fire hold i kvindernes liga, og det 
ene af disse hold valgte kun at stille op til et af 
stævnerne. 

Det sportslige niveau og udvikling højnes år 
for år. Spillerne og teamet omkring holdene er 
meget seriøse omkring træningen og kampene, 
hvilket til stadighed udvikler det sportslige ni-
veau i DBU’s højeste turneringsrækker i en po-
sitiv retning.

På lokalunionsniveau har man med glæde 
konstateret fremgang i antal tilmeldte hold, 
hvilket var specielt tydeligt på ungdomssiden. 
Dermed er udviklingen vendt til det positive ef-
ter et par år med nedgang i antal hold på bred-
deniveau.

Flere lokalunioner har gjort futsal-aktiviteten 
til et indsatsområde i de kommende år, hvilket 
glæder Futsaludvalget rigtig meget, og udvalget 
følger spændt den videre udvikling.

DM finalen
Til finalstævnet for seniorerne har holdene kva-
lificeret sig gennem henholdsvis Futsal Liga Øst 

og Futsal Liga Vest, hvor de to bedst placerede 
hold gik videre til finalestævnet. 

Ungdomsholdene kvalificerede sig gennem 
lokalunionerne med to deltagere øst for Store-
bælt og to deltagere vest for Storebælt. Num-
mer et mødte nummer to fra den modsatte 
landsdel, således at der blev spillet to semifina-
ler. Taberne af disse to kampe mødte hinanden 
i en bronzekamp og vinderne mødtes i finalen. 

DM for både herrerne, kvinderne og U18 Piger, 
blev afholdt i Valbyhallen i weekenden 26-27. fe-
bruar 2011, mens U17 Drenge og U19 Drenge blev 
afholdt i Vestfynshallen i Nr. Aaby 5. februar 
2011. 

Finalestævne for Herrer
I finalen ved herrernes DM mødtes BGA fra DBU 
Sjælland og Sport Italia fra DBU København, der 
begge vandt semifinalen sikkert over deres jyske 
modstandere, Egen UI og Skjold Sæby. 

Finalen bød både på dramatik og spænding, 
da BGA trak sig sejrrigt ud af opgøres ved at 
vinde 4-2.   

Finalestævne for Kvinder
Ved kvinderne blev det en ren jysk finale mellem 
Skovbakken IK og KoldingQ. Jyderne havde vun-
det deres semifinaler sikkert over henholdsvis 
BSF og Taastrup FC. I finalen viste begge mand-
skaber godt solidt forsvarsspil, hvor Skovbakken 
IK udnyttede de få målchancer bedst og vandt 
kampen 2-0.    

Finalestævne for U19 Drenge
I det andet DM for U19 Drenge, blev semifina-
lerne et par målrige kampe, som begge endte 
8-4 til henholdsvis Kastrup BK og Ledøje-Smø-
rum Fodbold over Faldsled/Svanninge SG & IF 
og Team Kjellerup. Finalen blev derimod en tak-
tisk affære, der endte med en sejr til Ledøje-
Smørum Fodbold på 2-1. 

Finalestævne for U17 Drenge
Ved det andet DM for U17 Drenge blev alle kam-

pene nogle meget tætte og spændende kampe. 
I første semifinale vandt BSF 3-2 over Lystrup IF, 
og i den anden semifinale vandt BK Frem 6-5 
over Midtals IF. I finalen vandt BK Frem 3-2 over 
BSF. 

Finalestævne for U18 Piger
For U18 Piger blev finalisterne sikkert fundet, 

da Team Viborg vandt 8-0 over AB Tårnby og 
Brøndby IF vandt 5-0 over Horsens SIK. Finalen 
blev derimod en tæt kamp, hvor Brøndby IF’s ta-
lentmasse til sidst viste sig at gøre udslaget, da 
de vandt 4-2. 

UEFA Futsal Cup 
I lighed med de sidste tre år deltog BGA i den 
indledende runde af UEFA Futsal Cup. 

Det foregik i Varna, Bulgarien, hvor de øvrige 
hold var det lokale hold MFC Varna, det norske 
hold Vegakameraterne og Fjölnir fra Island. 

Efter nogle tætte opgør måtte BGA desværre 
nøjes med tredjepladsen i puljen med 3 point, 
hvor Førstepladsen gik til Vegakameraterne 
med 9 point.

DBU Futsaludvalg
På udvalgsniveau har flg. hovedpunkter været 
en væsentlig del af arbejdet gennem 2011:

    
•   Udvikling og tilpasning af turneringsstruk-

tur på eliteniveau
•   Beskrivelse og etablering af elite- og bred-

degruppe under udvalget, herunder 
SMART-mål.

•   Etablering af et futsal-landshold.

Etablering af to faggrupper under udvalget 
har til formål at sikre en endnu stærkere fag-
lighed tættere på de aktive og klubberne, samt 
skabe større synlighed, involvering og medejer-
skab, – både eksternt (klubberne, spillerne, træ-
nerne etc.) samt internt i DBU’s organisation 
(elite og bredde). Dette for i endnu stærkere 
grad at få synliggjort og promoveret futsalspil-

DBU Futsal
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let og -aktiviteten bredt i hele Danmark, og lø-
bende modtage de nødvendige evalueringer og 
forslag til nye tiltag til gavn for den fortsatte 
’produktudvikling’.

Desuden er der brug for et stærkere og tæt-
tere netværk og dialog til klubberne samt til alle 
aktive, potentielle futsalspillere. Dette vil de to 
faglige arbejdsgrupper kunne medvirke til.

Derudover har udvalget projektbeskrevet 
etableringen af et futsal-herrelandshold. Pro-
jektet er i skrivende stund under behandling i 
FU og bestyrelse. Udvalget forventer, at man 

ved etablering af et landshold kan bruge flag-
skibet til at skærpe interessen for futsal, både 
på eliteniveau og på breddeniveau, da de sene-
ste års sportslige udvikling har vist, at de bedste 
spillere har niveau til at klare sig sportsligt mod 
de andre nationer i Europa. 

Samtidig forventer udvalget, at tiltaget vil 
medvirke til at styrke hele futsal-systemet, lige 
fra ungdomsfodbolden til eliteniveau og over til 
træner- og dommerdelen. 

Med hensyn til dommerdelen har udvalget, 
sammen med DBU’s dommerudvalg, taget de 

første skridt til et samarbejde med hensyn til at 
sætte fokus på udviklingen og organisering af 
hele emnet omkring futsal-dommere. Dette ar-
bejde vil iværksættes via en tværfaglig arbejds-
gruppe.    

       
Futsaludvalget havde følgende sammensætning 
i 2011: Ole Ladefoged (formand), Steen Christen-
sen, Johnny Jensen, K.E. Kristensen, Mogens Niel-
sen og Peter Roslev. Fra DBU Turneringer: Troels 
J. Jensen.
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Programudvalget

I lighed med tidligere år udsendte programud-
valget første udkast til datoplan for sæsonen 
2011/2012 i januar måned. 

For efteråret 2011 betød det, at både superli-
gaen, 1. division og 2. division spillede rene week-
endrunder. 

Grundet starten på EURO 2012 den 8. juni, spil-
les 33. og sidste spillerunde i superligaen onsdag 
den 23. maj, hvorved superligaen får i alt to hver-
dagsrunder i foråret 2012.

I 1. division spilles der ikke hverdagsrunder i 
foråret, da der kun spilles 11 runder i alt. På bag-
grund af marts måneds mange udsatte kampe i 
specielt 2. division i 2010/2011-turneringen, be-
sluttede programudvalget på deres junimøde, at 
flytte 2. divisions 16. spillerunde (A16) i datopla-
nen for 2011/2012, fra 24.-25. marts 2012 til ons-
dag den 23. maj 2012.

Trods endnu en hård vinter lykkedes det at få 
afviklet alle superligakampe i foråret 2011 uden 
aflysninger

I 1. og 2. division betød den hårde vinter, at der 
i alt blev udsat 27 kampe i de tre første runder, 
heraf fem i 1. division, 12 i 2. division øst og 10 i 2. 
division vest. 

Som sædvanlig havde klubberne indsendt en 
række ønsker til programlægningen, så udvalget 
bedst muligt kunne tage hensyn til for eksempel 

arrangementer på klubbernes stadioner, stadi-
onombygning med videre.

Udvalget modtog i alt 51 ønsker af varierende 
karakter fra klubberne i superligaen og imøde-
kom godt 94 % af disse ønsker. Af alle ønskerne 
lå godt 43 % af disse i de første 11 spillerunder, 
hvor den matematiske ulighed med enten seks 
hjemmekampe eller fem hjemmekampe skal ud-
lignes efter den valgte turneringsmodel.

 I 1. division og 2. division har udvalget kunnet 
efterkomme henholdsvis 20 af 23 ønsker = 87 % 
og 40 af 47 ønsker = 85 % til programlægningen.

Da der var 18 østhold og 14 vesthold i 2. divi-
sion skulle der placeres to øst-hold i 2. division 
vest for sæsonen 2011/2012, hvilket efter lod-
trækning blev Lolland-Falster Alliancen og Bold-
klubben Skjold.

Jævnfør nuværende overgangsordning foretog 
udvalget lodtrækning til de to oprykningskampe 
til 1. division, som spilles mellem de to vindere i 
henholdsvis. 2. division øst og 2. division vest.

Resultatet blev følgende:
Onsdag den 20. juni 2012 kl. 19.00, 2. division 
vest – 2. division øst.

Lørdag den 23. juni eller søndag den 24. juni 
2012, 2. division øst – 2. division vest.

Udvalget har drøftet problematikken omkring 

’sidste-øjebliks-udtagelser’ til DBU’s landshold, 
hvor en klub i efteråret i 1. division, 24 timer før 
kick off for turneringskamp, fik udtaget yderli-
gere en spiller til U21-landsholdet, hvilket med-
førte udsættelse af turneringskampen med me-
get kort varsel.

Da en lignende situation vil kunne opstå i for-
bindelse med nogle af de afsluttende runder i 1. 
division i foråret 2012, og hvor kampene ikke vil 
kunne afvikles efterfølgende, vil udvalget gå i 
dialog med klubberne i 1. division for helt at for-
hindre, at sådanne situationer vil kunne opstå i 
forbindelse med afslutningen af den igangvæ-
rende turnering.

Udvalget er som hidtil i en løbende dialog med 
såvel superliga- som divisionsklubberne, hvilket 
har stor betydning for udvalgets arbejde gen-
nem hele året.

DBU’s Programudvalg har i 2011 bestået af Benny 
Olsen (formand), Lynge Jacobsen og Jørn Kø-
nig. Fra DBU Turneringer Peter Ebbesen og Allan 
Gundsø Hansen.
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FC København vandt igen det danske mester-
skab i sæsonen 2010/2011. Det var klubbens ni-
ende mesterskab siden etableringen som over-
bygningsklub i 1992. 

Det var FC Københavns ottende mesterskab 
de seneste 11 sæsoner, hvilket understreger FC 
Københavns dominans i nyere dansk fodboldhi-
storie. Holdet understregede dominansen med 
81 point i 33 kampe.  

FC København vandt mesterskabet med hele 
26 point ned til sølvvinderne OB på andenplad-
sen og 30 point ned til bronzevinderne Brøndby 
IF. Dermed den samme medaljerækkefølge som 
i sæsonen 2009/2010. 

Den store afstand blev særligt skabt in-
den vinterpausen, hvor FC København efter 19 
kampe lå 19 point foran OB og 21 point foran 
Brøndby IF. På den måde var det danske mester-
skab reelt placeret inden forårets kampe, hvilket 
er usædvanligt. Det var pointhøsten også efter 
16 sejre og tre uafgjorte kampe. 

Forårets superliga var derefter et spørgsmål 
om, hvem der skulle tage de øvrige medaljer, 
herunder kvalificere sig til UEFA’s økonomisk at-
traktive klubturneringer. Men også kampen om 
at forblive i superligaen, som skulle vise sig at 
blive et drama med mange klubber involveret.    

Mens FC Københavns DM-guld blev sikret ad-
skillige runder før afslutningen, og OB’s sølvme-
daljer også var sikret inden den sidste spiller-
unde, var der spænding til det sidste om bronze 
mellem Brøndby IF og FC Midtjylland. Brøndby 
IF sikrede sig metal ved at vinde 2-0 ude over 
SønderjyskE i sidste spillerunde, mens FC Midt-
jylland samme dag spillede 0-0 mod FC Nord-
sjælland.     

Randers FC og Esbjerg fB rykkede dermed ned 
i 1. division efter placering som henholdsvis 11 
og 12 i superligaen. Foråret blev et langt bund-
drama, hvor halvdelen af rækken var involveret. 
På sidste spilledag kunne AaB og Lyngby også 
rykke ned. Lyngby klarede selv skærene via en 
hjemmesejr over OB. AaB tabte i Parken til dan-
marksmestrene fra FC København og var faktisk 
rykket ned indtil kort før slutfløjt, hvor Esbjerg 

fB udlignede til 2-2 ude mod Randers FC. Hvis 
Randers FC havde fastholdt føringen, var de for-
blevet i superligaen på bekostning af AaB. 

De to nedrykkere blev erstattet af AGF og HB 
Køge, som også var de to nedrykkere året før. De 
var begge suveræne oprykkere med henholdsvis 
20 og ni points til nærmeste oprykningskandi-
dat fra Vejle Boldklub.    

Kolding FC, FC Fyn og Hvidovre IF rykkede ned 
fra 1. division til 2. division. Kolding FC blev yder-
ligere tvangsnedrykket til danmarksserien i kon-
sekvens af, at moderklubben Kolding IF i foråret 
2011 fik godkendt et samarbejde med Vejle Bold-
klub – fremadrettet Vejle Boldklub Kolding. De 
tre nedrykkere fra 1. division blev, som følge af 
reduktion af 1. division fra 16 til 14 hold (senere 
til 12 hold), kun erstattet af et hold i form af 
Blokhus FC, som besejrede Nordvest FC over to 
kvalifikationskampe.    

Frederikssund, Allerød, Greve, BSF, Middelfart, 
FC Djursland, Holstebro og Tjørring rykkede ned 
fra 2. divisionerne til danmarksserien sammen 
med tvangsnedrykkede Kolding FC. De blev er-
stattet af klubberne Birkerød, Fremad Amager, 
Marienlyst, Aarup, Kjellerup, Viby og Svebølle. 

I 3F ligaen vandt Brøndby IF’s kvinder dan-
marksmesterskabet med et forspring på tre 
point til ærkerivalerne og sølvmedaljevinderne 
fra Fortuna Hjørring.     

Fortuna Hjørring vandt grundspillet med to 
point foran Brøndby IF, og de to hold duellerede 
hele vejen igennem sæsonen, hvilket har væ-
ret tilfældet i mange sæsoner. Dermed en fan-
tastisk sæson for Brøndby IF med ’The Double’.   

Skovbakken vandt bronzemedaljer.  
BSF, Vejle Boldklub, Kolding Q og Team Viborg 

blev de fire klubber, der via kvalifikationsspil-
let bevarede deres rangering i 3F ligaen, mens 
BK Skjold og AaB blev de to nedrykkere til 1. di-
vision. 

Oprykkere fra 1. division til 3F ligaen blev Tå-
strup FC og SønderjyskE.  

DBU’s Landspokalfinaler
Pokalfinalen i Parken blev en gentagelse af 

2010-finalen mellem de forsvarende pokalme-
stre fra FC Nordsjælland og FC Midtjylland. 

I semifinalerne havde FC Nordsjælland slået 
Randers FC efter 0-0 ude og 1-0 hjemme. FC 
Midtjylland kvalificerede sig til finalen via sam-
let sejr over Esbjerg FB efter et pokaldrama, hvor 
begge hold vandt 2-1 på udebane. FC Midtjyl-
land trak længste strå i straffesparkskonkurren-
cen. 

Da Kristi Himmelfartsdag 2011 faldt efter su-
perligaens afslutning og i en landskamptermin, 
blev pokalfinalen spillet en søndag aften, hvilket 
nok kostede på tilskuersiden i form af kun 8.863 
tilskuere, som klar er bundrekord i nyere tid. Fi-
nalen blev i øvrigt udsat 45 minutter, da lyn og 
torden hærgede himlen over Parken op til kam-
pen.  

Finalen blev meget velspillet mellem to hold, 
som spillede fremadrettet fodbold. Efter en fi-
nale, hvor spillet bølgede frem og tilbage, stod 
det 2-2 til det 90. minut med Mikkel Thygesen 
fra FC Midtjylland og Rawez Lawan fra FC Nord-
sjælland som dobbelte målscorere. Bedst som 
de fleste havde indstillet sig på forlængelse, 
blev FC Nordsjællands Søren Christensen pokal-
helt med sit mål i de døende minutter.  

Dermed en ny flot pokaltriumf for FC Nord-
sjælland, som efter at have været en del af 
bundstriden i sæsonen 2010/11 i 2011 har løftet 
sig markant og været den store positive overra-
skelse i superligaen. Med både flot fodbold, en 
aktuel andenplads i superligaen og hele syv spil-
lere udtaget til ligalandsholdet i januar 2012 går 
FC Nordsjælland ind i foråret 2012 med en for 
dem ny status som et tophold.       

Kvindernes pokalfinale blev afviklet på Jokri 
Park i Vejle på en dejlig solrig St. Bededag mel-
lem dansk fodbolds i nyere tid evige rivaler fra 
Brøndby IF og Fortuna Hjørring, i overværelse af 
598 tilskuere.     

Finalen lod ikke herrernes meget efter på den 
måde, at stillingen var 2-2 indtil kort før tid efter 
en velspillet kamp. Julie T. Jensen afgjorde kam-
pen i det 90. minut således, at Brøndby IF sik-
rede sig pokaltitlen. 

Nationale klubturneringer
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Internationale klubturneringer

Som det har været tilfældet de seneste år skulle 
danske klubber gennem kvalifikationsrunder til 
UEFA Champions League og Europa League.  

Danmarks placering som nummer 14 på 
UEFA’s rangliste gav til sæsonen 2011/2012 en 
forbedret indtrædelse til UEFA’s turneringer 
i forhold til de seneste mange år. Det betød 
blandt andet, at to hold fik mulighed for at kva-
lificere sig til UEFA Champions League. Det gav 
følgende pladser til de danske klubhold: 

•   Danmarksmesteren FC København og sølv-
vinderen Odense Boldklub trådte ind i 3. 
kvalifikationsrunde til UEFA Champions 
League

•   Vinderen af DBU’s Landspokalturnering, FC 
Nordsjælland, trådte ind i play off-runden 
umiddelbart inden gruppespillet i Europa 
League. 

