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Største idrætsgren
Med 341.342 medlemmer i 2013 er fodbold fort-
sat den suverænt største sportsgren herhjemme 
under Danmarks Idræts-Forbund (DIF).

Golf med 157.371, svømning med 155.930, gym-
nastisk med 151.514 og håndbold med 111.675 
medlemmer er de eneste øvrige idrætsgrene 
med et sekscifret antal medlemmer.

Men for første gang siden 2006 viste med-
lemstallene fra DIF en tilbagegang. Og endda 
en markant reduktion i antallet af fodboldspil-
lere fra 356.754 i 2012 til 341.342 i 2013 og der-
med 15.412 færre spillere på blot et år.

DIF har imidlertid forklaret det umiddelbart 
markante frafald i fodbolden på en teknisk regi-
streringsfejl, og forsikret, at fejlene kun er knyt-
tet til medlemsregistreringen i 2012, og at med-
lemstallene generelt er pålidelige.

For DBU var den markante fremgang på13.799 
medlemmer mellem 2011 og 2012 også mere 
overraskende end den tilsvarende tilbagegang 
på de 15.412 medlemmer fra 2012 til 2013. Det gi-
ver derfor et mere realistisk indtryk at sammen-
ligne udviklingen i medlemstallene mellem 2011 
og 2013, som viser et væsentligt mindre udsving 
på 1.613 færre medlemmer.

DBU tilskriver stagneringen de faldende fød-
selstal, der forventeligt ville ramme fodboldens 
ellers stabile fremgang gennem de seneste 20 år.

Du kan læse mere om medlemstallene i ka-
pitlet om dette emne. Denne årsrapport beskri-
ver således i tal og tekst udvalgte af de tiltag, 
fodboldforbundet samlet set har prioriteret i lø-
bet af 2013 for at sikre den fortsatte udvikling 
af landets og verdens suverænt mest populære 
idrætsgren.

Elektronisk spilleregistrering 
Medlemstallene udgør et væsentligt statistisk 
grundlag for de prioriteringer og retninger, DBU 
vælger for at opnå sine mål.

Samtidig giver mere aktuelle og reelle med-
lemstal nye muligheder, der skal gøre det både 
sjovere og lettere at være klubleder, træner, 
spiller og forælder.

Derfor besluttede DBU i 2013, at alle klubber 
skal registrere deres fodboldspillere i DBU’s eget 
klubadministrationssystem, KlubOffice.

Livescores fra breddekampe, nye klubværk-
tøjer til trænere samt elektroniske holdkort og 
spillercertifikater er blot nogle af de helt nye di-
gitale muligheder, der for alvor kan rykke bred-
defodbolden i en positiv retning, når alle fod-
boldspillere i Danmark er registreret elektronisk.

For at opnå de samlede, digitale fordele er det 
nødvendigt, at klubbens spillerlister løbende op-
dateres i KlubOffice, idet de danner grundlag for 
blandt andet de elektroniske holdkort og der-
med også for, hvem der er spilleberettigede.

Fra 1. januar 2014 er det således et krav for 
fodboldspillere i Danmark at være registreret 
elektronisk for at være spilleberettiget under 
DBU og lokalunionerne.

Organisationen
2013 blev første år med den fuldt implemente-
rede, nye organisationsstruktur i fodboldfor-
bundet.

Den moderniserede og tilpassede organisa-
tionsstruktur har til formål at understøtte hel-
hedstanken og fodboldforbundets konkurrence- 
situation og samtidig udnytte fodboldens for-
eningsmæssige og forretningsmæssige poten-
tiale bedst muligt.

Den politiske del af organisationen var første 
gang i 2013 reduceret fra fire til tre politiske ni-
veauer i form af repræsentantskabet, bestyrel-
sen samt de to sidestillede udvalg – Udvalg for 
professionelt fodbold og breddeudvalget – der 
begge refererer til bestyrelsen, og hvis medlem-
mer også fremover vil blive udpeget på politiske 
præmisser, mens de øvrige udvalg og faggrup-
per alene arbejder på baggrund af deres respek-
tive, faglige kompetencer.

Dertil kommer en konsekvensmæssig flytning 
af relevante faglige beslutningskompetencer 
fra DBU’s øverste organ, repræsentantskabet.

Det skete dels for at sikre større smidighed 
i beslutningsprocesserne, dels for at imøde-
komme målsætningen om større direkte ind-

flydelse på flest mulige forhold, der er relevante 
for hver enkelt af de to medlemsorganisationer 
– Divisionsforeningen og lokalunionerne – gen-
nem henholdsvis de førnævnte Udvalg for pro-
fessionelt fodbold og breddeudvalget.

I 2013 formaliserede dette niveau det tværfag-
lige arbejde med etableringen af et samarbejds-
forum, der gennem vidensdeling og erfarings-
udveksling skal drøfte, behandle og beslutte 
relevante forhold og problemstillinger i kryds-
feltet mellem bredde og elite.

I forbindelse med vedtagelsen af den nye or-
ganisationsstruktur året inden blev de øvrige, 
hidtidige udvalg enten nedlagt eller absorbe-
ret i nye faggrupper, som alle refererer til enten 
DBU’s bestyrelse, Udvalg for professionelt fod-
bold eller breddeudvalget.

De tidligere 26 udvalg blev i 2012 reduceret til 
seks lovfæstede udvalg og 15 faggrupper, som i 
2013 for første gang fungerede gennem et helt 
kalenderår, efter den nye struktur for og sam-
mensætningen af udvalgene og faggrupperne 
trådte i kraft 1. august 2012.

Bestyrelsen påbegyndte i april 2013 den første 
evaluering af de nye, organisatoriske tiltag, og 
dette arbejde vil blive afsluttet med en vurde-
ring af erfaringerne med den nye organisations-
struktur i foråret 2014.