•   Bronzevinderen  Brøndby  IF  trådte  ind  i  3. 
kvalifikationsrunde til Europa League

•   Nr. 4 FC Midtjylland trådte ind i 2. kvalifika-
tionsrunde til Europa League 

•   Danmarksmesteren Brøndby IF og sølvvin-
deren Fortuna Hjørring trådte ind i 1/16 fi-
nalen i UEFA Women’s Champions League

 
Det europæiske fodboldforbund, UEFA, base-
rer antallet af deltagere fra hvert enkelt land i 
UEFA’s klubturneringer på en rangliste udregnet 
på baggrund af resultaterne i fem sæsoner. Da 
ranglisten varsles i god tid, og nævnte fem sæ-
soners regnskab beregnes som fuldt afsluttede 
sæsoner, betyder det, at effekten af resultaterne 
i indeværende sæson 2011/12 først indtræder i 
sæsonen 2013/14.  

Danmarks 14. plads i sæsonen 2011/12 var to 
pladser bedre end sæsonen 2010/11. 

De senere års gode internationale resultater 
betyder, at Danmark er på vej yderligere frem på 
ranglisten. Det ligger fast, at Danmark er nr. 12 
på den liste, der har effekt for sæsonen 2012/13. 

Det indebærer fortsat, at den kommende 
sølvvinder i sommeren 2012 skal deltage i kvali-

fikationen til Champions League. Men det store 
løft for dansk fodbold bliver, at den kommende 
danmarksmester 2012 træder direkte ind i grup-
pespillet i Champions League – dermed sikret 
bruttoindtægter fra UEFA på ca. 100 millioner 
kroner.

At det er et langt sejt træk at holde sig højt 
på listen understreges af, at Danmark med sik-
kerhed mister 12. pladsen og den direkte ad-
gang til Champions League i sæsonen 2013/14. 
Det er derfor fortsat vigtigt, at de danske hold – 
og gerne flere hold – samler point til dansk fod-
bold. 

Udover den generelle nationale klubrangliste 
opnår den individuelle klub også ranglistepoints 
til brug ved UEFA’s seedninger. Her er FC Kø-
benhavn klart bedst rangerede danske hold. FC 
København har de senere år været seedet i alle 
sammenhænge, hvilket igen gør det nemmere 
at kvalificere sig og opnå muligheder i gruppe-
spillene.   

UEFA Champions League 2010/2011
Som understregning af FC Københavns domi-
nans startede klubben fodboldåret 2011 allerede 
i februar måned med 1/8 finalen i Champions 
League 2010/11. 

Her havde FC København trukket engelske 
Chelsea FC, som også blev endestationen i den 
turnering efter to kampe. FC København kunne 
bestemt være indsatsen bekendt, men kom ikke 
tilnærmelsesvis op på det høje sportslige niveau 
fra gruppespillet i efteråret 2010, hvor holdet 
var blandt få – selv på Champions League ni-
veau – der formåede at presse turneringens se-
nere vindere fra FC Barcelona.  

Det skabte en relevant debat, hvorvidt noget 
dansk hold vil kunne blive spillemæssigt klar til 
en kamp mod et hold af Chelsea FC’s kaliber ef-
ter en lang dansk vinterpause uden turnerings-
kampe i benene.       

UEFA Champions League 2011/2012
FC Københavns danmarksmestre trak i 3. kvali-

fikationsrunde Shamrock Rovers fra Irland og 
vandt 3-0 samlet efter sejre i begge opgør. 
I den afgørende play off-kamp om en plads i 
Champions Leagues gruppespil trak FC Køben-
havn FC Viktorie Pilzen fra Tjekkiet, som for før-
ste gang var blevet nationale mestre og derfor 
uden nævneværdig erfaring fra UEFA’s turnerin-
ger. 

Desværre skuffede FC København ved at tabe 
begge opgør med sammenlagt 2-5. En stor 
sportslig og økonomisk skuffelse taget i betragt-
ning, at FC København var klare favoritter, see-
det og på papiret langt mere erfarne i europæ-
isk sammenhæng.  

Dermed et ærgerligt exit for FC København og 
dansk fodbold, da et sådant nederlag også ko-
ster værdifulde rangliste-bonuspoint. FC Køben-
havn var trods alt med nederlaget kvalificeret til 
videre deltagelse i Europa Leagues gruppespil.  

Odense Boldklub var useedet og trak Panat-
hinaikos FC fra Grækenland, som har stor inter-
national rutine og deltaget flere gange i grup-
pespillet. Derfor var OB ikke levnet de store 
muligheder. 

Men OB overraskede positivt ved at vinde den 
svære udekamp i Athen med 4-3 efter uafgjort 
1-1 i Odense. Et fornemt internationalt resultat, 
som på forhånd sikrede OB en plads i Europa Le-
agues gruppespil uanset resultatet af den næ-
ste kvalifikationskamp til Champions League. 

I play off-runden trak OB Villareal fra Spanien.
 Fynboerne vandt på en flot 1-0 sejr hjemme i 

Odense i første kamp, men i returkampen viste 
forskellen mellem toppen af Danmark og top-
pen af Spanien sig for stor, og OB røg ud af tur-
neringen med et 3-0 nederlag.

Europa League 2011/2012
FC Midtjylland trak The New Saints FC fra Wales 
i 2. kvalifikationsrunde. Det blev ikke nogen stor 
udfordring med sammenlagt 8-3 og sejr i begge 
opgør. 

I 3. kvalifikationsrunde trak FC Midtjylland Vi-
toria SC fra Portugal. Det blev to tætte opgør, 
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som FC Midtjylland bestemt havde ære af, og 
som gav holdet international erfaring. Efter 0-0 
hjemme tabte FCM 1-2 ude efter at have været 
foran med 1-0.  

Brøndby IF trak SV Ried fra Østrig, som var et 
hold Brøndby IF burde slå sammenlagt. Men 
Brøndby IF skabte problemer for sig selv ved at 
tabe 0-2 i den første kamp i Østrig. Det var be-
stemt ikke udtryk for spil og chancer, og det lig-
nede derfor ikke nødvendigvis exit Brøndby. 

På Brøndby Stadion viste Brøndby den første 
time, at holdet var SV Ried overlegne i alle spil-
lets facetter og kom foran med hele 4-0. Des-
værre blev en reducering til 1-4 startsignalet til 
at Brøndby IF gik helt i stå og inviterede østri-
gerne tilbage i kampen. Det gik galt kort før tid 
hvor SV Ried med yderligere en reducering til 
2-4 gik videre på reglen om mål scoret på ude-
bane. En kolossal skuffelse. 

I play off-runden trak de dobbelte pokalme-
stre fra FC Nordsjælland for andet år i træk 
Sporting fra Portugal. Efter 0-0 hjemme gik fa-
voritterne fra Sporting videre med en 2-1 sejr 

hjemme i Lissabon. FC Nordsjælland kunne ab-
solut være indsatsen bekendt, men det var ikke 
nok. 

I Europa Leagues gruppespil trak FC Køben-
havn Hannover 96 (Tyskland), Vorskla Pol-
tava (Ukraine) og Standard Liege (Belgien). En 
gruppe der på papiret lignede gode mulighe-
der til FC København. Men FC Købehavns rela-
tivt skuffende UEFA-sæson fortsatte med kun 
fem point sammenlagt i gruppen. Holdet tabte 
begge opgør til gruppevinderne fra Standard 
Liege, hvilket var ekstra uheldigt, da Belgien 
netop er konkurrent til den attraktive 12. plads 
på UEFA-ranglisten.    

OB trak Wisla Krakow (Polen), Fulham FC 
(England) og FC Twente (Holland). En meget 
svær gruppe. OB startede godt med en 3-1 sejr 
ude over Wisla Krakow. OB opnåede kun fire 
point i gruppen, men overraskede i den sid-
ste kamp med 2-2 i London mod Fulham, som 
sendte gruppefavoritterne ud af turneringen.  

UEFA Women’s Champions League 2011/2012
I kvindefodboldens Champions League format 
havde Danmark to hold med i form af dan-
marksmestrene fra Brøndby IF og sølvvinderne 
fra Fortuna Hjørring. De trådte begge ind i tur-
neringens 1/16 finale. 

Brøndby IF trak Standard Femina De Liege 
(Belgien). Brøndby vandt 2-0 i Liege og tabte 3-4 
hjemme hvilket gav samlet avancement til 1/8 
finalerne. 

Fortuna Hjørring trak BSC Young Boys fra 
Schweiz og gik let videre efter 3-0 sejr i første 
kamp på udebane og derefter 2-1 hjemme. 

I 1/8 finalerne trak Fortuna Hjørring Göteborg 
FC (Sverige) og tabte sammenlagt 2-4 efter et 
smalt nederlag i begge opgør. 

Brøndby IF trak ASD Torres CF (Spanien) og 
gik videre med sammenlagt 5-2 og sejre i begge 
opgør. Dermed er Brøndby IF på fornem vis ene-
ste tilbageværende danske hold når kvartfina-
lerne afvikles i foråret 2012. 
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Stillinger – Herre DM
Superligaen, slutstilling 2010/2011
1. FC København 33 25 6 2 77-29 81
2. OB 33 16 7 10 55-41 55
3. Brøndby IF 33 13 12 8 52-39 51
4. FC Midtjylland 33 13 10 10 50-42 49
5. Silkeborg IF 33 10 13 10 43-49 43
6. FC Nordsjælland 33 10 9 14 38-50 39
7. SønderjyskE 33 11 6 16 32-46 39
8. Lyngby BK 33 10 8 15 42-52 38
9. AC Horsens 33 9 10 14 29-40 37
10. AaB 33 8 11 14 38-48 35
11. Randers FC 33 6 16 11 41-48 34
12. Esbjerg fB 33 7 12 14 36-49 33

Superligaen, stilling efterår 2011
1. FC København 18 12 3 3 31-16 39
2. FC Nordsjælland 18 11 2 5 25-13 35
3. FC Midjylland 18 9 3 6 27-26 30
4. AC Horsens 18 8 5 5 30-22 29
5. AGF 18 7 8 3 24-16 29
6. Silkeborg IF 18 7 5 6 28-25 26
7. AaB 18 7 5 6 27-25 26
8. OB 18 7 4 7 32-30 25
9. SønderjyskE 18 5 6 7 21-28 21
10. Brøndby IF 18 4 6 8 20-23 18
11. Lyngby BK 18 3 3 12 17-33 12
12. HB Køge 18 1 4 13 16-41 7

1. division,  slutstilling 2010/2011
1. AGF 30 22 6 2 66-25 72
2. HB Køge 30 19 4 7 58-35 61
3. Vejle BK 30 14 10 6 49-32 52
4. Skive IK 30 13 8 9 55-47 47
5. Brønshøj B 30 13 7 10 38-38 46
6. FC Fredericia 30 13 6 11 53-41 45
7. FC Vestsjælland 30 10 12 8 58-57 42
8. FC Roskilde 30 11 9 10 45-45 42
9. AB 30 9 10 11 48-49 37
10. Næstved 30 8 9 13 43-44 33
11. Viborg FF 30 9 6 15 37-43 33
12. Hobro IK 30 8 9 13 41-55 33
13. FC Hjørring 30 8 9 13 40-57 33
14. Kolding FC 30 6 12 12 38-53 30
15. FC Fyn 30 6 8 16 45-60 26
16. Hvidovre IF 30 6 5 19 36-69 23

1. division, stilling efterår 2011
1. Esbjerg fB 14 11 2 1 32-14 35
2. Randers FC 14 9 3 2 21-10 30
3. Vejle BK Kolding 14 7 5 2 31-12 26
4. Viborg FF 14 6 5 3 23-14 23
5. FC Vestsjælland 14 5 5 4 22-18 20
6. FC Fredericia 14 5 5 4 20-16 20
7. AB 14 5 3 6 19-22 18
8. Brønshøj BK 14 4 6 4 14-20 18
9. FC Hjørring 14 4 4 6 17-26 16
10. Skive IK 14 4 3 7 14-27 15
11. Hobro IK 14 3 5 6 23-21 14
12. FC Roskilde 14 4 2 8 16-21 14
13. Blokhus FC 14 2 5 7 20-32 11
14. Næstved BK 14 1 3 10 15-34 6

2. division øst, slutstilling 2010/2011
1. Nordvest FC 30 19 8 3 59-29 65
2. Elite 3000, Helsingør 30 17 6 7 63-41 57
3. HIK 30 14 12 4 43-24 54
4. Lolland-Falster All. 30 14 11 5 56-25 53
5. BK Søllerød-Vedbæk 30 13 11 6 58-47 50
6. B 93 30 12 9 9 57-44 45
7. BK Avarta 30 11 9 10 51-44 42
8. Vanløse IF 30 11 9 10 58-52 42
9. Herlev IF 30 11 8 11 44-51 41
10. Stenløse BK 30 10 7 13 38-44 37
11. BGA 30 9 8 13 40-45 35
12. BK Skjold 30 7 12 11 36-43 33
13. Frederikssund IK 30 8 8 14 43-66 32
14. Allerød FK 30 5 7 18 32-61 22
15. Greve 30 4 9 17 32-65 21
16. BSF 30 4 8 18 30-59 20

2. division vest, slutstilling 2010/2011
1. Blokhus FC 30 21 7 2 78-33 70
2. Aarhus Fremad 30 19 6 5 68-36 63
3. Thisted FC 30 17 6 7 69-39 57
4. Næsby BK 30 12 12 6 51-38 48
5. Skovbakken IK 30 13 9 8 50-41 48
6. Brabrand IF 30 12 10 8 40-26 46
7. FC Svendborg 30 11 6 13 53-50 39
8. B 1908 30 10 6 14 40-42 36
9. Lindholm IF 30 10 5 15 50-63 35
10. Rishøj BK 30 8 10 12 41-55 34
11. Otterup B&IK 30 10 4 16 49-73 34
12. Varde IF 30 9 6 15 42-56 33
13. Middelfart G&BK 30 9 6 15 46-72 33
14. FC Djursland 30 9 5 16 47-53 32
15. Holstebro BK 30 8 7 15 42-56 31
16. Tjørring IF 30 8 3 19 35-68 27
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Kvalifikationskampe til 1. division, 2010/11
1. Nordvest FC - Blokhus FC     2-2
2. Blokhus FC - Nordvest FC     0-0

2. division øst, stilling efterår 2011
1. Hvidovre IF 15 13 1 1 42-17 40
2. HIK 15 10 2 3 37-25 32
3. Herlev IF 15 10 1 4 33-16 31
4. Rishøj BK 15 8 3 4 28-17 27
5. Svebølle BI 15 7 4 4 29-25 25
6. Skjold IF Birkerød 15 7 1 7 21-23 22
7. Nordvest FC 15 6 2 7 26-22 20
8. B 1908 15 5 5 5 22-21 20
9. Elite 3000, Helsingør 15 6 2 7 28-33 20
10. Fremad Amager 15 5 4 6 27-28 19
11. Vanløse IF 15 5 4 6 22-24 19
12. B 93 15 5 3 7 19-25 18
13. BK Avarta 15 5 2 8 15-24 17
14. SC Egedal 15 3 5 7 20-24 14
15. BSV 15 4 1 10 19-30 13
16. BGA 15 0 2 13 13-47 2

2. division vest, stilling efterår 2011
1. FC Fyn 15 12 2 1 32-8 38
2. Næsby BK 15 10 1 4 31-13 31
3. Thisted FC 15 7 6 2 35-17 27
4. Aarhus Fremad 15 8 3 4 27-22 27
5. Lolland-Falster All. 15 7 5 3 29-23 26
6. Varde IF 15 7 5 3 19-13 26
7. BK Marienlyst 15 6 5 4 33-27 23
8. Skovbakken IK 15 7 1 7 24-25 22
9. FC Svendborg 15 4 7 4 29-24 19
10. Otterup B&IK 15 4 6 5 24-32 18
11. Lindholm IF 15 5 3 7 17-32 18
12. Kjellerup IF 15 4 3 8 18-24 15
13. BK Skjold 15 3 4 8 23-28 13
14. Brabrand IF 15 2 5 8 14-22 11
15. Aarup BK 15 1 6 8 17-33 9
16. Viby IF 15 1 2 12 12-41 5
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Stillinger – Herre-DS
Herre-DS, pulje 1, slutstilling 2010/2011
1. IF Skjold Birkerød 26 15 8 3 44-18 53
2. Fremad Amager 26 15 6 5 50-28 51
3. Svebølle BI 26 15 5 6 45-29 50
4. Avedøre IF 26 14 6 6 56-36 48
5. FC Øresund 26 11 8 7 52-27 41
6. FB 26 11 6 9 41-35 39
7. NB Bornholm 26 9 12 5 40-42 39
8. B 1903 26 10 7 9 52-45 37
9. GVI 26 9 6 11 35-36 33
10. AB Tårnby 26 6 9 11 35-40 27
11. Ledøje-Smørum 26 7 6 13 36-52 27
12. Værløse BK 26 6 7 13 50-56 25
13. Jægersborg BK 26 4 8 14 24-50 20
14. Brøndby IF 26 2 2 22 12-78 8

Herre-DS, pulje 2, slutstilling 2010/2011
1. B. Marienlyst 26 19 5 2 84-38 62
2. Aarup BK 26 17 3 6 75-47 54
3. Frem Sakskøbing 26 16 2 8 62-47 50
4. FC Sydvest 26 14 7 5 62-37 49
5. Næstved IF 26 14 4 8 74-44 46
6. OKS 26 13 7 6 46-39 46
7. Haderslev FK 26 12 5 9 71-57 41
8. Ringsted IF 26 9 7 10 59-50 34
9. Næsby BK 26 9 5 12 52-58 32
10. Kolding IF 26 5 10 11 39-59 25
11. Fjordager IF 26 5 9 12 40-55 24
12. Tarup-Paarup IF 26 6 3 17 37-72 21
13. B 1921 26 4 3 19 35-73 15
14. B 1913 26 2 4 20 23-83 10

Herre-DS, pulje 3, slutstilling 2010/2011
1. Kjellerup IF 26 14 8 4 48-23 50
2. Viby IF 26 14 7 5 54-31 49
3. Odder IGF 26 13 10 3 54-32 49
4. Brabrand IF 26 12 5 9 54-40 41
5. Randers Freja 26 12 4 10 55-36 40
6. Løgstør IF 26 10 10 6 48-40 40
7. AaB 26 11 6 9 46-40 39
8. Ringkøbing IF 26 11 6 9 47-47 39
9. Aarhus Fremad 26 8 9 9 35-35 33
10. Frederikshavn fI 26 8 8 10 48-45 32
11. Herning Fremad 26 7 7 12 41-51 28
12. Aalborg Freja 26 5 8 13 33-60 23
13. Vorup FB 26 5 4 17 33-78 19
14. Aalborg KFUM 26 3 6 17 23-61 15

Oprykningsspil DS, pulje 1, 2010/2011
1. Svebølle BI 2 2 0 0 9-2 6
2. Frem Sakskøbing 2 1 0 1 4-5 3
3. Odder IGF 2 0 0 2 1-7 0