Inputs direkte fra klubberne
Til evalueringsarbejdet og udformningen af 
fodboldforbundets kommende strategier søger 
DBU’s bestyrelse inspiration direkte fra landets 
1.667 fodboldklubber.

Fodboldforbundets nuværende strategier 
blev formuleret af DBU’s bestyrelse i november 
2010 og er blandt andet senest blevet beskrevet 
i folderen ’passion, udvikling og fællesskab – 
strategi for videreudviklingen af dansk fodbold 
til 2015’.

Det ligger i planen for bestyrelsens arbejde, 
at den i løbet af det kommende trekvarte år vil 
evaluere de igangværende strategier og formu-
lere strategierne for den efterfølgende tre-årige 
periode fra 2015 til 2018.
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Til sidstnævnte del af arbejdet søgte bestyrel-
sen i november inspiration direkte fra klub-
berne.

DBU ønskede gennem et spørgeskema gene-
relt tilbagemeldinger på de daglige opgaver og 
ydelser, fodboldforbundet og dets seks lokal-
unioner leverer til klubberne, herunder hvilke 
udfordringer klubberne oplever i det daglige 
samarbejde, samt input og ideer, der kan med-
virke til at optimere arbejdsprocesserne og 
ydelserne samt det generelle samarbejde mel-
lem klubberne og organisationen.

 Mere specifikt vil bestyrelsen gerne have et 
kendskab til klubbernes vurdering af udbuddet 
og relevansen af de aktiviteter og uddannelser, 
fodboldforbundet tilbyder direkte eller gennem 
lokalunionerne, til formidlingen fra både cen-
tralt hold som fra de decentrale enheder, samt 
til de IT-løsninger, som DBU tilbyder eksempel-
vis i form af den egenudviklede Fodbold App og 
administrationssystemet KlubOffice.

DBU søger også mere direkte viden om klub-
bernes erfaringer og situation omkring fasthol-
delsen af frivillige ledere og rekrutteringen af 
nye, samt hvor meget administrative driftsop-
gaver fylder i klubbens hverdag og blandt dens 
frivillige.

Svarmaterialet vil blive bearbejdet og præ-
senteret for bestyrelsen til brug for dens stra-
tegiarbejde i foråret 2014, som også omfatter, 
at bestyrelsen skal vurdere dens egen sammen-
sætning.

Nationalt kompensationssystem
Blandt de væsentlige, fodboldpolitiske beslut-
ninger i 2013 var vedtagelsen af et nationalt 
kompensationssystem, som sikrer de danske 
amatørklubber økonomisk kompensation for 
spillere, der kommer på kontrakt i de danske 
klubber, der har tilladelse til at drive kontrakt-
fodbold. 

Med systemet sikres den vigtige kobling mel-
lem danske amatør- og kontraktklubber, hvor 
amatørklubberne anerkendes og belønnes for 
deres arbejde med spillerudvikling, mens kon-

traktklubberne respekteres for deres arbejde 
med videreudvikling af spillere. 

De danske fodboldklubber er i mange år ble-
vet kompenseret økonomisk for træning og 
udvikling af de spillere, der indgår kontrakter 
med udenlandske klubber. Med det nye, hjem-
lige kompensationssystem skabes der en logisk 
sammenhæng mellem de internationale og na-
tionale kompensationsregler.

Den danske model er baseret på et FIFA-cir-
kulære om internationale kompensationsreg-
ler, der fortsat gælder ved klubskifter mellem 
danske og udenlandske klubber. En væsentlig 
forskel er dog, at alle danske spillere er fri for 
betalinger ved kontraktudløb. 

En anden fodboldpolitisk beslutning var over-
dragelsen af administrationen af DM-turne-
ringen fra DBU til medlemsorganisationen og 
brancheforeningen Divisionsforeningen. Be-
slutningen omfatter en økonomisk kompensa-
tion til Divisionsforeningen samt foreningens 
fysiske flytning til Fodboldens Hus.

Styrkelse af samarbejdet med kommunerne
DBU besluttede sig for målrettet at inddrage 
landets kommuner i en fælles, styrket lokal ind-
sats overfor børn og unge, sundhed og sociale 
tiltag i form af en fire-årig kommunestrategi.

Blandt de overordnede målsætninger er at 
sikre, at alle børn i Danmark skal præsenteres 
for et fodboldtilbud i deres kommune, at fod-
bolden skal medvirke i forebyggelsen af livs-
stilssygdomme, og at fodbolden på baggrund 
af dens store popularitet og udbredelse skal 
være med til at skabe helt nye idrætsmiljøer. 

Formålet med kommunestrategien er at in-
tensivere samarbejdet på det kommunale ni-
veau og i langt højere grad udnytte de samar-
bejdsmuligheder, DBU som fodboldforbund og 
dermed Danmarks største idrætsgren kan til-
byde landets kommuner og forhåbentligt om-
vendt. 

Kommunestrategiens overordnede mål er at 
få så mange mennesker som muligt til at spille 
fodbold og bruge fodbolden som løftestang til 

at tage et større samfundsmæssigt ansvar. For 
at nå målene bygger DBU’s kommunestrategi 
på tre hovedindsatsområder med særlig sam-
fundsmæssig relevans.

I forhold til børn og unge ønsker DBU at fo-
kusere på, hvordan DBU’s fodboldklubber kan 
spille en rolle i implementeringen af den nye 
skolereform, hvor det både handler om at give 
eleverne en aktiv hverdag og samtidig intro-
ducere dem til foreningstankegangen og den 
værdi, foreningssporten giver det danske sam-
fund. 