Nedrykningsspil DS, pulje 1, 2010/2011
1. Fjordager IF 2 2 0 0 3-1 6
2. AB Tårnby 2 1 0 1 1-1 3
3. Frederikshavn fI 2 0 0 2 1-3 0

Kvalifikationskampe til Herre-DS, 2011/2012
B 1909 - Esbjerg fB      1-3 
Skovshoved IF - Herlufsholm GF     5-4 
B 1909 - Herlufsholm GF      0-1 

Herre-DS, pulje 1, stilling efterår 2011
1. Frem BK 13 9 3 1 32-14 30
2. Avedøre IF 13 8 2 3 28-16 26
3. FC Øresund 13 8 1 4 34-26 25
4. B 1903 13 7 3 3 27-16 24
5. Frederikssund IK 13 6 2 5 28-23 20
6. GVI 13 6 2 5 25-29 20
7. FB 13 5 3 5 26-30 18
8. Skovshoved IF 13 4 4 5 27-24 16
9. NB Bornholm 13 4 4 5 19-20 16
10. BSF 13 5 1 7 18-23 16
11. Fredensborg BI 13 4 3 6 18-23 15
12. Greve 13 2 4 7 24-34 10
13. B. 1973, Herlev 13 3 1 9 16-31 10
14. Allerød FK 13 2 3 8 15-28 9

Herre-DS, pulje 2, stilling efterår 2011
1. Middelfart G&BK 13 11 0 2 51-13 33
2. Næstved IF 13 9 2 2 36-18 29
3. FC Sydvest 13 9 1 3 36-17 28
4. Ringsted IF 13 9 0 4 34-21 27
5. Næsby BK 13 8 2 3 40-22 26
6. Kolding IF 13 7 1 5 29-18 22
7. OKS 13 7 0 6 31-25 21
8. Herlufsholm GF 13 6 2 5 24-29 20
9. Frem Sakskøbing 13 4 6 3 19-19 18
10. Døllefjelde Musse 13 3 2 8 25-43 11
11. Fjordager IF 13 3 1 9 18-36 10
12. Haderslev FK 13 2 2 9 22-41 8
13. FC Sønderborg 13 2 1 10 16-44 7
14. Korup IF 13 0 2 11 14-49 2

Herre-DS, pulje 3, stilling efterår 2011
1. FC Skanderborg 13 13 0 0 34-14 39
2. Ringkøbing IF 13 8 3 2 39-19 27
3. Odder IGF 13 8 2 3 22-14 26
4. AaB 13 8 1 4 40-19 25
5. Løgstør IF 13 7 1 5 22-26 22
6. Randers Freja 13 6 3 4 29-20 21
7. Holstebro B 13 5 5 3 25-14 20
8. Tjørring IF 13 3 5 5 19-26 14
9. Brabrand IF 13 4 2 7 13-22 14
10. Hobro IK 13 4 1 8 20-29 13
11. Aarhus Fremad 13 2 5 6 14-31 11
12. Aars IK 13 2 3 8 16-25 9
13. FC Djursland 13 2 3 8 21-37 9
14. Esbjerg fB 13 0 4 9 20-38 4
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Stillinger – Kvinde-DM
Slutstillingen i 3F ligaen - 2010/2011     
1. Fortuna Hjørring  18 17 0 1 82-12 51
2. Brøndby  18 16 1 1 85-8 49
3. Skovbakken  18 14 1 3 65-12 43
4. OB  18 10 1 7 52-40 31
5. BSF  18 7 3 8 23-35 24
6. Vejle  18 6 2 10 19-58 20
7. Team Viborg  18 5 1 12 35-70 16
8. KoldingQ  18 5 0 13 26-60 15
9. Skjold  18 3 3 12 24-48 12
10. AaB  18 1 0 17 13-81 3
 

Slutspil i 3F ligaen - 2010/2011      
1. Brøndby  6 5 0 1 17-6 40  
2. Fortuna Hjørring  6 3 2 1 13-4 37  
3. Skovbakken  6 1 1 4 9-17 26  
4. OB  6 1 1 4 8-20 20  

Kvalifikationspil i 3F ligaen - 2010/2011      
1. BSF  5 4 1 0 15-3 25
2. Vejle BK 5 2 2 1 7-6 18
3. KoldingQ  5 3 0 2 9-9 17
4. Team Viborg  5 2 1 2 11-11 15
5. Skjold  5 2 0 3 7-11 12
6. AaB  5 0 0 5 3-12 2
 

Slutstillingen kvinde 1. division - 2010/2011    
1. Taastrup FC  18 13 2 3 56-19 41
2. Vejlby  18 12 3 3 54-35 39
3. B 1913  18 12 0 6 54-27 36
4. SønderjyskE  18 10 1 7 69-34 31
5. Horsens SIK  18 7 3 8 46-41 24
6. FC Damsø  18 7 3 8 28-35 24
7. Varde  18 6 5 7 35-38 23
8. Aalborg Freja  18 4 6 8 35-44 18
9. Vorup  18 3 4 11 20-62 13
10. B 73 Slagelse  18 1 3 14 12-74 6
 

Slutspil kvinde 1. division - 2010/2011     
1. Taastrup FC  6 4 0 2 13-11 33
2. SønderjyskE  6 4 0 2 19-11 28
3. Vejlby  6 2 0 4 15-18 26
4. B 1913  6 2 0 4 13-20 24
 

Kvalifikationspil kvinde 1. division - 2010/2011   
1. Varde  5 3 2 0 10-5 23  
2. Horsens SIK  5 2 2 1 10-8 20  
3. FC Damsø  5 2 1 2 11-12 19  
4. Vorup  5 3 1 1 17-9 17  
5. Aalborg Freja  5 0 1 4 4-10 10  
6. B 73 Slagelse  5 1 1 3 5-13 7  

 
Stillingen i 3F ligaen - efteråret 2011     
1. Brøndby  14 13 1 0 64-7 40
2. Fortuna Hjørring  14 12 1 1 67-15 37
3. Skovbakken  14 12 0 2 73-16 36
4. BSF  14 7 1 6 24-23 22
5. OB  14 7 0 7 42-33 21
6. Vejle BK 14 4 3 7 20-35 15
7. Taastrup FC  14 4 0 10 18-45 12
8. KoldingQ  14 2 2 10 12-54 8
9. Team Viborg  13 1 4 8 10-42 7
10. SønderjyskE  13 0 2 11 9-69 2
 

Stillingen i kvinde 1. division - efteråret 2011   
1. B 1913  13 11 1 1 46-13 34
2. Skjold  13 8 3 2 52-11 27
3. Varde  13 7 3 3 39-23 24
4. FC Damsø  13 7 1 5 41-24 22
5. Vejlby  13 7 1 5 33-28 22
6. Horsens SIK  13 6 3 4 26-22 21
7. ASA, Aarhus  13 5 4 4 20-19 19
8. Frederiksværk  13 4 1 8 18-32 13
9. AaB  13 0 2 11 6-45 2
10. Fredericia KFUM  13 0 1 12 8-72 1
 

Slutstillingen i danmarksserien kvinder - 2010/2011  

Pujle 1       
1. Frederiksværk  21 14 4 3 48-25 46
2. Sundby  21 10 3 8 42-32 33
3. Raklev  21 10 3 8 37-29 33
4. BSF  21 9 6 6 36-30 33
5. AB Tårnby  21 8 4 9 38-33 28
6. Heimdal  21 7 3 11 29-43 24
8. Brøndby  21 6 2 13 42-56 20
9. BK Frem  21 5 5 11 25-49 20
 

Pulje 2       
1. Fortuna Hjørring  21 17 1 3 82-30 52
2. Skovbakken  21 12 2 7 43-39 38
3. ASA, Aarhus  21 11 4 6 46-25 37
4. Fredericia KFUM  21 11 4 6 50-37 37
5. Randers KF  21 10 5 6 45-31 35
6. Vildbjerg  21 7 5 9 49-45 26
7. Lunde  21 5 0 16 34-63 15
8. Ubberud 2 21 0 1 20 14-93 1
 

Oprykningskampe kvinde 1. division - 2011    
1. Sundby BK - Fredericia KFUM      4-0
2. Fredericia KFUM – Sundby BK     UHT
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Stillinger – Kvinde-DS
Slutstillingen i danmarksserien kvinder - 2010/2011  

Pujle 1       
1. B 1921  11 9 0 2 37-6 27
2. BSF  11 7 2 2 25-12 23
3. Sundby  11 6 2 3 41-11 20
4. Raklev  11 6 1 4 20-27 19
5. Vordingborg IF  11 5 1 5 33-27 16
6. B 73 Slagelse  11 3 3 5 24-19 12
7. Skjold  11 3 1 7 17-23 10
8. AB Tårnby  11 0 0 11 0-72 0
 

Pulje 2       
1. Fortuna Hjørring  11 8 2 1 43-16 26
2. Skovbakken  11 7 1 3 29-18 22
3. Vorup  11 6 2 3 36-18 20
4. Mejrup GU  11 6 0 5 29-19 18
5. Aalborg Freja  11 5 3 3 23-16 18
6. Randers KF  11 4 2 5 12-24 14
7. OB  11 2 0 9 15-41 6
8. Vejlby IK  11 1 0 10 14-49 3
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Landspokalturneringen – herrer
Ekstra Bladet Cup – 2010/2011
  
Semifinalerne
FC Midtjylland - Esbjerg fB 1-2
FC Nordsjælland - Randers FC 1-0
Randers FC - FC Nordsjælland 0-0
Esbjerg fB - FC Midtjylland 5-71

Finale
FC Nordsjælland - FC Midtjylland 3-2

Ad1. 1-2 efter forlænget spilletid, 1-2 efter 
forlænget spilletid

Ekstra Bladet Cup – 2011/12

1. runde
FC Sydvest - Esbjerg fB 1-3
Skagen IK - FC Hjørring 0-7
Viborg FF - Skive IK 5-35

IF Lyseng - Brabrand IF 0-23

FC Djursland - Randers FC 1-8
Aalborg Freja - Hobro IK 0-3
Koldby/Hørdum IF - Aars IK 0-2
VRI - Viby IF 2-6
Herning KFUM - Aabenraa BK 4-210

Funder GF - Vejle BK Kolding 2-6
Middelfart G&BK - FC Fyn 6-714

Tved BK - BK Marienlyst 1-5
Næsby BK - Otterup B&IK 2-1
Langeskov IF - Fjordager IF 5-1
Tommerup BK - FC Svendborg 0-9
Esbjerg IF 92 - Tjørring IF 1-2
Ringsted IF - Svebølle BI 1-5
Rishøj BK - FC Vestsjælland 0-4
Toreby-Grænge B - Døllefjelde Musse 0-2
Femhøj IF - Kastrup BK 4-5
Avedøre IF - AB 5-66

Greve Fodbold - Brønshøj BK 0-3
Gladsaxe-Hero BK - Fredensborg BI  1-38

Ledøje-Smørum - BK Søllerød-Vedbæk 1-2
BK Frem - B 93 3-18

Nakskov B - FC Roskilde 0-8
Lolland-Falster Alliancen - Næstved BK 0-1
Frederikshavn fI - Lindholm IF 0-5
NB Bornholm - HIK 2-6
BSF - BGA 8-712

Hillerød GI - KFUM’s Boldklub 3-21

BK Rødovre - Jægersborg BK 1-4
Værebro BK - Hvidovre IF 1-5
KSC Harte - FC Fredericia 1-4
Asnæs BK - Nordvest FC 0-6
Aalborg Chang - Thisted FC 1- 3
Nyborg G&IF - OKS 5-711

Odder IGF - Ringkøbing IF 1-2
FC Skanderborg - Varde IF 3-1
Frederikssund IK - Vanløse IF 0-6
Allerød FK - FB 3-1
BK Fix - Helsinge Fodbold  0-3
BK Avarta - Herlev IF 0-3
BK Skjold - Elite 3000, Helsingør 0-3
SC Egedal - B 1908 1-27

Holstebro B - Aarhus Fremad 2-1

Blokhus FC og Skovbakken IK var oversiddere i 1. 
runde

2. runde
OKS - Esbjerg fB 1-4
Tjørring IF - FC Hjørring 0-3
FC Skanderborg - Hobro IK 0-4
HIK - HB Køge 0-2
Hillerød GI - FC Nordsjælland 0-6
Jægersborg BK - BK Søllerød-Vedbæk 3-0
Fredensborg IK - FC Svendborg 2-4
Herlev IF - Brønshøj B 4-315

Helsinge Fodbold - Svebølle BI 1-4
Langeskov IF - Randers FC 0-5
Skovbakken IK - FC Fredericia 1-3
Aars IK - Lindholm IF 1-0
Ringkøbing IF - Viby IF 6-416

Herning KFUM - Vejle BK Kolding 2-7
Vanløse IF - Hvidovre IF 1-5
BSF - FC Vestsjælland 0-5
Allerød FK - Næstved BK 1-3
Kastrup BK - Elite 3000, Helsingør 1-4
Thisted FC - BK Marienlyst  2-39

Viborg FF - AaB 8-75

FC Roskilde - Lyngby BK 4-25

Nordvest FC - B 1908 3-213

BK Frem - Næsby BK 0-2
Blokhus FC - AGF 2-5
Holstebro B - AC Horsens 0-5
FC Fyn - Silkeborg IF 2-8
Brabrand IF - SønderjyskE 0-1
Døllefjelde Musse - AB 0-3

3. runde
Aars IK - Herlev IF 2-5
Hvidovre IF - AGF 10-1111

BK Marienlyst - Hobro IK 1-4
FC Svendborg - FC Roskilde 5-65

Svebølle BI - SønderjyskE 0-1
Elite 3000, Helsingør - Brøndby IF 0-4
FC Hjørring - FC Nordsjælland 0-2
Randers FC - Silkeborg IF 1-27

Nordvest FC - Viborg FF 0-1
FC Vestsjælland - FC København 0-2
FC Fredericia - OB 1-0

Jægersborg BK - FC Midtjylland 0-6
Næsby BK - Næstved BK 2-1
Ringkøbing IF - Vejle BK Kolding 1-5
Esbjerg fB - HB Køge 1-38

AB - AC Horsens 0-3

4. runde
FC Fredericia - Viborg FF 7-65

Næsby BK - Silkeborg IF 4-3
Herlev IF - AC Horsens 2-3
Hobro IK - SønderjyskE 0-23

Vejle BK Kolding - AGF 1-02

FC Nordsjælland - FC Midtjylland 1-0
FC Roskilde - HB Køge 1-24

Brøndby IF - FC København 0-3

5. runde
Næsby BK - SønderjyskE 1-5
Vejle BK Kolding - HB Køge 1-2
FC Fredericia - AC Horsens 1-2
FC København - FC Nordsjælland 2-0

Semifinaler

1. kamp:
Onsdag den 18. april 2012
FC København - SønderjyskE
HB Køge - AC Horsens

2. kamp:
Onsdag den 25. april 2012
SønderjyskE - FC København
AC Horsens - HB Køge

Finale
Kristi Himmelfartsdag den 17. maj 2012

ad1. 0-0 efter ordinær kamp, 0-0 efter forlænget spilletid

ad2. 0-0 efter ordinær kamp, 1-0 efter forlænget spilletid

ad3. 0-0 efter ordinær kamp, 2-0 efter forlænget spilletid

ad4. 0-0 efter ordinær kamp, 2-1 efter forlænget spilletid

ad5. 1-1 efter ordinær kamp, 1-1 efter forlænget spilletid

ad6. 1-1 efter ordinær kamp, 2-2 efter forlænget spilletid

ad7. 1-1 efter ordinær kamp, 2-1 efter forlænget spilletid

ad8. 1-1 efter ordinær kamp, 3-1 efter forlænget spilletid

ad9. 1-1 efter ordinær kamp, 3-2 efter forlænget spilletid

ad10. 1-1 efter ordinær kamp, 4-2 efter forlænget spilletid

ad11. 2-2 efter ordinær kamp, 2-2 efter forlænget spilletid

ad12. 2-2 efter ordinær kamp, 3-3 efter forlænget spilletid

ad13. 2-2 efter ordinær kamp, 3-2 efter forlænget spilletid

ad14. 3-3 efter ordinær kamp, 4-4 efter forlænget spilletid

ad15. 3-3 efter ordinær kamp, 4-3 efter forlænget spilletid

ad16. 3-3 efter ordinær kamp, 6-4 efter forlænget spilletid

UHT: Udehold taberdømt
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Landspokalturneringen – kvinder
3F cup - 2010/2011 
 
Semifinaler 
Brøndby IF - Skovbakken IK 1-0
Fortuna Hjørring - SønderjyskE 9-0
Skovbakken IK - Brøndby IF 2-0
SønderjyskE - Fortuna Hjørring 0-4 
 
Finale
Brøndby IF - Fortuna Hjørring 3-2

3F cup – 2011/2012

1. runde
ASB Sport, Århus - Aarhus 1900 HHT
Odder IGF - Egtved IF UHT
Seest BK - Lunderskov BK 7-0
Flemløse BK - Assens FC 9-1
SUB Ullerslev - DSIO 2-1
GPA - ØUB 5-2
Næstved FC 77 - Solrød FC HHT
Hvalsø IF - Kr. Helsinge IF 1-2
Melby-Liseleje IF - Frederikssund IK 3-1
Lyngby Boldklub - Bagsværd BK 1-5
Dragør BK - Østerbro IF 0-9
HIK - CBS Sport HHT
Thisted FC - Brønderslev IF 4-2
Ringkøbing IF - Skive IK 0-31

FC Culpa - ØKF 1-32

  
2. runde
Skive IK - Hersom/Bjerregrav IF 0-6
Støvring IF - Randers KF 0-21
Aarhus 1900 - IF Lyseng 0-1
JAI, Aarhus - Hammel GF UHT
Spjald IF - Team Kjellerup UHT
Seest B - Hover IF 2-4
Kr. Helsinge IF - VB Nyborg 1-0
Kildemosens BK - Årslev BK 2-3
Langeskov IF - Søhus Stige HHT
SUB Ullerslev - Tved BK 1-5
Aarup BK - Ubberud IF 1-2
Flemløse BK - Næsby BK 1-3
FC Midtfyn - KFUM.s BK Odense 1-2
Holbæk B&I - Raklev GI 7-63

GPA - Vordingborg IF 2-1
Solrød FC - Greve Fodbold HHT
Frederikssund IK - Hillerød GI Damer 0-6
Allerød Fodbold Klub - Birkerød IF ’Skjold’ 2-5
Bagsværd BK - GVI 1-2
Herlev IF - AB Tårnby 2-4
Kastrup BK - Hvidovre IF HHT

B 1913 - OB 0-2
Greve Fodbold - B 73 Slagelse 0-3
Vejlby IK - Team Viborg 1-6

6. runde
B 73 Slagelse - Team Viborg 0-6
Skovbakken IK - Fortuna Hjørring 5-6
Vejle BK - Brøndby IF 0-4
BK Skjold - OB 3-2

Semifinaler
18. april 2012
Brøndby IF – Fortuna Hjørring
Team Viborg – BK Skjkold

25. april 2012
BK Skjold – Team Viborg

28. april 2012
Fortuna Hjørring – Brøndby IF

Finale  
5. juni 2012

Ad1. 0-0 efter ordinær kamp, 0-0 efter forlænget spilletid

Ad2. 1-1 efter ordinær kamp, 1-3 efter forlænget spilletid

Ad3. 2-2 efter ordinær kamp, 3-3 efter forlænget spilletid

Ad4. 1-1 efter ordinær kamp, 1-4 efter forlænget spilletid

Ad5. 0-0 efter ordinær kamp, 0-0 efter forlænget spilletid

Ad6. 1-1 efter ordinær kamp, 1-2 efter forlænget spilletid

Ad7. 1-1 efter ordinær kamp, 2-1 efter forlænget spilletid

Ad8. 0-0 efter ordinær kamp, 0-1 efter forlænget spilletid

HHT: Hjemmeholdet taberdømt

UHT: Udeholdet taberdømt

B93-HIK Elite - BK Heimdal 1-4
FB - BK Frem 3-1
ØKF - Østerbro IF 1-44

CBS Sport - KFUMs BK 1-2
Lemvig GF - Thisted FC 2-1
Bk. Fremad Valby - Sundby BK 1-3
Grenaa IF - ASA, Aarhus 0-8
Bramming B - Jerne IF 0-5
 
3. runde
Hover IF - Horsens SIK HHT
Årslev BK - Ubberud IF 1-4
Søhus Stige - Tved BK 1-25

Næsby BK - KFUMs BK Odense 3-2
Hersom/Bjerregrav IF - Aalborg Freja 0-6
Jerne IF - Varde IF 1-26

Kr. Helsinge IF - Holbæk B&I 1-11
Birkerød IF ’Skjold’ - FB 2-0
Greve Fodbold - KFUMs BK 1-0
Hillerød GI Damer - BK Heimdal 1-0
Hvidovre IF - FC Damsø 1-0
GVI - AB Tårnby   3-7
JAI, Aarhus - Bording IF 0-8
GPA - B 73 Slagelse 0-5
Østerbro IF - Sundby BK 2-1
Randers KF - Vorup FB 2-1
IF Lyseng - ASA, Aarhus 2-5
Spjald IF - Lemvig GF 4-7
 
4. runde
ASA, Aarhus - Skovbakken IK 0-2
Holbæk B&I - B 73 Slagelse 3-5
Greve Fodbold - Hvidovre IF 8-0
AB Tårnby - Brøndby IF 0-27
Hillerød GI Damer - BSF 1-5
Ubberud IF - KoldingQ 0-8
Næsby BK - OB 1-5
Tved BK - B 1913 0-13
Varde IF - SønderjyskE 1-3
Horsens SIK - Vejle BK 0-3
Bording IF - Vejlby IK 1-9
Lemvig GF - Team Viborg 0-8
Aalborg Freja - Fortuna Hjørring 1-6
Randers KF - AaB UHT
Østerbro IF - BK Skjold 1-5
Birkerød IF ’Skjold’ - Taastrup FC 3-7
 
5. runde
SønderjyskE - Vejle BK 0-3
Randers KF - Fortuna Hjørring  0-7
BK Skjold - Taastrup FC 2-17

BSF - Brøndby IF 0-18

Skovbakken IK - KoldingQ 7-0
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Tilskuertal – forår 2011
 Superligaen 1. div. 2. div. øst 2. div. vest I alt
16. runde   1.545 1.626 3.171
17. runde  16.134 2.747 2.099 20.980
18. runde  12.996 2.221 2.223 17.440
19. runde  14.423 2.541 2.368 19.332
20. runde 50.417 8.435 3.313 1.730 63.895
21. runde 44.373 11.757 2.174 2.098 60.402
22. runde 45.896 9.767 2.926 2.592 61.181
23. runde 46.665 15.265 2.870 2.724 67.524
24. runde 51.949 9.486 3.170 3.047 67.652
25. runde 49.804 18.933 2.095 1.594 72.426
26. runde 48.569 8.706 2.227 2.304 61.806
27. runde 42.921 7.862 1.801 1.521 54.105
28. runde 51.477 15.857 3.313 2.896 73.543
29. runde 53.511 14.672 2.500 2.560 73.243
30. runde 42.013 11.956 2.653 2.608 59.230
31. runde 44.926    44.926
32. runde 52.306    52.306
33. runde 55.422    55.422
Ialt 680.249 176.249 38.096 33.990 928.584
     
Forår 2011 
Fald/stigning i % -1,22 21,26 10,45 27,47
Gennemsnit pr. kamp 8.098 1.574 317 283
Forår 2010    
Fald/stigning i % -14,13 -0,61 -21,80 -35,46
Gennemsnit pr. kamp 8.198 1.298 287 222
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 
   
Superligaen
  Hjemme Ude I alt
FC København 124.773 78.967 203.740
Brøndby IF 112.852 68.015 180.867
AaB 72.863 69.149 142.012
OB 71.495 36.917 108.412
FC Midtjylland 62.679 43.737 106.416
Esbjerg FB 60.899 40.167 101.066
Silkeborg IF 28.281 62.727 91.008
Randers FC 39.645 51.040 90.685
SønderjyskE 22.621 67.033 89.654
AC Horsens 30.944 53.274 84.218
FC Nordsjælland 31.010 51.674 82.684
Lyngby BK 22.187 57.549 79.736
I alt 680.249  

1. division   
  Hjemme Ude I alt
AGF 52.776 15.614 68.390
Viborg FF 20.113 7.552 27.665
Vejle BK 13.103 13.415 26.518
Næstved BK 9.242 16.518 25.760
Skive IK 7.159 17.331 24.490
HB Køge 12.085 9.988 22.073
Kolding FC 2.454 17.932 20.386
Hobro IK 3.136 16.820 19.956
FC Vestsjælland 13.393 5.794 19.187
FC Fredericia 6.314 10.904 17.218
FC Roskilde 5.173 11.584 16.757
AB   6.584 9.696 16.280
FC Fyn 7.180 7.135 14.315
FC Hjørring 6.564 5.034 11.598
Brønshøj 4.712 6.394 11.106
Hvidovre IF 6.261 4.538 10.799
I alt 176.249

2. division Øst  
  Hjemme Ude I alt
Nordvest FC 5.613 3.220 8.833
Elite 3000, Helsingør 4.607 2.401 7.008
BK Avarta 3.352 2.566 5.918
Lolland-Falster 4.349 1.566 5.915
Herlev IF 1.963 2.815 4.778
HIK 1.722 2.984 4.706
Frederikssund 1.883 2.750 4.633
Stenløse BK 2.238 2.234 4.472
Vanløse IF 1.820 2.513 4.333
Allerød FK 1.069 2.974 4.043
B 93 1.758 2.198 3.956
BSF 1.722 2.094 3.816
BGA 1.781 1.891 3.672
Søllerød-Vedbæk 1.731 1.872 3.603
Greve 1.053 2.269 3.322
BK Skjold 1.435 1.683 3.118
I alt 38.096  

2. division Vest  
  Hjemme Ude I alt
Thisted FC 4.810 1.956 6.766
Aarhus Fremad 3.515 2.854 6.369
FC Blokhus 2.896 3.168 6.064
Næsby BK 2.887 1.952 4.839
FC Svendborg 2.368 2.042 4.410
FC Djursland 2.342 1.981 4.323
Middelfart G&BK 2.553 1.514 4.067
Skovbakken IK 1.598 2.304 3.902
Otterup B&IK 1.510 2.313 3.823
Rishøj BK 1.670 2.068 3.738
Holstebro B 1.682 2.024 3.706
Brabrand IF 1.047 2.576 3.623
Lindholm IF 1.267 2.211 3.478
B 1908 1.765 1.410 3.175
Varde IF 1.221 1.776 2.997
Tjørring IF 859 1.841 2.700
I alt 33.990  
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Tilskuertal – efterår 2011
 Superliga 1. div. 2. div. øst 2. div. vest I alt
1. runde 43.651 15.509 3.181 3.787 66.128
2. runde 34.924 9.896 3.022 2.262 50.104
3. runde 48.129 11.361 5.240 3.667 68.397
4. runde 35.283 12.040 2.739 1.442 51.504
5. runde 42.057 12.076 3.452 3.131 60.716
6. runde 44.423 11.068 3.159 2.260 60.910
7. runde 41.483 13.394 3.201 4.191 62.269
8. runde 44.191 11.355 2.348 2.226 60.120
9. runde 37.849 11.188 2.951 2.669 54.657
10. runde 47.919 8.544 2.885 2.439 61.787
11. runde 61.916 10.380 2.605 2.834 77.735
12. runde 39.899 12.602 3.922 2.487 58.910
13. runde 36.540 10.104 2.056 1.575 50.275
14. runde 45.093 9.341 4.663 2.579 61.676
15. runde 38.573  2.419 1.847 42.839
16. runde 41.214    41.214
17. runde 31.830    31.830
18. runde 26.295    26.295
Ialt 741.269 158.858 47.843 39.396 987.366

Efterår 2011     
Efterår 2011    
Fald/stigning i % 8,61 13,52 19,46 18,41
Gennemsnit pr. kamp 6.864 1.621 399 328
Efterår 2010    
Fald/stigning i % -24,83 8,02 11,33 25,91
Gennemsnit pr. kamp 6.320 1.428 334 277
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 7.267 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 
      
Superliga   
  Hjemme Ude I alt
FC København 142.942 64.109 207.051
Brøndby IF 110.510 73.221 183.731
AGF 93.265 77.571 170.836
OB 67.523 71.031 138.554
AaB 63.592 68.333 131.925
FC Midtjylland 67.575 56.822 124.397
FC Nordsjælland 44.649 63.612 108.261
AC Horsens 40.355 52.317 92.672
Lyngby BK 18.023 72.813 90.836
Silkeborg IF 36.872 42.142 79.014
SønderjyskE 28.559 50.284 78.843
HB Køge 27.404 49.014 76.418
Ialt 741.269  

1. division   
  Hjemme Ude I alt
Esbjerg fB 35.512 14.402 49.914
Vejle BK Kolding 19.430 16.619 36.049
Randers FC 23.091 11.890 34.981
Viborg FF 16.070 11.676 27.746
Næstved BK 7.140 12.357 19.497
FC Hjørring 7.651 11.552 19.203
FC Roskilde 6.133 12.851 18.984
FC Fredericia 6.668 11.725 18.393
Brønshøj 3.576 14.609 18.185
Blokhus FC 3.375 13.333 16.708
FC Vestsjælland 10.263 6.282 16.545
Skive IK 8.614 5.969 14.583
AB  7.203 6.633 13.836
Hobro IK 4.132 8.960 13.092
Ialt 158.858  

2. division Øst  
  Hjemme Ude I alt
Fremad Amager 8.796 3.312 12.108
Hvidovre IF 6.301 4.316 10.617
Svebølle BI 3.183 3.869 7.052
BK Avarta 2.935 3.469 6.404
Vanløse IF 2.245 3.961 6.206
B 1908 1.897 4.272 6.169
Elite 3000, Helsingør 3.610 2.453 6.063
Nordvest FC 4.277 1.756 6.033
B 93 1.683 3.401 5.084
SC Egedal 2.026 2.564 4.590
HIK 1.736 2.560 4.296
BSV 1.987 2.299 4.286
Skjold Birkerød 1.808 2.441 4.249
Rishøj BK 1.912 2.171 4.083
BGA 1.572 2.313 3.885
Herlev IF 1.875 1.686 3.561
Ialt 47.843  
 
  
2. division Vest  
  Hjemme Ude I alt
FC Fyn 4.808 5.565 10.373
Næsby BK 4.845 2.514 7.359
Lolland-Falster Alliancen 4.262 2.554 6.816
FC Svendborg 3.226 2.511 5.737
Thisted FC 3.354 2.115 5.469
Kjellerup IF 2.998 2.030 5.028
Aarup BK 2.354 2.439 4.793
Aarhus Fremad 2.383 2.155 4.538
Marienlyst  2.042 2.302 4.344
Otterup B&IK 1.715 2.323 4.038
Brabrand IF 1.254 2.521 3.775
Viby IF 947 2.598 3.545
Varde IF 1.382 2.109 3.491
Skovbakken IK 1.390 1.917 3.307
Lindholm IF 1.460 1.646 3.106
BK Skjold 976 2.097 3.073
Ialt 39.396
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DBU’s U/21-turneringen 2010/2011

Old Boys og Veteraner

A-rækken

Semifinaler
BK Søllerød-Vedbækb - B 1903 1 - 3
Kolding IF - Holstebro BK 4 - 1
 
Finaler 
B 1903 - Kolding IF 1-0
Kolding IF – B 1903 4-2

Vinder af DBU´s U/21 Turnering 2010/2011 : 
Kolding IF

Danmarksmesterskabet for Old Boys 2011

Øst puljen
ASG - Brøndby IF 1-3
KB - ASG 8-0
Brøndby IF - KB 3-2
   
Vest puljen  
B 1901 - OB 3-1
AGF - OB UHT
B 1901 - AGF 2-5

Finale  
Brøndby IF - AGF 3-2

Landspokalturneringen for Old Boys 2011  
   
Kvartfinale  
Vilbjerg SF - Haderslev FK 3-4
OB - AGF 1-2
AB Tårnby - BSV 2-1
Skovshoved IF - Slagelse B&I 3-0
   
Semifinale  
AGF - Haderslev FK 1-0
AB Tårnby - Skovhoved IF 2-1
   
Finale  
AGF - AB Tårnby 4-1

Landspokalturneringen for Veteraner 2011
  
Kvartfinale  
Aarslev Boldklub - Haderslev FK 2-3
Silkeborg KFUM - Naur/Sir IUF 6-0
Dragør BK - Køge BK 1-2
Lyngby BK - Allerød FK 4-2
   
Semifinale  
Haderslev FK - Silkeborg KFUM 6-7
Køge BK - Lyngby BK 2-4
   
Finale  
Silkeborg KFUM - Lyngby BK ANN

B-rækken

Semifinaler
Hundige BK -  AB Tårnby 0-2
Bk. Skjold - SC Egedal HHT
Viby IF - Næsby BK UHT
Silkeborg IF - Skive IK 5-1

Finaler: Vest & Øst
Viby IF - Silkeborg 4-3
AB Tårnby - SC Egedal 7-5

C-rækken

Semifinaler
BK Avarta - Gladsaxe-Hero BK UHT
MG & BK - OB UHT
Nørager IF - Hirtshals B 0 - 2
Thorsø/Tungelund IF - Sæby IF Skjold 6 - 5
Varde IF - Vejle BK 5 - 1
Solrød FC - BSF 4 - 2
 
Finaler: Nord, Midt og Øst 
Hirtshals B - Thorsø/Tungelund IF 4 - 0
Varde IF - MG & BK UHT
Solrød FC - BK Avarta 6 - 4
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Herresenior   
   
Futsal Liga Øst   
Nørrebro BK – BSV    7-3
Sport Italia – Karlslunde IF    9-3
Tårnby FF – BGA    3-7
Tårnby FF – Sport Italia    1-8
Nørrebro BK – Karlslunde IF   2-7
BGA – BSV    6-3
BSV – Nørrebro BK    1-5
Karlslunde IF – BGA    3-4
Sport Italia – Tårnby FF    15-1
Karlslunde IF – BSV    3-2
Sport Italia – BGA    0-0
Nørrebro BK – Tårnby FF    7-4
BSV – Karlslunde IF    1-7
BGA – Sport Italia    4-2
Tårnby FF – Nørrebro BK    3-2
BSV – BGA    3-5
Karlslunde IF – Tårnby FF    1-2
Nørrebro BK – Sport Italia    0-5
Sport Italia – BSV    6-2
Nørrebro BK – BGA    0-3
Tårnby FF – Karlslunde IF    5-4
BGA – Karlslunde IF    5-0
Sport Italia – Nørrebro BK    3-2
Tårnby FF – BSV    5-3
BSV – Tårnby FF    1-3
Karlslunde IF – Sport Italia    4-3
BGA – Nørrebro BK    6-4
BSV – Sport Italia    3-11
BGA – Tårnby FF    7-2
Karlslunde IF – Nørrebro BK   6-0

Slutstilling Liga Øst
BGA  10 47-20 28
Sport Italia  10 62-20 22
Tårnby FF  10 29-55 15
Karlslunde IF  10 38-33 15
Nørrebro BK  10 29-41 9
BSV  10 22-58 0
   
Futsal Liga Vest   
Egen UI – Bramdrupdam GIF   6-1
Bramdrupdam GIF – Vorup FB   4-10
Bramdrupdam GIF – Sæby IF Skjold  4-8
Søby IF Skjold – Egen UI    3-1
Egen UI – Vorup FB    5-4
Vorup FB – Bramdrupdam GIF   8-9
Sæby IF Skjold – Vorup FB    5-5
Sæby IF Skjold – Bramdrupdam GIF  15-7
Vorup FB – Sæby IF Skjold    3-4
Bramdrupdam GIF – Egen UI   0-6
Egen UI – Sæby IF Skjold    4-2
Vorup FB – Egen UI    6-5
   
Slutstilling Liga Vest 
Sæby IF Skjold  6 37-24 13
Egen UI  6 27-16 12
Vorup FB  6 36-32 7
Bramdrupdam GIF  6 25-53 3
   

Futsal
Semifinaler   
BGA – Egen UI    4-1
Sæby IF Skjold - Sport Italia    0-5
   
Kamp om bronzemedaljer   
Egen UI - Sæby IF Skjold    3-5
   
Finale   
Sport Italia - BGA    2-4
   
Kvindesenior   
   
Futsal Liga Øst   
Raklev GI – Frederiksværk FK   UHT
FC Damsø – Hvidovre IF    3-2
BSF – Frederiksværk FK    13-3
Hvidovre IF – Taastrup FC    2-3
Frederiksværk FK – FC Damsø   1-10
Taastrup FC – Hvidovre IF    4-0
BSF – FC Damsø    9-4
Raklev GI – Taastrup FC    5-7
Frederiksværk FK – Hvidovre IF   1-4
Taastrup FC – Raklev GI    11-1
FC Damsø – Frederiksværk FK   UHT
Hvidovre IF – BSF    HHT
BSF – Taastrup FC    5-9
Frederiksværk FK – Raklev GI   4-1
Hvidovre IF – FC Damsø    2-4
Raklev GI – BSF    2-5
BSF – Raklev GI    2-6
FC Damsø – Taastrup FC    1-5
Hvidovre IF – Frederiksværk FK   1-0
Taastrup FC – BSF    5-8
FC Damsø – BSF    1-4
Hvidovre IF – Raklev GI    6-2
Raklev GI – Hvidovre IF    1-4
Taastrup FC – Frederiksværk FK   11-2
Frederiksværk FK – Taastrup FC   2-13
Frederiksværk FK – BSF     1-7
BSF – Hvidovre IF    5-2
Raklev GI – FC Damsø    3-2
Raklev GI – FC Damsø    2-9
Taastrup FC – FC Damsø    2-2