På sundhedsområdet vil DBU fortsat have en 
ambition om at udbyde fodbold som en mere 
fleksibel motionsform – Fodbold Fitness – og 
dermed sikre fodboldsporten som en attraktiv 
aktivitet for så mange forskellige målgrupper 
som muligt. Fodboldens sundhedsmæssige ef-
fekter er veldokumenterede, og fodbolden skal 
medvirke til at forbygge og behandle livsstils-
sygdomme. 

DBU vil også styrke fodboldens sociale funk-
tion genne fokus på inklusion og dermed sikre, 
at børn fra eksempelvis socialt udsatte bolig-
områder har mulighed for at spille fodbold, li-
gesom fodbolden skal medvirke til at skabe 
idrætsmiljøer for alle i det danske samfund. 

Hovedindsatsområderne tager således både 
sit udgangspunkt i eksisterende og afprøvede 
aktiviteter, men vil ligeledes byde på nye akti-
viteter som eksempelvis Klubfidusen, ligesom 
nye lokale initiativer mellem klubber og kom-
muner vil se dagens lys de kommende år. 

Udover de tre hovedindsatsområder, der ind-
går i det fælles udviklingsprojekt med DIF, vil 
DBU og lokalunionerne ligeledes arbejde med 
faciliteter, klubudvikling og klubsamarbejde 
som tema. Området skal blandt andet sikre op-
timale forhold for frivillige og de bedst mulige 
facilitetsbetingelser for klubberne. 

Kommunestrategien tager sit udgangspunkt 
i DBU’s 1.667 fodboldklubber, der skal sikres 
de bedst mulige betingelser for at samarbejde 
med deres respektive kommuner.

Strategien, der er formuleret af DBU’s Sam-
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fundsgruppe, er et fælles udviklingsprojekt 
mellem DBU og fodboldforbundets seks lokal-
unioner, Divisionsforeningen og DIF som med-
spillerne i det fireårige projekt fra 1. januar 2014 
til 31. december 2017.

Projektet beløber sig til en samlet investering 
på godt 10,3 millioner kroner, hvoraf DIF bidra-
ger med godt 4,2 millioner kroner og DBU med 
de 6,1 millioner kroner.

Samarbejdserklæring med  
Dansk Fodbolddommer-Union
DBU ophævede i marts organisationens samar-
bejdsaftale med Dansk Fodbolddommer-Union 
(DFU).

Ophævelsen kom efter nøje overvejelser og 
som følge af en varsling om konflikt blandt lan-
dets breddedommere, som DBU havde modta-
get fra dommernes forening to uger tidligere. 
DFU havde tre gange tidligere de foregående 
10-12 år truet med tilsvarende konflikter.

Med ophævelsen af de formelle samarbejds-
relationer til DFU ønskede DBU på længere 
sigt at opnå større sikkerhed for varetagelsen 
af klubbernes interesser, større sikring af gen-
nemførelsen af de regionale og lokale turne-
ringer samt større stabilitet i arbejdet på dom-
merområdet. Og dermed ikke mindst sikkerhed 
for DBU’s og lokalunionernes årlige investering 
i dommerarbejdet, som beløber sig til omkring 
7,5 millioner kroner.

DBU fandt det ikke rimeligt at fortsætte for-
handlingerne og samarbejdet med DFU under 
trusler om at forhindre gennemførelsen af de 
tusinder af fodboldkampe i landets mange tur-
neringer, som var planlagt til at starte den føl-
gende måned.

Juridisk betragtede DBU truslen om en kon-
flikt som en væsentlig misligholdelse af de ind-
gåede aftaler.

Forhandlingerne var forlist som en udløber af, 
at DFU bragte en genforhandlingsmulighed af 
omkostningsgodtgørelsen ind i forhandlingerne 
med en stigning af satserne på ni procent som 
et ufravigeligt krav. En forhøjelse af omkost-

ningsgodtgørelsen i den størrelsesorden ville 
have påført landets klubber ekstraudgifter på 
samlet set godt to millioner kroner i den fore-
stående sæson.

Efter en række dialogmøder mellem DBU’s Lo-
kalunioner og klubberne i deres respektive om-
råder og de lokale dommerklubber præsente-
rede DBU i april DFU for en 21-punktserklæring 
til løsning af den tilspidsede situation.

Blandt alle 21 punkter, som DFU accepterede, 
indgik nedsættelsen af en arbejdsgruppe, som 
fik til opgave at beskrive relationerne og frem-
tidige fora for samarbejdet på såvel nationalt 
som regionalt niveau.

Blandt de afgørende punkter i den nye 
21-punktsplan indgår også, at DBU fremdeles re-
spekterer og anerkender dommernes ret til at 
organisere sig i DFU og lokale dommerklubber, 
men – og det var et kardinalpunkt for DBU – at 
det ikke længere er et krav for at dømme kampe 
i DBU’s og lokalunionernes turneringer, at den 
pågældende dommer skal være medlem af en 
dommerklub.

Dommerne er fra DBU’s side naturligvis og 
fortsat tilsvarende frit stillet til også at dømme 
kampe i andre turneringer og for andre orga-
nisationer end dem, der arrangeres af DBU og 
DBU’s Lokalunioner, ligesom fodboldforbundet 
anerkender DFU som en dommerfaglig interes-
seorganisation, der gennem dialog og involve-
ring tages med på råd og vejledning. Uden ind-
gåelse af en ny samarbejdsaftale.

Til trods for den store usikkerhed, konflikten 
skabte blandt klubber og dommere i opstarten 
til sæsonen 2013, havde den ikke negativ indfly-
delse på interessen for dommergerningen. En 
opgørelse i december 2013 viste en tilgang på 
139 nye aktive fodbolddommere i løbet af året.

Matchfixing
DBU indledte i 2004 sin indsats mod match- 
fixing, som DBU allerede dengang anså som 
den største trussel for fodboldens integritet, og 
i 2007 introducerede DBU det første regelsæt 
mod matchfixing i dansk idræt.