Slutstilling Liga Øst
Taastrup FC  10 70-28 25
BSF  10 61-33 24
FC Damsø  10 39-30 16
Hvidovre IF  10 23-26 12
Raklev GI  10 26-50 9
Frederiksværk FK  10 14-66 3
   
Futsal Liga Vest   
KoldingQ – Team Viborg    6-5
Skovbakken IK – Team Viborg   8-4
Skovbakken IK – KoldingQ    5-2
Skovbakken IK – Fredericia KFUM   7-3
Fredericia KFUM – KoldingQ   3-8
KoldingQ – Skovbakken IK    2-3
Skovbakken IK – Team Viborg   5-4
Fredericia KFUM – Skovbakken IK   HHT
Fredericia KFUM – Team Viborg   HHT
Team Viborg – KoldingQ    2-6

KoldingQ - Fredericia KFUM   UHT
Team Viborg - Fredericia KFUM   UHT

Slutstilling Liga Vest 
Skovbakken IK  6 31-15 18
KoldingQ  6 27-18 12
Team Viborg  6 21-25 6
Fredericia KFUM  6 6-27 0

Semifinaler   
Taastrup FC – KoldingQ    3-4
Skovbakken IK – BSF    7-3
   
Kamp om Bronzemedaljer   
Taastrup FC – BSF    5-1
   
Finale   
Skovbakken IK - KoldingQ    2-0

Finalestævne U-19 Drenge   

Semifinaler   
Kastrup BK - Faldsled/Svanninge SG & IF  8-4
Team Kjellerup - Ledøje-Smørum Fodbold 4-8
   
Kamp om Bronzemedaljer:   
Faldsled/Svanninge SG & IF - Team Kjellerup 2-6
   
Finale:   
Ledøje-Smørum Fodbold - Kastrup BK  2-1
   
Finalestævne U-17 Drenge   

Semifinaler   
BSF - Lystrup IF    3-2
Midtals IF - BK. Frem    5-6
   
Kamp om Bronzemedaljer:   
Lystrup IF - Midals IF    3-5
   
Finale:   
BK. Frem - BSF    3-2
   
Finalestævne U-18 Piger   

Semifinaler   
Team Viborg - AB Tårnby    8-0
Brøndby IF - Horsens SIK    5-0
   
Kamp om Bronzemedaljer:   
AB Tårnby - Horsens SIK    1-5
   
Finale:   
Brøndby IF - Team Viborg    4-2

HHT: Hjemmeholdet taberdømt

UHT: Udeholdet taberdømt
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Ungdoms-DM
U19 drenge ligaen, slutstilling 2010/2011
1. Brøndby IF 26 18 4 4 56-22 58
2. Lyngby BK 26 15 4 7 53-36 49
3. FC Nordsjælland 26 13 7 6 60-30 46
4. FC København 26 13 7 6 53-34 46
5. FC Midtjylland 26 11 7 8 56-49 40
6. Vejle BK 26 12 3 11 57-56 39
7. Randers Freja 26 11 4 11 46-46 37
8. OB 26 11 3 12 46-51 36
9. Silkeborg IF 26 10 4 12 54-62 34
10. FK Viborg 26 7 9 10 30-40 30
11. Esbjerg fB 26 8 6 12 34-46 30
12. AB 26 6 6 14 25-47 24
13. AaB 26 6 5 15 36-48 23
14. AGF/Viby 26 5 3 18 27-66 18

U19 drenge ligaen, stilling efterår 2011
1. FC København 10 7 2 1 22-11 23
2. Brøndby IF 10 6 1 3 20-8 19
3. OB 10 6 1 3 20-11 19
4. FC Midtjylland 10 4 5 1 17-11 17
5. AGF/Viby 10 4 3 3 16-14 15
6. Randers Freja 10 3 5 2 16-19 14
7. AaB 10 2 7 1 14-8 13
8. Lyngby BK 10 1 5 4 15-21 8
9. Esbjerg fB 10 2 1 7 9-24 7
10. FC Nordsjælland 10 1 3 6 12-23 6
11. Vejle BK Kolding 10 1 3 6 10-21 6

U19 drenge divisionen, slutstilling 2010/2011
1. Næstved BK 30 22 3 5 67-45 69
2. AC Horsens 30 21 4 5 77-31 67
3. HB Køge 30 21 3 6 72-37 66
4. SønderjyskE 30 19 5 6 66-39 62
5. Kolding FC 30 16 5 9 70-48 53
6. Hvidovre IF 30 14 5 11 64-44 47
7. FC Svendborg 30 14 3 13 54-56 45
8. Thisted FC 30 12 3 15 57-49 39
9. Nordvest FC 30 11 6 13 42-49 39
10. FC Roskilde 30 9 8 13 35-45 35
11. B.93 30 11 0 19 52-60 33
12. FC Fyn 30 8 8 14 48-62 32
13. Lolland Falster All. 30 7 5 18 46-93 26
14. Næsby BK 30 6 7 17 51-72 25
15. Vanløse IF 30 5 7 18 44-77 22
16. BK Søllerød-Vedbæk 30 6 4 20 31-69 22

U19 drenge divisionen, stilling efterår 2011
1. HB Køge 13 8 4 1 26-14 28
2. SønderjyskE 13 8 3 2 44-21 27
3. Silkeborg IF 13 7 4 2 29-17 25
4. FK Viborg 13 7 3 3 35-26 24
5. FC Fyn 13 6 2 5 23-23 20
6. Thisted FC 13 6 1 6 32-28 19
7. AB 13 4 7 2 22-21 19
8. AC Horsens 13 5 3 5 28-27 18
9. B.93 13 4 5 4 22-24 17
10. Næsby/OKS 13 3 4 6 25-30 13
11. Hvidovre IF 13 3 3 7 18-25 12
12. Næstved BK 13 3 3 7 25-38 12
13. Nordvest FC 13 1 5 7 17-33 8
14. FC Roskilde 13 1 3 9 22-41 6

U17 drenge ligaen, slutstilling 2009/2011
1. Brøndby IF 26 21 0 5 58-19 63
2. AaB 26 17 2 7 44-29 53
3. Esbjerg fB 26 15 7 4 43-20 52
4. FC København 26 13 9 4 45-25 48
5. FC Midtjylland 26 15 3 8 54-39 48
6. FC Nordsjælland 26 10 6 10 37-36 36
7. Lyngby BK 26 10 5 11 40-39 35
8. AGF/Viby 26 9 7 10 43-39 34
9. Vejle BK 26 7 6 13 26-39 27
10. Haderslev FK 26 7 4 15 40-52 25
11. FHB Køge 26 5 9 12 34-58 24
12. Randers Freja 26 6 4 16 25-42 22
13. AB 26 6 4 16 23-54 22
14. OB 26 5 6 15 27-48 21

U17 drenge ligaen, stilling efterår 2011
1. AGF/Viby 11 8 3 0 21-4 27
2. Brøndby IF 11 8 1 2 28-12 25
3. AaB 11 7 1 3 23-13 22
4. Randers Freja 11 6 3 2 22-10 21
5. FC Nordsjælland 11 6 0 5 16-21 18
6. FC Midtjylland 11 5 1 5 29-16 16
7. FC København 11 4 3 4 21-20 15
8. Esbjerg fB 11 4 2 5 15-16 14
9. Lyngby BK 11 4 1 6 15-32 13
10. HB Køge 11 1 4 6 10-19 7
11. Vejle BK Kolding 11 2 1 8 18-34 7
12. OB 11 0 2 9 9-30 2
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Ungdoms-DM
U17 drenge divisionen, slutstilling 2009/2011
1. Frem BK 30 20 5 5 78-22 65
2. Næstved BK 30 17 5 8 69-46 56
3. FC Fyn 30 17 3 10 52-38 54
4. Nordvest FC 30 14 10 6 66-41 52
5. FC Roskilde 30 16 4 10 60-43 52
6. FK Viborg 30 14 8 8 47-36 50
7. Hvidovre IF 30 14 6 10 54-36 48
8. FC Sønderborg 30 14 4 12 39-42 46
9. Silkeborg IF 30 12 9 9 50-42 45
10. AC Horsens 30 11 8 11 32-34 41
11. Næsby/OKS 30 12 5 13 41-51 41
12. B.93 30 11 4 15 39-42 37
13. Vanløse IF 30 6 9 15 35-66 27
14. HIK 30 5 6 19 24-56 21
15. Thisted FC 30 6 2 22 35-82 20
16. Lolland-Falster All. 30 4 6 20 24-68 18

U17 drenge divisionen, stilling efterår 2011
1. AB 13 9 2 2 28-9 29
2. Haderslev 13 7 5 1 35-13 26
3. Næsby/OKS 13 8 2 3 30-17 26
4. AC Horsens 13 7 2 4 20-19 23
5. Silkeborg IF 13 6 2 5 29-16 20
6. B.93 13 6 2 5 23-20 20
7. FC Sønderborg 13 5 3 5 19-20 18
8. FK Viborg 13 4 4 5 23-22 16
9. Næstved BK 13 5 1 7 21-25 16
10. Hvidovre IF 13 4 3 6 16-23 15
11. Thisted FC 13 3 5 5 14-18 14
12. FC Roskilde 13 3 4 6 12-26 13
13. Nordvest FC 13 2 3 8 15-33 9
14. FC Fyn 13 1 4 8 9-33 7

Slutstillingen i U18 piger DM - 2010/2011   
1. Horsens SIK  18 11 4 3 43-21 37 
2. Team Viborg  18 11 2 5 41-16 35 
3. KoldingQ  18 10 5 3 42-24 35 
4. Brøndby  18 11 1 6 40-22 34 
5. Fortuna Hjørring  18 7 6 5 33-26 27 
6. Skovbakken  18 5 6 7 34-41 21
7. BSF  18 5 5 8 25-36 20
8. Næsby  18 5 2 11 22-37 17 
9. OB  18 4 3 11 19-44 15 
10. Varde  18 4 0 14 20-52 12 
 
Stillingen i U18 piger DM - efteråret 2011   
1. Brøndby  12 9 2 1 46-15 29
2. Thisted FC  11 7 2 2 38-15 23
3 Horsens SIK  11 6 5 0 20-5 23
4. Fortuna Hjørring  12 7 1 4 37-13 22
5. Næsby  12 7 1 4 24-18 22
6. BSF  12 6 3 3 27-14 21
7. KoldingQ  12 6 3 3 31-25 21
8. Varde  12 2 4 6 15-34 10
9. OB  12 3 1 8 16-37 10
10. Team Viborg  12 2 2 8 18-32 8
11. Skovbakken  12 2 2 8 11-42 8
12. Vejle BK 12 0 2 10 11-44 2
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UEFA Champions League 
2010/2011 
  
1/8 finale    
FC København – Chelsea FC   0-2
Chelsea FC – FC København   0-0

UEFA Champions League 
2011/2012
 
3. kvalifikationsrunde    
FC København – Shamrock Rovers  1-0
Shamrock Rovers - FC København   0-2

Odense Boldklub – Panathinaikos FC  1-1
Panathinaikos FC – Odense Boldklub  3-4
 
Play Off Runde
FC København – FC Viktoria Plzen   1-3
FC Viktoria Plzen - FC København   2-1

Odense Boldklub – Villarreal CF   1-0
Villarreal CF – Odense Boldklub   3-0

FC København og Odense Boldklub er videre til 
UEFA Europa Leagues gruppespil.

UEFA Europa League 2011/2012
 
2. kvalifikationsrunde   
The New Saints FC – FC Midtjylland  1-3
FC Midtjylland – The New Saints FC  5-2

3. kvalifikationsrunde
FC Midtjylland – Vitória SC    0-0
Vitória SC – FC Midtjylland    2-1

SV Ried – Brøndby IF    2-0
Brøndby IF – SV Ried    4-2 

Play-Offs
FC Nordsjælland - Sporting Portugal  0-0
Sporting Portugal – FC Nordsjælland   2-1

Gruppe B
FC København – FC Vorskla Poltava  1-0
R. Standard de Liège – FC København  3-0
Hannover 96 – FC København   2-2
FC København – Hannover 96   1-2
FC Vorskla Poltava – FC København  1-1
FC København - R. Standard de Liège  0-1

Gruppe K
Wisla Kraków - Odense Boldklub   1-3
Odense boldklub – Fulham FC   0-2
Odense boldklub – FC Twente   1-4
FC Twente - Odense boldklub   3-2
Odense boldklub – Wisla Kraków   1-2
Fulham FC - Odense boldklub   2-2

UEFA Women’s  
Champions League 2011/2012

1/16 finale
Standard Femina de Liège - Brøndby IF  0-2
Brøndby IF – Standard Femina de Liège  3-4

BSC Young Boys - Fortuna Hjørring  0-3
Fortuna Hjørring - BSC Young Boys  2-1

1/8 finale
Brøndby IF – ASD Torres CF    2-1
ASD Torres CF – Brøndby     1-3

Fortuna Hjørring - Göteborg FC   0-1
Göteborg FC – Fortuna Hjørring   3-2

UEFA Futsal Cup 2011

Preliminary Round - Gruppe D
BGA Futsal - Fjölnir    5-3
BGA Futsal - Vegakameratene   2-3
BGA Futsal - MFC Varna    3-5
 
Modstandernes nationalitet
Chelsea FC England
Shamrock Rovers Irland
Panathinaikos FC Grækenland
FC Viktoria Plzen Tjekkiet
Villarreal CF Spanien
The New Saints FC Wales
Vitória SC Portugal
SV Ried Østrig
Sporting Clube de Portugal Portugal
FC Vorskla Poltava Ukraine
R. Standard de Liège Belgien
Standard Femina de Liège Belgien 
Hannover 96 Tyskland
Wisla Kraków Polen 
Fulham FC England
FC Twente Holland
BSC Young Boys Schweiz 
ASD Torres CF Italien
Göteborg FC Sverige
Fjölnir Island
Vegakameratene Norge
MFC Varna Bulgarien

UEFA Under-21 Championship

Gruppe A
Danmark - Schweiz 0-1 
Hviderusland - Island 2-0 
Schweiz - Island 2-0 
Danmark - Hviderusland 2-1 
Island - Danmark 3-1 
Schweiz - Hviderusland 3-0 
 
Gruppe B
Tjekkiet - Ukraine 2-1 
Spanien - England 1-1 
Tjekkiet - Spanien 0-2 
Ukraine - England  0-0 
England - Tjekkiet 1-2 
Ukraine - Spanien 0-3 
 
Semifinaler
Spanien - Hviderusland 3-1 
Schweiz - Tjekkiet 1-0 
 
OL-kvalifikationskamp
Hviderusland - Tjekkiet 1-0* 
 
Finale
Schweiz- Spanien 0-2

* Efter forlænget spilletid

 

Internationalt
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DBU Uddannelse

DBU Uddannelse har ved. årsskiftet 2011/12 føl-
gende medarbejdere:

Karsten Stiig Nielsen og Kenneth Friis Nielsen, 
dommeruddannelse. Mads Krogsgaard Rasmus-
sen, Kit Vagner, Sanni Lindtofte og Peter Rudbæk, 
træneruddannelse. Jens Hauge Petersen, pakkeri 
og lager, Henrik Selch, Lederuddannelseskoordi-
nator og Poul Gilling, Uddannelseschef.

Udviklingskonsulenter
DBU har fortsat et korps af 14 udviklingskonsu-
lenter, som under daglig ledelse af DBU’s loka-
lunioner, arbejder med at afdække klubbernes 
behov for at sikre den bedst mulige udvikling af 
klubberne.

Udviklingskonsulenterne samles to gange om 
året i DBU regi til efteruddannelse ligesom de 
samles med udviklingskonsulenter fra øvrige 
specialforbund til efteruddannelse i DIF regi. DIF 
har i 2012 finansieret ca. 20% af DBU’s udvik-
lingskonsulentordning.

DBU’s udviklingskonsulentkorps har i 2011 be-
stået af følgende:

Arne Mikkelsen, DBU Bornholm. Freddy Jørgen-
sen og Søren Hemmingshøj, DBU København, 
Lene Rydal, og Jan Lenander, DBU Sjælland. Sø-
ren Andersen, DBU Lolland-Falster. Niels Niel-
sen og Kasper Olesen, DBU Fyn. Svend Pedersen, 
Ivan Andersen, Karina Kallehauge, Klaus Gertsen, 
Henrik Selch og Henrik Mogensen, DBU Jylland.

DBU’s Lederuddannelsesgruppe
Lederuddannelsesgruppen har i 2011 afholdt tre 
møder.

Gruppen har arbejdet med følgende hovedte-
maer:

•  Projekt formandsklub: Her har man udarbej-
det et oplæg, der blev sendt i høring i DBU’s 
lokalunioner. Konklusionen efter høringen 
blev, at titlen projekt formandsklub skulle 
bevares. Derudover skal der fremover sikres 
endnu større videndeling mellem de forskel-
lige formandsklubber, tovholdere samt kon-
taktpersoner i LU.

•  DBU Lederakademi: Her har gruppen også 
arbejdet med et oplæg, som blev præsente-
ret for DBU’s uddannelsesudvalg, som frem-
kom med nogle kommentarer, som nu ind-
arbejdes i et oplæg, der kan sikre, at DBU 
Lederakademi 1 og 2 går i søen i foråret 2012.

•  Inspirationsoplæg om Velkommen som ny 
formand – sendt til inspiration i DBU’s lo-
kalunioner, hvor ansvaret for modtagelse af 
nye formænd er placeret.

•  Begrebsafklaring klubudvikling og lederud-
dannelse

•  Inspiration til arbejdet med DBU Lederud-
dannelse i klubberne

•  Lederhåndbog
•  Afvikling af projekt ledelsestalent gennem 

den nedsatte styregruppe, hvor der i 2011 
blev gennemført en runde med 24 deltagere, 
så i alt 48 deltagere har været gennem pro-
jekt ledelsestalent, og er i gang med at blive 
benyttet på forskellige niveauer i DBU og 
DBU’s lokalunioner samt i klubberne.

Lederuddannelsesgruppen har i 2011 bestået af:
Tom Jensen (formand), Peter Tornbo, Steen 

Sparvath, Yery Ibarra Hansen, Bjarne Christen-
sen og Glenn Jacobsen. Henrik Selch og Poul Gil-
ling har fungeret som gruppens sekretærer.

DBU’s Træneruddannelsesgruppe 
Træneruddannelsesgruppen har i 2011 afholdt 
to møder. Gruppen har fortsat arbejdet med at 
koordinere de mange tiltag på trænerområdet 
for breddetrænere.

Gruppen har derfor arbejdet intensivt på at 
sikre tiltag til denne målgruppe gennem eksem-
pelvis gennemførelse af en seminarrække i loka-
lunionerne med fokus på afslutningerne, hvor de 
to tidligere landsholdsspillere Mark Strudal og 
Flemming Povlsen har videregivet deres erfarin-
ger med denne væsentlige del af fodboldspillet.

Derudover har gruppen drøftet de forskellige 
inspirationskurser for at sikre, at de er på så højt 
et niveau som muligt i forhold til de målgrup-
per, som kurserne skal ramme.

Gruppen har udover ovennævnte arbejdet med 
følgende i 2011:

•  Store trænerdag gennemført i et samar-
bejde mellem DBU Uddannelse, DBU Sjæl-
land, DBU 

•  København samt Dansk Træner-Union
•  Store trænertræf – gennemført i november 

2011
•  Supervisionsprojekt for erfarne trænere  

– forventes igangsat i 2012
•  Futsalkurser – gennemføres primo 2012
•  Teenagere – håndbog udgives i 2012 og im-

plementeres i samarbejde med DBU’s Ung-
domsgruppe

•  C-licens – søsættes i 2012
•  Fokus på målmandstræning – søsættes i 2012
•  Krav til lokalunions instruktører – præsente-

res på instruktørsamlingen primo 2012.

Gruppens arbejde i 2012 vil fortsat tage afsæt i 
den bedst mulige koordinering af de mange til-
tag.

Træneruddannelsesgruppen har i 2011 bestået 
af: Peter Tornbo, formand,  Finn Petersen, Flem-
ming Lindquist, Richard Sølvertorp, Hans Mar-
tin Møller,  Jens Peter Sørensen,  Peter Rudbæk, 
Henriette K. Jensen, Kirsten Christensen, sekre-
tær for gruppen

DBU’s puljer

DBU har fortsat haft puljer 2011, som blandt an-
det har understøttet forskellige udviklingspro-
jekter i klubberne som eksempelvis:

•  Støtte til diverse klubudviklingsprojekter
•  Støtte til projekt for arbejdsledige på Lol-

land-Falster
•  Støtte til Insights personlig udviklingsforløb 

i otte klubber
•  Støtte til projekt om at finde signifikante 

voksne, som rollemodeller
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Styregruppen for udviklingspuljen bestod i 2011 
af Kim Bjelstrand, Jørn Hedengran. 

Styregruppen for særlige grupper:

Gruppen har arbejdet efter det strateginotat, 
som blev godkendt i DBU’s bestyrelse i septem-
ber 2011.

Gruppen har primært korresponderet om de 
ansøgninger, som er kommet til puljen.

Her har der blandt været ydet støtte til:

•  En temadag omkring social integration af et-
niske minoritetsdrenge i Øresundsregionen

•  Fodbold SFO og lektiecafe i Boldklubben Velo
•  Inklusionsprojekt i Odense

Derudover har styregruppen været samlet i no-
vember 2011 for at revidere strateginotatet.  De 
få ændringer der her fremkom, blev godkendt 
af DBU’s uddannelsesudvalg i december 2011.

Derudover har der været fokus på at gennem-
føre mikro- og fodboldskoler i særligt belastede 
områder i et samarbejde mellem DIF og DBU 
Børn  og Unge. Gennemførelsen har givet gode 
tilbagemeldinger, og det forventes, at der gen-
nemføres skoler i disse områder igen i 2012.

Styregruppen for særlige grupper har i 2011 
bestået af: Jørn Hedengran (formand), Preben 

 Titel DBU K DBU S DBU LF DBU F DBU B DBU J Samlet 
 DBU Øvelsesgenerator        2  2 
 DBU Stationstræning på tværs 2     4  7 
 DBU Den rød-hvide fodboldtråd        1  1 
 DBU Børnefodboldens basis 5 10  5  45 65
 DBU Fodbold og motorik 1 3     7 11  
 DBU Leg dig til landsholdet 8 1 1 3   7 20
 DBU Teknisk fodboldtræning 1 3  6 1 13 24 
 DBU Velkommen i fodboldklubben 2  1 6  15 24
 DBU Ung og træner for første gang       6 6  
 DBU Aldersrelateret træning for 9-14 årige 4 6  2 1  23 36
 DBU Fodboldpiger  1   1    6 8 
 DBU Koordinationstræning  2  1   3 6 
 DBU Spilforståelse – hvor skal jeg løbe hen?  1     11  12 
 DBU Taktik og Coaching     1   5 6 
 DBU Teenager træning 6 3   1   10 20 
 DBU Indendørs træning  4  2 1  21 28 
 DBU Målmandstræning      2  1 3 
 DBU Fodboldskader – kan de undgås?       4  4
 Kampleder 11-mands 2   6    8 
 Ungdomskampleder – udendørs 1 10 1  7   17  36
 Ungdomskampleder – indendørs          
 I alt LU/klub 32 44 3 42 5 201 327
        (336)

Statistik på inspirationskurser 2011:

 Lokalunion Aspiranter  Bestået  Bestået %
   2010/11

 DBU J 241 212 87,97 
 DBU F 29 20 68,96
 DBU K 81 74 91,36 
 DBU S 105 96 91,43
 DBU LF - - -  
 DBU B 4 4 100
 2010/11 460 406 88,26 
 2009/10 473 406 85,84 
 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 

 

Skema/Statistik på dommeruddannelserne:

Astrup, DIF, Lars Kruse, DIF, Steen Jørgensen, 
DBU B&U. Poul Gilling har i 2011 fungeret som 
sekretær for styregrupperne.

Træneruddannelse

Som tendensen har været de foregående år har 
der også i 2011 været høj aktivitet på træner-
uddannelsesområdet. Klubberne har vist virke-
lig stor interesse for at afholde B1 klubkurser og 
trænere på alle niveauer har i cirka lige så stort 
omfang som sidste år gennemført en UEFA-
godkendt træneruddannelse.

På højeste niveau, PRO-træner, afsluttede 18 
kursister det to årige forløb i december 2011.

PRO-træner-holdet, der startede i januar 
2010, blev styret igennem af Ole Brandenborg 
Jensen og Peter Rudbæk, og forløbet bød blandt 
andet på en studieuge i forbindelse med som-
merens U21 EM i Danmark sammen med PRO-
kursister fra Sverige, Norge og Finland. 

UEFA havde bedt DBU uddannelse om at 
være arrangør af denne fællesnordiske studi-
etur, og de efterfølgende erfaringer og tilbage-
meldinger har været yderst positive.

Et nyt PRO-hold starter i januar 2012, og DBU 
instruktør Henrik Brandenborg Jensen vil sam-

men med Peter Rudbæk være overordnet an-
svarlige for dette hold. 18 kursister er optaget 
på uddannelsen, som afsluttes med eksamen 
i december 2013. Det er en stor tilfredsstillelse 
for DBU’s træneruddannelse, at alle trænere på 
højeste niveau uddannelsesmæssigt har den 
krævede licens i forhold til UEFA’s licenskrav.

Der blev for tredje år i træk afholdt tre paral-
lelle A-trænerforløb, og 70 kursister gennem-
førte uddannelsen i 2011.  Det høje aktivitets-
niveau på denne uddannelse fortsætter i 2012, 
idet der netop er optaget 64 kursister – endnu 
en gang fordelt på tre hold. 

B1 og B2 uddannelserne er i store træk fort-
sat på samme niveau som de foregående år, og 
T-træneruddannelsen for tidligere topspillere 
har ligeledes haft samme søgning som sidste 
år. Der blev i december afholdt to forløb i hen-
holdsvis Ishøj og Helsingør med 24 kursister på 
hvert hold. Over 300 spillere på de højeste ni-
veauer har i løbet af de sidste syv år gennem-
ført uddannelsen, som efter eksamen udløser 
en B-licens.

Der arbejdes nu på at udvikle et A-træner for-
løb for denne gruppe, og ud fra de tilkendegi-
velser, der indtil videre har været, vil det være 
muligt at starte et hold sommeren 2012.

DBU J – DBU Jylland
DBU F – DBU Fyn
DBU K – DBU København
DBU S – DBU Sjælland
DBU LF – DBU Lolland-Falster
DBU B – DBU Bornholm
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Statistik på træneruddannelserne:

  Antal Antal Antal Antal
  kursister 2011 kursister 2010 kursister 2009 kursister 2008
 DBU B1-træner 1087 1185 941 806 
 DBU B2-træner 215 257 222 228
 DBU T-træner 46 50 53 38 
 DBU B-eksamen 212 232 262 267
 DBU M1-træner 53 50 56 37 
 DBU M2-træner 25 22 16 26
 DBU A-træner 70 71 72 48 
 A-eksamen 26   85 37 33
 A-refreshment 73 Intet afholdt 159 Intet afholdt 
 DBU P-træner 18 20 20 17
 P-refreshment 95 123 20 56 
 P-eksamen 18 19 - -
 B-licens efterudd. 81 60 - - 

 Antal kursister i alt 2019 2174 1858 1556

Målmandstræneruddannelserne har i 2011 
holdt samme niveau som 2010 med to M1 hold 
og et enkelt M2 hold. Der er i 2011 igangsat et 
arbejde med at justere uddannelsen, dels for 
at samordne med UEFA’s principper for uddan-
nelse af målmandstrænere, dels for at få flere 
ind i starten samt hæve niveauet for de bedste. 

Med det store antal uddannede trænere på 
højt niveau følger naturligvis øget aktivitet på 
efteruddannelsesområdet. Som A-efteruddan-
nelse afholdes hvert år i januar en samling af to 
dages varighed. 

I 2011 samledes 73 A-licensindehavere i Kol-
ding, hvor de blandt andet så afslutningstræ-
ning med Flemming Povlsen, omstillinger med 
Johan Lange, FCK assistenttræner samt fysisk 
træning med Peter Krustrup, Institut for Idræt.

På PRO-niveau blev der afholdt to efterud-
dannelsessamlinger, hvoraf den første lå i for-
bindelse med U21 EM finalen i Aarhus i juni.  
Blandt oplægsholderne var UEFA’s Technical Di-
rector Andy Roxburgh, som fortalte om trends 
i topfodbold. I november var der yderligere en 
samling, hvor der var fysisk og taktisk træning 
på programmet – dels i form af indlæg fra Hol-
lands førende ekspert i sammensætning af fy-
sisk træning Raymond Verheijen, dels  med ind-
læg om taktisk træning fra den portugisiske 
træner Bruno Olivera.

Der var samlet henholdsvis 40 og 55 PRO-li-
censtrænere til disse to arrangementer.

Instruktørsamlinger
I 2011 blev de sædvanlige to instruktørsamlinger 
erstattet af en enkelt samling, som til gengæld 
forløb over tre dage. Den blev, som det helt op-
lagte, afholdt i forbindelse med U21 slutrunden. 
Temaet var kampanalyse, og de to semifinaler 
var udgangspunktet for arbejdet med emnet. 
Det er meget væsentligt at instruktørerne hele 
tiden efteruddannes, så de også i fremtiden kan 
levere den bedst tænkelige uddannelse til træ-
nerne på uddannelserne.

Store Trænerdag og Store Trænertræf
Store Trænerdag holdt i 2011 flyttedag og ryk-
kede fra Brøndby til Østerbro Stadion. Her 
kunne 455 trænere den 22. maj overvære de 
tre trænerkapaciteter, Ebbe Sand, Jan Michael-
sen og Niels Frederiksen i fuld aktion med træ-
ningsøvelser på grønsværen. 

Temaet var den offensive del af spillet, og 
al den viste træning blev optaget og efterføl-
gende udsendt til samtlige deltagere på en 
DVD.  DVD’en ligger nu til salg på DBU’s hjem-
meside. Dagen blev for de fleste deltageres ved-
kommende afsluttet i Parken, hvor de kunne se 
FC Nordsjælland løbe af med årets DBU Pokal.

Store Trænertræf blev i november afholdt 
for anden gang, og her lagde Vejen Idrætscen-

ter igen rammer til arrangementet, som blev til 
i samarbejde mellem DBU, lokalunionerne og 
DTU. DBU Jylland stod for det praktiske, og DBU 
Uddannelse havde sammensat et varieret pro-
gram med en række forskellige valgmoduler in-
denfor blandt andet børne-/ungdomstræning, 
drenge-/pigetræning, træning i superligaen og 
talentudvikling. 

Blandt underviserne var U19 kvindelandstræ-
ner Søren Randa-Boldt, superligatrænerne Glen 
Riddersholm og Johnny Mølby, DBU talent-
træner Claus Gaihede og ungdomstræner i FC 
Midtjylland Kent Tornøe. Oven i alle disse input 
fik deltagerne et unikt historisk tilbageblik fra 
Puskas til Cruyff, som blev leveret af den meget 
fodboldkyndige historiker Svend Rybner, lige-
som de via de to PRO-kursister Tom Søjberg og 
Jens Letort fik et indblik i, hvad en PRO-opgave 
kan indeholde.  

Der deltog 185 trænere og andre fodboldinte-
resserede i dette to-dags trænertræf.

Aldersrelateret Træning – på engelsk
Der har i årene efter udgivelsen af Aldersrelate-
ret træning (AT) 1 og 2 været stor interesse for 
disse bøger, og der er indtil nu solgt/udleve-
ret omkring 21.000 eksemplarer af AT 1. I slut-
ningen af 2010 og begyndelsen af 2011 blev 
bøgerne fulgt op af henholdsvis DBU’s talent-
manual og DBU børnetræning, som der også 
har vist sig at være stor interesse for.  Og det er 
ikke kun i Danmark, man har fået kig på disse 
bøger.  Interessen fra udlandet har været så 
stor, at AT 1 er blevet oversat til engelsk, og blev 
udgivet november 2011. 

I 2012 følger en oversættelse af AT 2 og DBU 
børnetræning.

UEFA Study Group
I årets løb var trænerområdet i DBU Uddan-
nelse to gange værter for UEFA Study Group.  I 
marts havde DBU besøg fra Estland, Litauen 
og Bosnien, hvor arrangementet var henlagt til 
Aalborg. Programmet indbefattede blandt an-
det et heldagsbesøg i AaB, da det er hensigten 
at give deltagerne et billede af, hvordan den 
danske træneruddannelse udfolder sig i praksis 
i en dansk klub. 

I november var der besøg fra Slovenien, Slo-
vakiet og Wales i København, og her besøg-
tes Lyngby BK. DBU vil gerne rette en stor tak 
til AaB og Lyngby Boldklub for det fine samar-
bejde. 

I januar var en gruppe på ti personer fra Dan-
mark på besøg i Frankrig for at få indblik i de-
res træneruddannelse. Denne tur var ligeledes 
en del af UEFA Study Group Scheme, som har til 
formål at fremme erfaringsudveksling og viden-
deling blandt de europæiske fodboldnationer. 

Udover de trænerrelaterede ture har DBU i 
2011 været på besøg i Norge (kvindefodbold), 
Schweiz (græsrodsfodbold), Portugal (eliteung-
domsfodbold).

DBU’s Dommeruddannelsesgruppe

Dommeruddannelsesgruppen har i 2011 bestået 
af Jørn West Larsen, formand, Poul Johan Chri-
stensen, Jørgen Lund og Karsten Stiig Nielsen, 
sekretær.

I løbet af 2011 har gruppen stået bag en række 
kurser i den strukturerede dommeruddannelse. 
Både kurser for landets breddedommere, men 
også kurser for videreuddannelse af talent- og 
elitedommerne.
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  Antal Antal Antal Antal
  kursister 2011 kursister 2010 kursister 2009 kursister 2008
 DBU B1-træner 1087 1185 941 806 
 DBU B2-træner 215 257 222 228
 DBU T-træner 46 50 53 38 
 DBU B-eksamen 212 232 262 267
 DBU M1-træner 53 50 56 37 
 DBU M2-træner 25 22 16 26
 DBU A-træner 70 71 72 48 
 A-eksamen 26   85 37 33
 A-refreshment 73 Intet afholdt 159 Intet afholdt 
 DBU P-træner 18 20 20 17
 P-refreshment 95 123 20 56 
 P-eksamen 18 19 - -
 B-licens efterudd. 81 60 - - 

 Antal kursister i alt 2019 2174 1858 1556

I februar blev den årlige elitedommertrænings-
lejr afholdt i Vejen, og i efteråret blev der ud-
dannet nye instruktører. 

Nye dommere på DBU’s Dommergrundkursus
Igen i 2011 har der været stort run på DBU’s 
Dommergrundkursus. For andet år i træk har 
over 400 aspiranter bestået kurset.

Nedenfor ses antallet af aspiranter på DBU’s 
Dommergrundkurser, antallet af beståede aspi-
ranter samt beståelsesprocenten.

Antallet af refusionsberettigede dommere, 
som har dømt 20 kampe for lokalunionen inden 
for den første sæson, var i år 161. Udvikling kan 
ses nedenfor:

2011 161 dommere
2010 102 dommere
2009 72 dommere
2008 68 dommere
2007 115 dommere
2006 85 dommere
2005 130 dommere 
2004 65 dommere

Samlet antal kurser
Dommerkursus 2010 2011
Dommergrundkursus 24 29 
Dommer i praksis 9 13
Dommeren som leder 1 9 8
Dommeren som leder 2 6 7
Linjedommer 1 9 14
Linjedommer 2 8 5
Teori i praksis 3 4
Kommunikation og kropssprog 2 2
Lederstile 2 3
Konflikthåndtering 2 4
Dommer i vanskelige kampe 5 5
Talentdommer 2 1 1
Talentdommer 3 1 1
Talentdommer 4 1 1
Elitedommertræningslejr 1 1
Vejlederkurser 2 2
Udviklerkurser 2 2
I alt 87 102

Nye DBU Dommerinstruktører 
I løbet af året har dommeruddannelsesgrup-
pen i samarbejde med DBU’s Lovgruppe ud-
dannet nye DBU Dommerteoriinstruktører og 
DBU Diplominstruktører, fodboldloven. I takt 
med den stigende interesse for at uddanne sig 
til fodbolddommer er behovet for instruktø-
rer, der kan uddanne nye aspiranter og eksami-
nere aspiranterne, stigende. Derfor kunne seks 
nye diplominstruktører og seks nye dommer-
teoriinstruktører i efteråret, efter endt- og be-

stået eksamen, starte deres nye instruktørhverv 
i forbindelse med kurserne i den strukturerede 
dommeruddannelse.

Instruktørsamling
Lørdag den 8. januar. 2011 blev den årlige in-
struktørsamling afholdt i DBU. På samlingen 
deltog alle dommerinstruktører. Samlingen 
havde i år fokus på metodisk brug af videoklip, 
kommunikation og vejledning samt nye linje-
dommerøvelser.

Efter uddannelse af de nye teoriinstruktører 
i efteråret, er det samlede antal af dommerin-
struktører på 69 ved udgangen af 2011.