DBU var derfor forberedt til at håndtere den 
første, større og komplekse matchfixing-sag i 
dansk idræt, da fodboldforbundet kunne afsløre 
spilleren Kristoffer Wichmann, FC Vestsjælland, 
i minimum 18 spil på egen kamp, forsøg på slø-
ring og undladelse af at samarbejde om sagens 
opklaring. DBU’s Disciplinærudvalg idømte spil-
leren et halvt års karantæne i sagen, som DBU 
havde arbejdet på siden september 2011, men 
først fik det afgørende gennembrud i tilbage i 
marts og juni året inden.

Danske Spil kunne oplyse, at der var place-
ret væddemål på, at Hvidovre ville vinde kam-
pen med et samlet indskud på i alt cirka 90.000 
kroner. Det var specielt placeringen af vædde-
mål på 96 kuponer på 500 kroner hver placeret 
hos 11 forskellige forhandlere i København til et 
samlet indskud på 48.000 kroner, der vakte spil-
udbyderens interesse.

Indskuddene hos hver enkelt forhandler var 
fast på enten 4.000 eller 4.500 kroner, og blev 
dermed holdt under grænsen for indskud hos 
samme forhandler på 5.000 kroner, som i hen-
hold til Danske Spils sikkerhedsprocedurer på 
daværende tidspunkt udløste automatisk kon-
trol af mulige uregelmæssige spil. Kristoffer 
Wichmann var tidligere medarbejder hos Dan-
ske Spil.

De 96 kuponer indeholdt imidlertid et møn-
ster, som vakte Danske Spils opmærksomhed. 
Der var gevinst på alle 96 kuponer til en samlet 
præmie på knap 100.000 kroner.

Ved fastsættelse af sanktionen lagde udval-
get desuden vægt på, at der i denne sag er tale 
om spil med ganske store indsatser, og at frem-
gangsmåden var søgt sløret ved at anvende 
’stråmænd’ til at indløse gevinsterne. 

Sanktionen blev fastsat med hjemmel i DBU’s 
love § 30.1 nr. 11 til udelukkelse fra deltagelse i 
kampe fra datoen for afsigelsen kendelsen og 
yderligere seks måneder, sådan at karantænen 
i denne sag begyndte ved afsigelsen af kendel-
sen med udløb den 5. august 2013. Udelukkelsen 
omfattede al dansk fodbold i perioden.

I juni 2013 blev Kristoffer Wichmann afsløret 
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i en ny sag, hvor han havde spillet på uafgjort 
i egne kampe fra online-konti. Ved den lejlig-
hed tildelte DBU’s Disciplinærudvalg spilleren 
yderligere et halvt års karantæne og en bøde på 
30.000 kroner.

DBU’s Appeludvalg valgte siden at stadfæste 
skyldsspørgsmålet og bøden til Kristoffer Wich-
mann for matchfixing, men nedsatte spillerens 
karantæne til samlet et halvt år.

I maj valgte DBU at tilslutte sig idrættens helt 
nye, fælles ’Lovregulativ VIII om forbud mod 
manipulation af idrætskonkurrencer (match- 
fixing) og tilsvarende uetisk adfærd’ med en ny 
definition og nye elementer i bekæmpelsen af 
og straffen for uetisk adfærd og matchfixing.

DBU vil også fremover foretage undersø-
gelse, efterforskning og fremstilling af sager 
om matchfixing vedrørende personer tilknyttet 
kampe, turneringer og klubber under DBU. Men 
som noget nyt overgår selve pådømmelsen i sa-
ger om uetisk adfærd og matchfixing i fodbold 
nu til DIF’s nye matchfixingsnævn. I lighed med 
sager om doping, hvor det også er DIF, der er 
den dømmende instans.

DBU styrkede i 2013 yderligere samarbejdet 
med forbundets internationale paraplyorgani-
sationer, FIFA og UEFA, og med de licenserede 
spiludbydere i Danmark i forsøget på at afsløre 
enhver form for matchfixing.

I august 2013 gennemførte DBU sin anden, 
landsdækkende matchfixingkampagne, som 
havde til formål at ramme samtlige landets 
mere end 1.600 klubber med besøg i lidt mere 
end 100 klubber.

Fodboldskoler i socialt problematiske områder
DBU gennemførte for tredje år i træk fodbold-
forbundets ’DBU’s Get2 Fodboldskoler’ i samar-
bejde med DIF rundt omkring i nogle af de so-
cialt mest udfordrede områder i Danmark.

Fodboldforbundet tillader sig at betragte gen-
nemførelsen i 2013 som en ny succes denne 
gang med 10 skoler fordelt over hele landet 
med deltagelse af mere end 500 børn. Fodbol-
den har nemlig vist sig at være et godt redskab 

til at integrere børnene i det danske forenings-
liv til glæde for nærmiljøet og ikke mindst den 
enkelte.

Et element i DBU’s Get2 Fodboldskoler er ek-
sempelvis det nedsatte deltagergebyr i forhold 
til DBU’s traditionelle og yderst velbesøgte, tra-
ditionelle fodboldskoler, og dette parameter har 
vist sig hensigtsmæssigt for at nå ud til mål-
gruppen i boligområderne nær værtsklubberne, 
som i 2013 var ACFC (Gellerup, Aarhus), Her-
ning Fremad, AaB og KB 81 (Aalborg), BK Union 
(København NV), HTI (Høje Taastrup), IF 92 (Es-
bjerg), PDIF (Odense), Værebro Boldklub (Bag-
sværd) og Hundige Boldklub.

Social- og Integrationsminister, Karen Hæk-
kerup, aflagde i øvrigt besøg på DBU’s Get2 Fod-
boldskole hos Boldklubben Union i Københavns 
nordvest-kvarter, der havde deltagelse af 56 
børn.

Spilleformer og baner
Spillet på banen er og bliver det vigtigste i fod-
bold.

Derfor satte DBU og lokalunionerne i 2013 en 
undersøgelse af spilleformer og banestørrelser i 
børne- og ungdomsfodbolden i gang. Undersø-
gelsen bygger på og supplerer projektet ’Hold-
ninger og handlinger’, som siden 2006 har dan-
net grundlag for børne- og ungdomsfodbolden 
i Danmark.

Formålet var at sikre, at forholdene er tids-
varende og opfylder målsætningen om, at den 
enkelte fodboldspiller har flest mulige aktioner 
i kampen for at udvikle sig mest muligt i tråd 
med DBU’s spillerudviklingsfilosofi.

DBU udvidede undersøgelsen til at afdække 
enkelte årgange mere specifikt for at sikre et til-
strækkeligt datagrundlag, og på den baggrund 
blev der opnået enighed om at harmonisere 
spilleformer og banestørrelser på tværs af loka-
lunionerne.

Endelig ønskede DBU med undersøgelsen at 
flytte debatten om ’Holdninger og handlinger’ 
fra udelukkende at være holdningsbaseret til 
også at bygge på konkret, dansk viden.

Klubfidusen
DBU’s arbejde med at produktudvikle fodbol-
den omfatter samarbejder med kompetente 
partnere.

Da DBU i efteråret introducerede det nye triv-
selsprojekt, Klubfidusen, skete det således i et 
samarbejde med Mary Fonden, Red Barnet og 
TrygFonden.

I februar havde Mary Fonden og Red Barnet 
således offentliggjort en undersøgelse, der vi-
ste, at flere end hvert ottende barn i tredje til 
femte klassetrin er stoppet til en fritidsaktivitet 
som følge af mistrivsel eller mobning. Klubfidu-
sen udspringer af de fire parters fælles ønske 
om at sikre børns trivsel i fritiden, og kombine-
rer erfaringer fra trivselsindsatser med erfarin-
ger fra fodboldverdenen.

Mary Fonden og Red Barnet har siden 2007 
arbejdet målrettet for at styrke gode børne-
fællesskaber i anti-mobbeprogrammet ’Fri for 
Mobberi’, DBU har med Holdninger og handlin-
ger siden 2006 øget bevidstheden om trivslen 
i klubberne, og TrygFonden er kendt for sit ar-
bejde for at skabe større trivsel og mere tryghed 
blandt børn og unge i Danmark. Samarbejdet er 
det første, hvori samtlige fire parter indgår.

Ved introduktionen i Bagsværd Boldklub i 
september deltog D.K.H. Kronprins Frederik og 
Kronprinsesse Mary samt Red Barnets direktør, 
Mimi Jacobsen, i lanceringen af Klubfidusen.

I første omgang afprøves Klubfidusen i fem 
fodboldklubber, og fra forårssæsonen 2014 vil 
det være muligt for fodboldklubber i hele landet 
at bestille Klubfidusen til deres klub.

Multibaner og frivillighedsstrategi
Nordea-fonden og DBU besluttede i 2013 at 
støtte anlægningen af 25 multibaner med op til 
10 millioner kroner de efterfølgende tre år.

Nordea-fonden og DBU ønsker at støtte mul-
tibaner af høj kvalitet ude i klubberne, og der-
for er der en række krav, som skal opfyldes for 
at opnå støtte. Først og fremmest skal banen 
være multifunktionel, det vil sige med mulighed 
for forskellige boldspil og bevægelsesaktiviteter, 
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den skal måle minimum 13x21 meter, og der skal 
være sociale opholdsmuligheder integreret i ba-
nens udformning.

Multibanerne skal kunne opføres for 800.000 
kroner stykket, hvilket betyder, at der kan gives 
op til 400.000 kroner i støtte per bane. Hver 
klub/kommune kan kun få tilskud til én mul-
tibane, og det er afgørende, at multiarenae-
rne placeres et sted, hvor der dagligt kommer 
mange mennesker forbi.

I september udmøntede beslutningen om en 
frivillighedsstrategi sig i kåringen af ’100 frivil-
lige’ i landets fodboldklubber.

Formålet med kampagnen, der er udarbej-
det i samarbejde med Danske Bank, er at synlig-
gøre og hylde de mange frivillige, der til daglig 
lægger en stor, ulønnet indsats i at give flertal-
let af landets unge og ældre fodboldspillere en 
god fodboldoplevelse landet over. De 100 frivil-
lige, som blev hyldet, var blevet udvalgt blandt 
2.300 personer. 

Præmien bestod i to billetter til den udsolgte 
VM-kvalifikationskamp mod Italien i oktober 
i Parken, samt en sponsorpakke til klubben. 
Sponsorpakken med spillertøj, træningsudstyr, 
en fodboldevent eller træneruddannelse havde 
en værdi af 15.000 kroner.

Landsholdene
På det sportslige område blev kalenderåret præ-
get i positiv og negativ retning – ellers uden 
sammenligning – med henholdsvis landshol-
dets manglende kvalifikation til VM-slutrunden 
i Brasilien i sommeren 2014 og Kvindelandshol-
dets deltagelse ved EM-slutrunden i Sverige, 
hvor holdet nåede frem til semifinalen.

I løbet af året tiltrådte Jess Thorup som ny 
træner for U21-landsholdet, mens Morten Olsen 
og DBU valgte at forlænge samarbejdet frem til 
EM-slutrunden i Frankrig i 2016.

De enkelte landsholds præstationer og træne-

ransættelser er omtalt i de pågældende kapitler 
andetsteds i denne årsberetning.

Jim Stjerne Hansen
DBU’s generalsekretær Jim Stjerne Hansen, 60 
år, fratrådte med udgangen af 2013 sin stilling 
som fodboldforbundets øverst administrativt 
ansvarlige efter 25 år.