Nyt kursusmateriale på dommergrundkursus
Nedsatte arbejdsgrupper har beskrevet, og ud-
arbejdet nyt kursusmateriale til teoridelen og 
praktikdelen på DBU Dommergrundkurset. Det 
nye materiale er i løbet af året blevet præsente-
ret for instruktørerne, og er nu også taget i brug 
på kurset. Det nye materiale skal være med til at 
sikre en endnu større ensartethed og linje i un-
dervisningen samt et højere fokus på brugen af 
videoklip. 

Talentdommerkurser
I forbindelse med Brøndby Cup 2011 afholdte 
dommeruddannelsesgruppen pilotprojekt om-
kring uddannelse af sjællandske talentdom-
mere, hvor udviklere arbejdede med konkrete 
fokuspunkter, der var udvalgt ud fra dommer-
nes udviklingsniveau.

På baggrund af evalueringer fra de delta-
gende dommere og udviklere er det besluttet, at 
der arbejdes videre med konceptet i fremtiden.

Uddannelsen vil derfor i fremtiden blive be-
nyttet som den strukturerede dommeruddan-
nelses Talentdommerkursus 1.

En udveksling mellem det engelske og danske 
fodboldforbund blev i 2011 afprøvet som pilot-
projekt. Tre engelske talentdommere besøgte i 
foråret Danmark og tre danske talentdommere 
i efteråret England. Projektet giver blandt andet 
de unge dommere muligheden for at dømme 
kampe under andre kulturelle rammer, samti-
dig med at man får sparring fra en udenlandsk 
udvikler.

Pilotprojektet blev en stor succes, og er fra 
2012 en integreret del af den strukturerede dom-
meruddannelse som Talentdommerkursus 2.

Talentdommerkursus 3 blev i 2011 også afvik-
let, i år i uge 31. Kurset er bygget op omkring en 
eliteungdomsturnering i Lyngby med deltagelse 
af U19 og U17 hold. Kurset havde i år 10 delta-
gere. Kurset har fokus på praktisk dommerger-
ning, videotræning og personlig udviklingsplan.

Sideløbende med kurset blev Linjedommer kur-
sus 3 også afviklet med 10 deltagere.

Talentdommer kursus 4 – projekt topdom-
mer. Hold 5 havde i juni måned deres afslut-
tende studietur i forbindelse med U21 EM slut-
runden i Jylland. I løbet af fem dage overværede 
gruppen, bestående af de seks dommere og tre 
instruktører, tre kampe og derudover var fokus 
på praktisk træning, trends i spillet og besøg på 
UEFA’s dommerhotel. Dermed afsluttede grup-
pen deres toårige forløb.

Hold 6, som blev igangsat i 2010, har i løbet af 
året haft en forårs- og efterårssamling. Gruppen 
vil i sommeren 2012 afvikle den afsluttende stu-
dietur.

Elitedommerkurser
I februar 2011 blev den årlige elitedommertræ-
ningslejr afholdt i Vejen Idrætscenter. I 2011 
havde man for første gang valgt at afvikle fy-
siske og teoretiske test i forbindelse med træ-
ningslejren. Alle dommere, linjedommere og 
udviklere mødte ind lørdag formiddag og afslut-
tede kurset søndag eftermiddag. Kurset havde 
i 2011 fokus på mental træning, videotræning, 
dommerlinjen og praktisk træning. Elitedom-
mergruppen arbejdede i forbindelse med træ-
ningslejren samtidigt med fokus på den opti-
male samtale mellem dommeren og udvikleren. 

Vejleder- og udviklerkurser
Der er i løbet af 2011 også blevet afviklet kurser i 
den strukturerede dommerudvikleruddannelse. 
Der har været afviklet både vejleder-, bredde-
dommerudvikler- og trioudviklerkurser. Trioud-
viklerkurset blev afviklet for tredje år i træk. I 
løbet af 2011 blev der også uddannet en ny eli-
tedommerudvikler, som nu er klar til at udvikle 
i DBU kampe.
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Dommerudvalget

DBU’s Dommerudvalg fik i 2011 nyt medlem, 
idet Michael Skaarup fra DBU Lolland Falster af-
løste Allan Madsen fra DBU Bornholm. 

Dommerudvalget arbejdede i 2011 blandt an-
det med følgende emner på tre møder i løbet af 
året:

•  Godkendelse af budgetter for de grupper, 
der refererer til udvalget

•  Revision af ‘Målsætning, handlingsplan, pro-
cedure’ for undergrupperne

•  Revision af undergruppernes SMART mål
•  Revision af retningslinjer for udveksling af 

danske dommere til udlandet
•  Udarbejdelse og endelig godkendelse af no-

tater fra undergrupper

Dommerudvalget er ansvarlig for at lægge de 
overordnede retningslinjer for arbejdet med de 
danske dommere. I praksis udføres meget af 
det daglige arbejde i nedenstående undergrup-
per, der alle refererer til dommerudvalget.  Disse 
gruppers beretning følger herefter.

DBU’s Lovgruppe
DBU’s Lovgruppe har ansvaret for at fortolke 
og implementere Fodboldloven med dens afgø-
relser.  Lovgruppens medlemmer var i 2011 Jan 
Carlsen, Preben Worsøe og Buller Friis. Lovgrup-
pen har ingen egentlig formand. Lovgruppen re-
fererer til DBU’s Dommerudvalg og er tilknyttet 
som en stabsfunktion til dette udvalg.

Lovgruppen har hvert år ansvaret for at udar-
bejde den danske udgave af Fodboldloven. I 2011 
var der kun få ændringer til selve Fodboldloven, 
men i løbet af foråret 2011 opstod en debat om 
brug af halskraver, idet en del spillere var be-
gyndt at bruge disse i kampe i UEFA’s interna-
tionale turneringer og i den hjemlige turnering. 
UEFA valgte at forbyde brugen af halskraver i or-
ganisationens turneringer med øjeblikkelig virk-
ning. Dette skete med henvisning til Fodboldlo-
vens bestemmelse om, at ingen må være iført 
påklædning eller andre effekter, der kan være 
til fare for dem selv eller andre spillere. Lovgrup-

pen valgte at følge denne beslutning, så det 
med øjeblikkelig virkning ikke længere var til-
ladt at bære disse halskraver i DBU’s §3 turne-
ringer. Bestemmelsen er nu specifikt skrevet ind 
i den version af Fodboldloven, der gælder fra 
sæsonen 2011/2012.

Lovgruppen var i maj 2011 vært for det årlige 
retningslinjemøde, hvor repræsentanter for su-
perligaklubberne havde mulighed for at drøfte 
dommernes retningslinjer for den kommende 
sæson – ligesom der var mulighed for at drøfte 
andre dommerrelaterede spørgsmål. 

Ligeledes var lovgruppen repræsenteret ved 
Nordisk Dommer- og Regelkonference i Göte-
borg.

Ud over arbejdet med Fodboldloven og ret-
ningslinjerne arbejdede lovgruppen i 2011 
blandt andet med følgende emner:

•  Deltagelse i dommeruddannelsesgruppens 
møde, hvis der var emner af lovteknisk ka-
rakter på dagsordenen

•  Udvælgelse af DVD klip fra kampe i superli-
gaen og 1. division til brug for samlinger for 
elitedommerne

•  udbejdelse af retningslinjer for breddedom-
merne i samarbejde med breddedommer-
gruppen

•  Afgivelse af responsa og oplæg i forbindelse 
med lovtekniske henvendelser fra klubber og 
medier

•  Skrevet ugentlig klumme i Tipsbladet
•  Deltagelse i eksamineringen af nye DBU 

Dommerteoriinstruktører og DBU Diplomin-
struktører i Fodboldloven

•  Udarbejdelse af rettelsescirkulære til Futsal-
loven

•  Ydet support i forbindelse med udarbejdel-
sen af nyt undervisningsmateriale på DBU 
Dommergrundkurset

DBU’s Elitedommergruppe
DBU’s Elitedommergruppe afholdte i 2011 otte 
møder. Gruppen har det overordnede ansvar 
for dommere og dommerudviklere, der virker 

i Kvinde- og Herre DM. Gruppen refererer til 
DBU’s Dommerudvalg.

Elitedommergruppen bestod i 2011 af: Kaj 
Østergaard (formand), Peter Mikkelsen, Jørn 
West Larsen, Jan Carlsen og Preben Worsøe. 
Tine Pleidrup (dommerpåsætning) og Kenneth 
Friis Nielsen var sekretærer for gruppen.

Den fornemste opgave for elitedommergrup-
pen er at arbejde med og udvikle de danske eli-
tedommere og linjedommere på både kvinde og 
herresiden, så den højest mulige kvalitet opnås 
både nationalt og internationalt.

Ved årsskiftet 2010/2011 stoppede den hø-
jest rangerede danske dommer på internati-
onalt plan. Claus Bo Larsen faldt for FIFA’s al-
dersgrænse på 45 år. DBU’s Dommerudvalg og 
elitedommergruppen fik dog i løbet af 2010 af 
DBU’s bestyrelse tilladelse til at lade maksimalt 
to dommere fortsætte på nationalt plan efter, 
at de er fyldt 45 år. Ordningen er indført som 
et forsøg af tre års varighed. Gruppen valgte at 
bruge denne dispensations mulighed for Claus 
Bo Larsen, og han er således stadig at finde som 
dommer i superligaen. 

DBU måtte sige farvel til to højt estimerede 
dommere på nationalt og internationalt plan i 
løbet af 2011. Thomas Vejlgaard valgte at stoppe 
som dommer på topplan i marts måned 2011 på 
grund af nye arbejdsmæssige opgaver, og Nico-
lai Vollquartz faldt for aldersgrænsen på 45 år 
ved afslutningen af forårssæsonen 2011.

I december 2011 fik DBU besked om, at FIFA 
havde fulgt elitedommergruppens indstilling til 
FIFA’s lister over internationale dommere. Det 
betød, at superligadommerne Michael Johansen 
og Michael Tykgaard blev nye FIFA dommere – li-
gesom Kristina Husballe blev optaget på listerne 
over kvindelige FIFA dommere. Det betyder, at 
DBU fra 1. januar 2012 vil være repræsenteret med 
tre kvindelige dommere. Desuden blev Mathilde 
Abildgaard optaget på FIFA’s liste over kvindelige 
linjedommere. Elitedommergruppens indstilling 
betød samtidig, at der ikke blev plads til Michael 
Svendsen på FIFA’s lister. Michael Svendsen for-
sætter dog som dommer i superligaen.
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2011 bød også på andre nyheder vedrørende de 
danske internationale dommere. UEFA har såle-
des hen over julen meddelt, at Peter Rasmussen 
er rykket en kategori op internationalt, så han 
nu er indplaceret i Elite Development Category. 
Det er UEFA’s næsthøjeste kategori. UEFA’s Elite 
Development kategori ses som sidste trin, før 
man eventuelt får muligheden for at blive opta-
get i den højeste UEFA kategori – Elite Category.

Der var også oprykning til de to unge og helt 
nye internationale dommere Jakob Kehlet og 
Kenn Hansen. De blev begge rykket op fra kate-
gori 3 til kategori 2 efter kun et år som interna-
tionale dommere. Begge dommere er kun 31 år 
gamle og har således fremtiden foran sig. 

Desværre blev det også til en enkelt nedryk-
ning, idet Anders Hermansen rykkede ned fra 
kategori 2 til 3.

DBU var i 2011 – i lighed med tidligere år – re-
præsenteret med syv FIFA dommere, 10 FIFA 
linjedommere og to kvindelige FIFA dommere. 
FIFA opererer ikke med egentlig indrangering 
af dommerne, men UEFA’s indrangering af de 
danske dommere i 2011 så således ud:

Peter Rasmussen (kategori 1)
Anders Hermansen (kategori 2)
Lars Christoffersen (kategori 2)
Jakob Kehlet (kategori 3)
Kenn Hansen (kategori 3)
Michael Svendsen (kategori 3)
Thomas Vejlgaard (kategori 3 – ophørt 2011)
Betina Norman (kategori 2)
Marianne Svendsen (kategori 3)

Med UEFA’s nye indrangering i december 2011 
vil listen fra 1. januar 2012 se således ud:

Peter Rasmussen (Elite Development Category)
Jakob Kehlet (kategori 2)
Kenn Hansen (kategori 2)
Lars Christoffersen (kategori 2)
Anders Hermansen (kategori 3)
Michael Johansen (kategori 3)
Michael Tykgaard (kategori 3)
Betina Norman (kategori 2)
Kristina Husballe (kategori 3)
Marianne Svendsen (kategori 3)

Elitedommergruppen valgte forud for efterårs-
sæsonen 2011 at rykke to nye dommere op i su-
perligaen. Anders Poulsen og Mads-Kristoffer 
Kristoffersen har således netop afsluttet deres 
første halve år i rækken. 

De to oprykninger betød, at man i hele 2011 
har haft 14 superligadommere til at lede kam-
pene i landets højeste række, idet de to nye 
dommere erstattede de ophørte Nicolai Voll-
quartz og Thomas Vejlgaard. ’

Elitedommergruppen reducerede også an-
tallet af 1. divisionsdommere i løbet af 2011, så 

der nu var 12 dommere til at dømme kampene 
i denne division. Denne reduktion skal dog ses i 
lyset af den ændrede turneringsstruktur i divisi-
onen, hvor antallet af hold blev reduceret forud 
for sæsonen 2011/2012. Samtidig dømmer su-
perligadommerne også kampe i 1. division.

Elitedommergruppen har i løbet af 2011 blandt 
andet også arbejdet med følgende opgaver:

•  Personlige samtaler med dommere i super-
ligaen, 2. division samt de kvindelige elite-
dommere

•  Projekt Topdommer (uddannelsesforløb for 
lovende talenter)

•  Afholdt Thielesamlinger for forskellige kate-
gorier af dommere. I alt blev der afholdt fire 
samlinger

•  Samling for eliteudviklere med niveaulæg-
ningskamp

•  Påsætning af danske dommere til venskabs-
landskampe efter invitation fra andre natio-
nale forbund

•  Nordisk Dommerudveksling
•  Afholdelse af fysiske og teoretisk test for eli-

tedommere
•  Deltaget i arbejdet med elitedommernes 

træningslejr i samarbejde med dommerud-
dannelsesgruppen

•  Planlagt påsætningen af dommere i dan-
marksturneringen for kvinder og herrer 

•  Retningslinje og dialogmøde med klubre-
præsentanter fra superligaen

•  Målrettet praktisk træning med linjedom-
merne i superligaen og divisionerne

•  Deltaget i nordisk dommer- og regelkonfe-
rence i Göteborg sammen med repræsen-
tanter fra DBU’s Lovgruppe

DBU’s Breddedommergruppe
I 2011 bestod breddedommergruppen af Hans 
Mogensen (formand), Poul Johan Christensen, 
Ole K. Wolff, Knud Erik Lauridsen, Jann B. Niel-
sen og Kjeld Holmen. Sekretær var Karsten Stiig 
Nielsen.

Gruppen referer direkte til DBU’s Dommerud-
valg.

I breddedommergruppen har der været stor 
fokus på at gøre en indsats i forbindelse med 
rekruttering og fastholdelse af dommere. Spe-
cielt disse to fokusområder arbejder bredde-
dommergruppens nedsatte ad hoc gruppe re-
krutterings- og fastholdelsesgruppen med. Via 
diverse projekter arbejdes der intensivt med at 
fastholde den positive udvikling, som antallet 
af aktive dommere har været igennem de se-
neste år. Projekterne igangsættes i samarbejde 
med DBU’s lokalunioner og dommerklubberne. 

I løbet af 2011 arbejdede gruppen på følgende 
projekter:

Projekt Aspirantjæger: Projektet har nu kørt 
over en årrække. Projektet har fokus på at re-

kruttere nye dommere. Projektet tilbyder 
blandt andet alle fodboldklubber at afholde et 
dommergrundkursus i egen klub. Dette tilbud 
har vist sig at være en kæmpe succes, og har 
været en stor medvirkende faktor til de mange 
nyuddannede dommere de seneste år. Mange 
klubber har igen i år gjort brug af dette tilbud. 
Aspirantjægerprojektet giver også alle landets 
klubber mulighed for at få en dommerinstruk-
tør ud i klubben og holde et inspirationsmøde 

Bliv klogere på Fodboldreglerne: Klubber får 
dermed mulighed for at give deres medlemmer 
et indblik i reglerne og fairplay delen i spillet, 
så den fælles forståelse for spillet bliver endnu 
bedre. 

Dommer søger dommer: Et projekt som op-
fordrer alle aktive dommere til at lede efter ny 
potentielle emner i deres område og omgangs-
kreds. 

I år har der igen været afviklet fodbold-
dommercamp og skole. Projekterne kører ef-
ter samme koncept som fodboldskolerne og 
camps, hvor deltagerne i løbet af en uge inten-
sivt gennemgår indholdet på et dommergrund-
kursus. Ugen sluttes derefter af med eksamen. 

I år var der 21 deltagere på dommercampen i 
Storvorde i Jylland i en uge i august. I løbet af 
sommeren blev der også afviklet en skole i Taa-
strup på Sjælland med 18 deltagere. Campen 
og skolerne er målrettet mod unge mellem 15-
18 år. At de unge nyuddannede dommere her 
er en stor gevinst kan især ses på det faktum, 
at deres fastholdelsesprocent er betydeligt hø-
jere end gennemsnittet. Noget som viser, at det 
sociale aspekt er vigtigt for den fortsatte dom-
mergerning. Det skal også nævnes, at det er 
meget positivt, at man for andet år i træk har 
haft held til at gennemføre en fodbolddom-
merskole. I de to foregående år måtte man des-
værre aflyse, så årets gennemførelse er en me-
get positiv trend, som der igen i 2012 vil blive 
arbejdet videre med.

Generelt er man i breddedommergruppen 
meget tilfreds med de seneste års udvikling og 
arbejde med rekrutteringen og fastholdelsen. 
Det faktum, at især rekrutteringen er på rette 
spor, gør, at man fra 2011 har haft ekstra stor 
fokus på fastholdelsen. Dette har blandt an-
det i 2011 betydet et stort fællesmøde i marts, 
hvor repræsentanter fra landets dommerklub-
ber, lokalunionerne og rekrutterings- og fast-
holdelsesgruppen deltog. Her blev der delt ud 
af hinandens erfaringer, og drøftet hvordan 
den fremtidige indsats kan styrkes. Mødet gav 
en masse forslag og muligheder med hjem til 
deltagerne, så deltagerne lokalt kunne sikre en 
endnu bedre fastholdelse. Mødets planlægges 
til at blive afholdt igen i 2012.