Han afløste i august 1988 Erik Hyldstrup, som 
tidligere samme år reelt var blevet afskediget 
efter en administrativ fejl, som kostede det da-
værende olympiske fodboldlandshold deltagel-
sen ved OL-slutrunden i Seoul.

Han kom fra en stilling som operations- og 
befragtningschef i rederiet Em Z. Svitzer, som 
var ejet af A.P. Møller, efter en intern karriere 
med blandt andet udstationering for A.P. Møl-
ler i Brasilien.

Efter den forgæves ansættelse af den ty-
ske træner Horst Wohlers i 1990 var det Jim 
Stjerne Hansen, der forhandlede en ansættel-
seskontrakt på plads med Richard Møller Niel-
sen, som to år senere sikrede Danmark titlen 
som europamester. Senere var det også gene-
ralsekretæren, der ansatte Bo Johansson, der 
i sin fire-årige periode som landstræner skaf-
fede landsholdet til to slutrunder. Det var også 
Jim Stjerne Hansen, som sikrede sig Morten Ol-
sen og Michael Laudrup som henholdsvis lands-
træner og assistenttræner i 2000, og siden har 
stået for forlængelserne af aftalerne med Mor-
ten Olsen.

På det forretningsmæssige område er det Jim 
Stjerne Hansen, der blandt andet gennem af-
talerne med en række samarbejdspartnere og 
en stringent økonomisk styring gennem årene 
har udviklet DBU til det økonomisk stærkeste 
sportsforbund herhjemme med en årsomsæt-
ning på 300 millioner kroner og en egenkapital 
på mere end 130 millioner kroner i seneste regn-
skabsår.

Det er ikke mindst driftsoverskuddet skabt gen-
nem disse aftaler, der gennem årene har mulig-
gjort de økonomiske bidrag, der dels tilfalder de 
decentrale dele af organisationen og det stadigt 
stigende, faglige aktivitetsniveau i hele organi-
sationen.

Jim Stjerne Hansen har medvirket til at op-
bygge et stort internationalt netværk, som hele 
organisationen har nydt stor gavn af. Han har 
selv været medlem af UEFA’s disciplinærud-
valg siden 1990 og fungeret som delegeret ved 
kampe i såvel UEFA’s landsholds- og klubturne-
ringer som FIFA’s landsholdsturneringer.

Ved VM-slutrunderne i USA i 1994 og Tysk-
land i 2006 varetog han opgaver som Venue Di-
rector i henholdsvis Boston og Kaiserslautern, 
og den samme opgave blev han inden årets ud-
gang bedt sig påtage ved VM-slutrunden i Brasi-
lien i sommeren 2014.

Han har ligeledes stillet sine kompetencer til 
rådighed som medlem af Idrættens Medieud-
valg, Danmarks Idræts-Forbund (DIF) samt som 
formand for Hestesportens Finansieringsfond i 
1999-2003.

Som aktiv vandt han som anfører danmarks-
mesterskabet med Hvidovres Ynglinge DM-
hold i 1971, og to år senere fik han seks kampe 
for Hvidovre IF’s 1. hold, der vandt danmarks-
mesterskabet. Sammenlagt spillede han i årene 
1972-76 72 kampe for Hvidovre IF’s 1. hold, inden 
han blev udstationeret i Brasilien, og vendte til-
bage som spillende træner i Valby Boldklub (Kø-
benhavnsserien), før han afsluttede sin karriere 
med 80 kampe for Brøndby IF med blandt andet 
Michael Laudrup som medspiller.

Han bliver i 2014 afløst af Claus Bretton-Me-
yer i en stilling som administrerende direktør.

Internationale relationer
En oversigt over DBU’s samlede, internationale 
repræsentation fremgår på dbu.dk.
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DBU’s medlemstal

Fodbold har de seneste mange år udvidet sin 
position som Danmarks ubetinget mest popu-
lære foreningsidræt med konstant medlems-
fremgang. 

Med 341.342 aktive fodboldspillere i 2013 
er fodbold også stadig den suverænt største 
sportsgren herhjemme. Men for første gang si-
den 2006 er medlemstallet formelt set faldet. 

De nyeste medlemstal fra Danmarks Idræts-
Forbund (DIF) viser således en tilbagegang fra 
356.754 i 2012 til 341.342 i 2013. Det svarer til et 
fald på 4,3 procent. 

Én af de primære forklaringer på det umid-
delbart markante frafald skal dog tilskrives tek-
niske registreringsfejl sidste år, hvor medlems-
tallet tilsyneladende voksede med hele 13.799 
spillere på blot et år. 

Fejlen er først blevet opdaget nu i forbindelse 
med dette års medlemsregistrering i det nye 
Centrale ForeningsRegister (CFR), der er en fæl-
les portal for alle idrætsforeninger i Danmark. 
Registeret er for første gang blevet benyttet i år.

Med registreringsfejlene i 2012, hvor samtlige 
kategorier – både børn, unge og voksne – teg-
nede sig for en markant fremgang, kan 2012 
ikke benyttes som et validt sammenlignings-
grundlag. 

I stedet giver det mening at se på 2011-tallene 
for at vurdere de nyeste medlemstal. 

I 2011 blev der registreret 342.955 fodboldspil-
lere, hvilket næsten er identisk med den nyeste 
opgørelse på 341.342. Forskellen er på 1.613 spil-
lere, der svarer til 0,47 procent, og gør sig gæl-
dende på både herre- og kvindesiden, der er fal-

det med henholdsvis 891 og 722 spillere. 
Et yderligere kig på 2011- og 2013-tallene viser, 

at forskellene i de enkelte kategorier er margi-
nale. 

Dermed er der mere retvisende tale om en 
stagnering i antallet af danske fodboldspillere i 
de seneste år, hvis 2012 fjernes fra statistikken. 

Stagneringen kan blandt andet tilskrives 
de faldende fødselstal, der forventeligt ville 
ramme fodboldens ellers stabile fremgang gen-
nem de seneste 20 år på et tidspunkt. 

* fra 2007 har DIF ændret aldersinddelingen

Fordeling af aktive fodboldspillere på alder og køn de seneste tre år:

År I alt H 0-12 H 13-18 H 19-24 H 25-60 H >60 K 0-12 K 13-18 K 19-24 K 25-60 K >60 

2013 341.342 119.222 59.185 28.890 58.449 5.045 34.197 21.790 6.505 7.770 289 

2012 356.754 120.724 60.623 30.400 62.119 4.999 37.016 23.073 7.062 9.681 1.057 

2011 342.955 115.517 59.487 29.652 62.429 4.597 33.777 22.481 6.524 8.026 465

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

2013 1672 270.791 70.551 234.394 35.395 71.553 341.342

2012 1635 278.865 77.889 241.436 37.462 77.856 356.754 

2011 1647 271.682 71.273 231.262 36.176 77.517 342.955

2010 1618 254.551 66.671 213.358 34.140 73.725 321.222

2009 1618 249.938 63.736 207.124 33.317 73.233 313.674

2008 1594 245.451 61.160 201.317 32.638 72.656 306.611

2007* 1620 244.955 59.719 198.658 32.431 73.585 304.674

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
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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. Seneste valg var i 
2010, hvor Allan Hansen blev genvalgt for an-
den gang og dermed sin tredje periode. Allan 
Hansen blev i 2013 ligeledes genvalgt til besty-
relsen, executive committee, i det europæiske 
fodboldforbund, UEFA.

Næstformanden og kassereren vælges for to-
årige perioder hvert andet år i ulige årstal, og 
blev begge genvalgt på repræsentantskabsmø-
det i 2013.

Næstformand Jesper Møller blev valgt til 
DBU’s bestyrelse i 1998 som repræsentant for 
superligaklubberne. Og han blev første gang 
valgt til næstformand i 2004, da posten ekstra-
ordinært og for første gang i 14 år skulle besæt-
tes efter Henning R. Jensens beslutning om at 
forlade næstformandsposten, bestyrelsen, re-
præsentantskabet og sine udvalgsposter midt i 
sin to-årige valgperiode.

Kasserer Christian Kofoed afløste i 2011 Tor-
ben Mogensen, som faldt for aldersgrænsen ef-
ter 20 år som kasserer.

Der var ingen modkandidater til hverken Jes-
per Møller og Christian Kofoed.

På repræsentantskabsmødet i 2013 var der i 
øvrigt afsked med Jørn König, som faldt for al-
dersgrænsen efter sammenlagt 30 år som med-
lem af repræsentantskabet i perioderne 1977, 
1979-1984 og endelig uafbrudt siden 1991.

Bestyrelsen
Formanden, næstformanden og kasseren er de 
eneste medlemmer af bestyrelsen, som vælges 
direkte af repræsentantskabet.

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 Di-
visionsforeningens formand samt to medlem-
mer valgt af superligaklubberne og to medlem-
mer valgt af klubberne i 1. og 2. division.

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

Bjerregaard, Bytoft og Bagge forlod bestyrelsen
Per Bjerregaard er det længst siddende med-

lem af DBU’s repræsentantskab nogensinde 
med 39 års deltagelse i dansk fodbolds øverst 
besluttende organ siden 1975. Han stoppede i 
DBU’s bestyrelse efter sammenlagt 24 år fordelt 
mellem årene 1979-1990 og 2002-2013 og en 
række tillidsposter i forskellige udvalg i denne 
periode. Ikke mindst som formand for DBU’s Ini-
tiativfond siden etableringen 1. maj 1987. DBU’s 
Initiativfonds/DBU Sponsorships aktiviteter er 
mere begrænsede efter etableringen af DBU 
A/S 1. januar 2012, men fortsat i drift med Per 
Bjerregaard som formand.

Per Bjerregaard, der i 2004 blev tildelt DBU’s 
guldnål, fortsatte også sit arbejde for fodbold-
forbundet på opfordring af DBU’s bestyrelse 
som formand for medicinsk gruppe,

Thomas Bytoft blev medlem af DBU’s besty-
relse, da hans forgænger som formand på Fyn, 
Allan Hansen, blev formand for DBU i 2002. Han 
har været medlem af repræsentantskabet siden 
1990.

Per Bjerregaard blev afløst af Teddy Pedersen, 
Sønderjyske, og Thomas Bytoft af sin afløser 
som formand for DBU Fyn, Bjarne Christensen, 

i bestyrelsen, der konstituerede sig med sin nye 
sammensætning umiddelbart efter repræsen-
tantskabsmødet.

I december trådte Kurt Bagge Hansen uventet 
ud af DBU’s bestyrelse som en konsekvens af, at 
han valgte at trække sig som formand for DBU 
Sjælland. Han var medlem af DBU’s bestyrelse 
fra 2002, og stillede i 2004 op til posten som 
næstformand over for Jesper Møller. I sine godt 
12 år som bestyrelsesmedlem nåede Kurt Bagge 
Hansen også på tidspunkter at være medlem 
DBU’s Kvindeudvalg og DBU’s Hattrickudvalg 
samt formand for DBU’s Dommerudvalg, DBU’s 
DIF-udvalg, DBU’s Børnegruppe og DBU’s Bred-
deudvalg samt formand i Foreningen af Lokal-
unioner (FLU).

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

Ved møderne i bestyrelsen deltager general-
sekretæren og kommunikationschefen samt 
chefen for direktionssekretariatet.

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

De to menige medlemmer af forretningsud-
valget vælges af de resterende medlemmer af 
bestyrelsen. Bent Clausen og Thomas Christen-
sen blev genvalgt.