I forbindelse med U21 EM kampen mellem 
England og Spanien i Herning Kongrescen-
ter afholdte man en social dag for alle landets 
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breddedommere. Dagen var en tak til alle bred-
dedommere for den store indsats, som hver 
weekend bliver ydet rundt omkring i landet. Da-
gen bød på inspirerende oplæg fra Peter Mik-
kelsen (tidligere topdommer) Jakob Kehlet (nu-
værende FIFA dommer) og Tonny Hermansen 
(FC Midtjylland). I alt 125 dommere deltog i ar-
rangement, som blev sluttet af med at over-
være kampen på stadion.

Projekt FUN (Fastholdelse, Uddannelse og 
netværk) kørte også i 2011. Projektet opfordrer 
dommerklubber til at tilbyde sociale og inspi-
rerende arrangementer for deres nyuddan-
nede dommere, så de bedre fastholdes. Ved at 
få godkendt en ansøgning med konkrete tiltag, 
kan man i projektet opnå et tilskud på 300 kr. 
pr. dommer, som er fastholdt til oktober året ef-
ter (i år 2012). I 2011 tilmeldte 12 dommerklub-
ber sig med samlet 221 dommere. Projektet har 

et mål om at opnå en fastholdelsesprocent på 
minimum 70 pct. af de dommere, som deltager 
i projektet. Et mål som man ved de forrige pro-
jekt år har kunnet indfri.

Breddedommergruppen har også nedsat en 
ad hoc gruppe for rekruttering- og fastholdelse 
af kvindelige dommere. Denne gruppe arrange-
rer og afholder samlinger for alle landets kvin-
delige dommere, så de får mulighed for at mø-
des og dele deres erfaringer og samtidig få ny 
inspiration. Ved udgangen af året ligger an-
tallet af kvindelige dommere på 45. Et tal som 
har været stabilt siden gruppen blev etableret i 
2007. Arbejdsgruppen omkring rekruttering og 
fastholdelse er meget opmærksomme på, at 
der i årene fremover blandt andet skal arbejdes 
på at rekrutere flere kvindelige dommere.

I 2011 er der uddannet ca. 400 nye dommere. 
Dette tal er en smule mindre end i succesåret 

2010, men det er stadig det næststørste antal 
nogensinde.  Dette viser, at det hårde arbejde 
bærer frugt, og at man for alvor kan håbe på, at 
der er en vis stabilitet i det høje antal af nyud-
dannede dommere.   

I breddedommergruppen er man meget til-
freds med året, som er gået. Fastholdelsesdelen 
vil fremover igen være et stort fokuspunkt, da 
denne del sikrer, at de nyuddannede dommere 
kommer godt i gang og får en god opbakning til 
videre uddannelse.

Dommerudvalget havde i 2011 følgende med-
lemmer: Finn Ryberg (formand), Kjeld Holmen, 
Per Bo Christensen, Kaj Østergaard, Hans Mogen-
sen og Michael Skaarup. Kenneth Friis Nielsen 
var sekretær for udvalget. 
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Uddannelsesudvalget
DBU’s Uddannelsesudvalg har i 2011 afholdt 
seks møder.

Udvalget har arbejdet med at få uddannel-
sesstrategien effektueret gennem de aktivite-
ter, der er gennemført i undergrupperne under 
udvalget. For at sikre, at strategien kommunike-
res bedst muligt ud, har udvalget i 2011 drøftet 
kommunikationsstrategien for uddannelserne 
med DBU Kommunikation. Dette arbejde fort-
sættes i 2012.

Uddannelsesstrategien lægger blandt andet 
vægt på, at der skal være uddannelsestilbud på 
alle niveauer i dansk fodbold til trænere, ledere 
og dommere. Derudover fremgår det, at alle 
kurser/uddannelser skal evalueres med henblik 
på hele tiden at være i tråd med deltagernes øn-
sker og behov. Udvalget har derfor iværksat en 
sikring af, at der fremover findes et evaluerings-
system, som skal benyttes i både DBU og lokal-
unionerne. Systemet har været testet i 2011, og 
forventes at være fuldt implementeret i 2012.

Udvalget har i 2011 blandt andet haft fokus 
på, at træneruddannelsesgruppen fungerer så 
godt som overhovedet muligt, da den er grund-
laget for samarbejdet mellem DBU Uddannelse 
og lokalunionerne for så vidt angår uddannel-
sestiltag for de mange breddetrænere. 

Arbejdet med den kompetencegivende ud-
dannelse har fortsat haft stort fokus i 2011. Kva-
liteten af den danske træneruddannelse er også 
blevet opdaget udenfor Danmark og medførte 
blandt andet stor ros fra UEFA på et UEFA træ-
nerseminar i Prag i september. Dette førte til en 
flot artikel på dbu.dk.

Samarbejdet mellem træner- og spilleruddan-
nelserne er i 2011 blevet intensiveret for at sikre 
så stor en synergi som muligt. Dette arbejde 
fortsættes i 2012.

Det store arbejde gennem årene med dom-
meruddannelsen har i 2011 betydet, at dommer-
uddannelsesgruppen har medvirket til, at der nu 
for alvor er kommet gang i dommerkurserne. I 
2011 har vi fortsat haft en fornuftig tilgang af nye 
dommere, og dette kombineret med, at de nye 
dommere fra de tidligere år nu for alvor er i gang 
med efteruddannelseskurserne, har betydet, 
at der er afviklet flere kurser end i de tidligere 
år. Det forventes, at denne udvikling fortsæt-
ter i de kommende år. På dommerområdet ind-
gik DBU i 2011 en aftale med Røde Kors omkring 
førstehjælpskurser til dommerne, så DBU også 
på dette område er med til sikre fokus på, at fod-
boldkampe kan afvikles så sikkert som muligt.

På lederuddannelsesområdet har DBU’s ud-
viklingskonsulenter fortsat arbejdet med at af-
dække klubbernes behov, og blandt andet af-

viklet Insigths personlig udviklingsforløb i de 
klubber, som har ytret interesse for dette. Le-
deruddannelsesgruppen har arbejdet med at få 
igangsat DBU Lederakademi, som forventes af-
prøvet i 2012. Det andet hold ’projekt ledelses-
talent’ blev afsluttet primo november 2011 med 
fornuftige evalueringer. Det forventes, at pro-
jekt ledelsestalent fremover indgår som et ele-
ment i DBU Lederakademi.

Udvalget har fulgt arbejdet med den i 2011 
etablerede græs- og miljøgruppe, som har til 
formål at sikre fokus på temaet. Gruppen har 
blandt arbejdet med revidering af afsnittet på 
dbu.dk om græs- og miljøområdet, og DBU’s 
holdninger på dette felt. Derudover har grup-
pen været katalysator for, at DBU igen er blevet 
udnævnt til grønt forbund af DIF. Formelt set er 
gruppen i den nuværende struktur forankret un-
der DBU’s DIF udvalg.

Arbejdet med DBU Kontrolløruddannelsen er 
fortsat i 2011 i tæt samarbejde med DBU’s sik-
kerhedschef. Arbejdet fortsætter i 2012, hvor der 
blandt andet vil være fokus på en lederuddan-
nelse til sikkerhedschefer i klubberne, som over-
bygning på selve kontrolløruddannelsen. 

Arbejdet med målsætninger for de forskellige 
uddannelser er fortsat i 2011, og udvalget har 
haft fokus på om de udarbejdede SMART mål 
er blevet realiseret. Dette arbejde vil fortsætte i 
de kommende år for at sikre, at der er sammen-
hæng mellem de udmeldte målsætninger og de 
realiserede tal.

Udvalget har i 2011 igangsat fokus på projekt- 
og sagsstyring af de mange tiltag, som DBU 
har igangsat, så vi fremover kan sikre et endnu 
bedre overblik over de mange tiltag. Omkring 
sagsstyringen er det tanken, at de mange infor-
mationer, som udviklingskonsulenter samler op 
i klubberne kan samles, så viden kan sikres til 
gavn for flere, der arbejder med klubberne. Pro-
jektstyringsværktøjet skal være med til at sikre 
et endnu bedre overblik over de mange pro-
jekter, så eksempelvis samme projektidé ikke 
igangsættes to steder på samme tid uden, det 
er koordineret. Det forventes, at systemerne kan 
tages i brug i løbet af 2012.

Også i 2011 har arbejdet med UEFA’s Hattrick-
midler, for så vidt angår klubudvikling, været 
forankret i udvalget. Der har fortsat været arbej-
det med projekt formandsklub for at styrke net-
værket mellem klubformænd samt projekt BU 
konsulenter, som har fokus på at hjælpe klub-
berne med at sikre den røde tråd i børne- og 
ungdomstræningen på banerne. Begge projek-
ter har vist sig bæredygtige, og det forventes, at 
projekterne fortsætter fremover.

DBU’s deltagelse i UEFA Referee Convention 
blev evalueret i 2011. Evalueringen fra UEFA’s 
side var meget positiv, og har betydet, at DBU 
også i de kommende fire år er med i UEFA Refe-
ree Convention, hvilket blandt andet er med til 
at sikre, at DBU fortsat kan holde et højt niveau 
omkring dommerudviklingen.

DBU har også i 2011 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 fire årig 
periode, hvor DBU har mulighed for at komme 
på tre studieture hvert år med op til i alt 11 del-
tagere pr. tur. Derudover forpligter DBU sig til at 
være vært for tre besøg pr. år. Alle udgifter i pro-
grammet dækkes af UEFA.

UEFA har i 2011 besluttet at gøre Study Group 
programmet permanent efter mange gode til-
bagemeldinger fra de forskellige besøg.

For at sikre inspiration fra turene, er der et 
krav til deltagerne om, at der skal skrives en 
rapport fra turen, som lægges på dbu.dk. Rap-
porterne forsøges endvidere præsenteret i rele-
vante fora i dansk fodbold for, at den viden der 
samles på disse ture kommunikeres videre.

På uddannelsesområdet er samarbejdet med 
Grønlands Boldspil-Union (GBU) fortsat i 2011. 
DBU har blandt andet medvirket til, at FIFA har 
gennemført FIFA Football Festival i Grønland, 
hvor fokus har været at samle børn i tre grøn-
landske byer til en oplevelse omkring fodbolden. 
Derudover har der været fokus på at uddanne 
grønlandske instruktører til gavn for udviklin-
gen af børnefodbolden i Grønland.

Derudover er DBU fortsat involveret i projek-
ter i samarbejde med det færøske fodboldfor-
bund samt i et samarbejde med Open Fun Foot-
ball Schools, som arbejder med fodboldskoler 
forskellige steder i verden.

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.

Uddannelsesudvalget har i 2011 bestået af føl-
gende medlemmer:
Bent Clausen, formand, Kim Bjelstrand, Gert 
Lundgaard, Tom Jensen, Jørn Hedengran, Peter 
Tornbo, Bjarne Christensen samt Jørn West Lar-
sen. Uddannelseschef Poul Gilling har været se-
kretær for udvalget.
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Udvalget har afholdt seks møder i 2011 og fortsat 
det konstruktive og positive samarbejde fra 2010. 
Udvalget har i løbet af 2011 haft flere gode te-
maer på dagsorden og indstillet projekter og øko-
nomi til en række spændende tiltag, som kort vil 
nævnes nedenfor.

Projekt bedre baner
Udvalget indledte allerede i 2010 drøftelser og 
nedsatte en arbejdsgruppe omkring muligheden 
for at spille på kunstgræs i de øverste rækker. I 
2011 forelå en indstilling, og udvalget bakkede op 
om denne, hvorefter DBU’s bestyrelse godkendte 
indstillingen, som betyder, at det fra efteråret 
2012 er muligt for en klub i de øverste rækker at 
overgå til kunstgræs som hjemmebane underlag.

Derudover er der igangsat et større projektar-
bejde generelt om optimering af græsbanerne i 
de øverste rækker, også dette arbejde fortsætter 
i 2012.

DBU Pokalen
Udvalget tildelte i 2011 midler til igangsættelsen 
af en ny æra for DBU’s pokalturnering, som frem-
over hedder DBU Pokalen. På baggrund af et ud-
arbejdet brandcharter og indstillinger bakkede 
udvalget og DBU’s bestyrelse op omkring en stor 
satsning på at gøre turneringen mere attraktiv 
end i dag, og samtidig selv bruge navnet på tur-
neringen. 

Initiativer til fremme af tilskuerinteressen
En af de store udfordringer for både landsholdet 
og superligaen er fortsat fokus på fremme af til-
skuerinteressen. Det fortjener tilskuerne, og de 
kampe klubberne og DBU afvikler. Fremme af 
tilskuerinteressen er et vigtigt element i at fast-
holde dansk fodbolds positive udvikling. 

Udvalget har således økonomisk støttet en 
række tiltag igangsat allerede i 2011 for lands-
holdet og superligaen, og i december blev der 
afholdt et stort seminar om tilskuerfremme. Det 

var en stor succes og baner vejen for endnu flere 
spændende tiltag i løbet af 2012.

Øvrige områder
Udover de nævnte områder har udvalget blandt 
flere områder også beskæftiget sig med licens 
til 1. division, branding og profilering af 1 og 2. di-
vision, sikkerhed, spillerkontrakter samt den in-
ternationale match kalender. Med udgangen af 
2011 åbnede udvalget for en første omfattende 
drøftelse af elitedommere. En drøftelse der vil 
fortsætte i 2012.

DBU’s udvalg for Professionel fodbold bestod i 
2010 af Thomas Christensen (formand), Allan 
Hansen, Jesper Møller, Torben Mogensen, Bent 
Clausen, Henrik Ravnild, Allan K. Petersen, Jørn 
Kønig, Claus Christensen og Morten Jensen. Jim 
Stjerne Hansen og Claus Thomsen deltager end-
videre på møderne og Kenneth Reeh fungerede 
som sekretær for udvalget.

Udvalget for professionel fodbold
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Alternative Former for Fodbold

Andre producenter af Panna baner er også 
kommet på markedet, og spillet bliver mere og 
mere populært,

2012
I 2012 vil der blive afviklet fem Beach Soccer 
stævner, og vil igen være et stort fokus område.  
Der vil blive udvidet med aldersgruppen U13 
ved stævnerne.

Panna banerne vil stadig blive lånt ud til 
klubberne i Danmark fra unionskontorerne. Og 
der vil stadig være mulighed for at købe Panna 
banen til sin klub.

Street Soccer som tidligere var en del af Al-
ternative Former for Fodbolds område er nu 
selvstændigt med oprettelse af Street klubber 
og egen Street Soccer Tour.

Ad hoc gruppen Alternative Former for Fod-
bold, som blev dannet i december 2006, bestod i 
2011 af Niels Kruse (formand), Lennart Boel, Frank 
Petersen, Kasper Olesen, Anne Andersen, Kenneth 
Nielsen og sekretær Richard Andersen.

Fodbold Fitness

Det nye udviklingsprojekt fokuserer på at give 
danske fodboldklubber mulighed for at tænke 
i nye retninger, når det drejer sig om at få flere 
voksne til at blive aktive fodboldspillere. Med 
landsdækkende koncepter, der lægger op til lo-
kal udvikling og tilpasning, er målet at skabe at-
traktive og alternative fodboldtilbud i hele lan-
det. Med Fodbold Fitness kan vi også allerede nu 
se store muligheder i at samarbejde med kom-
muner, interesseorganisationer og andre aktører  

Fodbold Fitness blev i juni måned officielt 
skudt i gang med konceptlancering og præsen-
tation af pilotklubber. I alt 21 klubber meldte sig 
i 2011 på banen som Fodbold Fitness-klubber og 
er i fuld gang med at udvikle det lokalt. Med Fod-
bold Fitness har de første klubber skabt motions-
fodbold på nye præmisser med helt nye målgrup-
per, og allerede nu ser vi spændende tiltag for alt 
fra mødre og 40+ for mænd til arbejdsledige. 

Beach Soccer

Gruppens arbejde er, at oplyse om alternative 
former for fodbold. Desuden kan gruppen være 
med til at sætte alternativ fodbold i gang i Dan-
mark.

Beach Soccer var igen i 2011 fokusområdet for 
gruppen. Målgruppen var som i 2010 de unge 
i alderen 13 til 19 år, men i år var også seniorer 
repræsenteret. 

Der blev arrangeret en DM Tour i Beach Soc-
cer, og det blev til fire stævner i København, 
Kerteminde, Aarhus og Køge. Til sidst havde vi 
et stort DM finalestævne lørdag den 27. august 
på Kvæsthusmolen ved Det Kongelige Skue-
spilhus i København.

Der deltog i alt 20 hold i finalestævnet, og der 
blev kåret DM-vindere i de seks forskellige ræk-
ker U15, U18 og senior på kvinde- og herresiden.
Generelt har udfordringen været at få hold 
til at melde sig til stævnerne. Der var ellers en 
forøget markedsføring på ungdomssteder og 
hjemmesider med mere. Desuden fik klubberne 
300 kroner per hold, der tilmeldte sig.

Dog har der været en klar stigning af til-
meldte hold og deltagere i forhold til 2010, 
hvilket giver forhåbning om, at deltagerantal 
og holdtilmelding vil stige yderligere i 2012, da 
endnu flere har prøvet at spille Beach Soccer.

I 2010 deltog 47 hold med ca. 400 deltagere 
i alt. I 2012 steg antallet til 72 hold og ca. 600 
deltagere. 

Det er tydeligt at se ved stævnerne og do-
kumenteret ved spørgsmål til de deltagende i 
2011, at alle synes Beach Soccer er et fantastisk 
fodboldspil, udviklende for teknikken, og som 
gør spilleren stærk i bentøjet og samtidig sjovt 
at spille. 

Panna
Panna spillet er også blevet udbredt og kendt af 
flere i 2011. Panna banerne i lokalunionerne har 
været ude på fodboldskoler og fodboldcamps. 
Desuden har Panna banen været med ved 
landskampe i fanzonen og ved andre events.

Med Fodbold Fitness er der løbende tænkt i nye 
veje omkring markedsføring ud til nye målgrup-
per, og samtidig er en spændende IT-platform 
blevet udviklet, som giver klubberne mulighed 
for at bruge online booking. Dette illustrerer, 
at konceptet rummer mange muligheder for at 
nytænke seniorfodbold, der vil være med til at 
skaffe flere voksne medlemmer til klubberne. 
Med erfaringerne fra 2011 vil målet for 2012 
være, at 100 klubber tilbyder Fodbold Fitness 
ved udgangen af året.

2011 viste også, at der er grundlag for at sam-
arbejde med kommuner omkring udvikling af 
Fodbold Fitness, og det har vist sig, at vi den vej 
kan åbne op for, at vores klubber gennemfører 
aktiviteter for blandt andet arbejdsledige, ældre 
og folk med livsstilssygdomme.

I 2011 blev indgået en etårig samarbejdsaftale 
med Sundhedsdoktor, som er førende inden-
for sundhedsydelser til virksomheder og offent-
lige institutioner. Den skal være grundlag for at 
Fodbold Fitness kan dyrkes af de ansatte i den 
lokale fodboldklub.
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