Forretningsudvalget forblev således uændret 
i 2013.

Ved møderne i forretningsudvalget deltager 
generalsekretæren og kommunikationschefen 
samt chefen for direktionssekretariatet.

Bestyrelsen og forretningsudvalget
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Forretningsudvalget
Allan Hansen (formand)
Jesper Møller (næstformand)
Christian Kofoed (kasserer )

Bornholm
Kim Bjelstrand
Ann-Sofie Frederiksen
Henning Jensen

Fyn
Bjarne Christensen
Poul Henning Andersen
Louise Bøjden
Ole Hansen
Paul-Ejner Hauge
Kaj Johansen
Kim Johansen
Hans Martin Møller

Jylland
Bent Clausen
Anne Andersen
Kim Glad Andersen
Claus Behrndt
Johanne Louise Møller Berg
Torben Baunbæk
Jens Christensen
Kent Falkenvig
Christian Fynsk 
Jacob Drachmann Haag
Egon O. Hansen
Jan Hansen
Søren Juul Jensen
Thomas Jensen
Hans Peter Johansen
Rasmus Johansen
Holger Jørgensen
Hans Kragelund
Knud Erik Kristensen 
Ole Ladefoged
Richard Lindgreen Lassen 
Hans Mogensen
Mette Nielsen
Preben Skou Nielsen
Torben Nielsen
Lars Olesen
Tommy Olesen
Poul A. Overgaard
Henrik Sloth
Jørgen Snog
Jørgen Staun
René Svendsen
Kristian Nørgaard Thomsen
Peter Tornbo
Bent Villumsen

København
Henrik Ravnild
Diana Andersen
Jørgen Andersen
Vagn Christensen
Bettina Falk
Jesper Gradert
Morten Høgsdal
Yery Ibarra-Hansen
Tom Jensen

Lolland-Falster
Gert Lundgaard
Thomas Bonde Jensen
Mogens Nielsen
Michael Skaarup

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

Superligaen
Claus Fallingborg, AaB
Lynge Jacobsen, AaB
Jan Christensen, AGF
Per Bjerregaard, Brøndby
Søren Copsø, Esbjerg
Jesper Hansen, AC Horsens
Anders Hørsholt, FC København
Benny Olsen, FC København
Claus Steinlein, FC Midtjylland
Christian Nørkjær, FC Nordsjælland
Allan K. Pedersen, FC Nordsjælland
Thomas Christensen, OB
Tue Kempf, OB
Lars W. Knudsen, Randers FC
Claus Christensen, Silkeborg
Teddy Pedersen, SønderjyskE

1 . division
Torben Oldenborg, AB
Kim Høg Madsen, Brønshøj

Ole Mortensen, FC Fredericia
Niels Kruse, FC Fredericia
Steen Johansen, FC Fyn
Jens Jørgen Møller Nielsen, FC Hjørring
Villy Ebbesen, HB Køge
Steen Juulsgaard, Hobro IK
Torben Røsler, Lyngby
Hans Kurt Jensen, Skive
Kim Brink, Vejle Boldklub Kolding
Brian Kristensen, Vejle Boldklub Kolding
Henrik Andersen, FC Vestsjælland
Gert Hansen, FC Vestsjælland
Morten Jensen, Viborg FF
Lars Kristensen, Viborg FF

2 . division
Poul Erik Christensen
Carsten Damgaard
Henrik Danelund
Eigil Gammelgaard
Søren Godskesen
Klaus Goeg
Poul Jørgensen
Jørn Kønig
Søren Lund
Kim Garde Madsen
Ole Mikkelsen
Kim Milton
Erik Steiness Neergaard
René Sundstrøm
Per Thomsen
Karsten Østergaard

Herre-DS
Lars Aabech
Poul Eriksen
Jens Henningsen
Lars S. Johannesen
Kim Gerlach Madsen
Kim Nykvist

Kvinde-DM
Gert Andersen
Marianne Jessen
Kim Kjærhus 
Birgit Schrøder 
Søren D. Sørensen 
John Walsh
Karl Brynningsen
Bettina Smed

Kvinde-DS
Mette Bach Kjær
Jesper Raabo

Repræsentantskabet
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Udvalg og faggrupper

Udvalg for professionel fodbold
Disciplinærudvalg
Klublicensudvalg
Klublicensappeludvalg
Kvindeelitegruppe
Herreeliteungdomsgruppe
Programgruppe
Futsalgruppe

Udvalg og faggrupper

Uddannelsesgruppe
Dommergruppe
Udviklingsgruppe

Udvalg og faggrupper

Lovgruppe
Appeludvalg
Fodboldens Voldgiftsret

Udvalg og faggrupper

DBU Repræsentantskab
DBU Bestyrelse
DBU Forretningsudvalg
Fodboldens Etiske Råd
Medicinsk Gruppe
Fairplay/CSR gruppe
Samfundsgruppe

DBU Elite DBU Udvikling

DBU Jura DBU 
Direktionssekretariat

Administration

Landshold
Turneringer

FIFA/UEFA
Kontraktfodbold

Klublicensordninger
Sikkerhed

Matchfixing
Anti-doping

Administration

Træneruddannelse
Dommeruddannelse

Lederuddannelse
Udviklingsprojekter

Elitedommere

Administration

TV-aftaler
Sponsoraftaler
Immaterialret
Funktionærret

Landsholdsaftale
Retssager

Administration

HR
Betjening af direktion

Strategi - og
Organisationsudvikling

Good Governance
Fundraising

Organisationsdiagram 2013

DBU Repræsentantskab

DBU Bestyrelse
DBU Forretningsudvalg

DBU A/S

Udvalg for professionel fodbold
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Udvalg og faggrupper

Udvalg og faggrupper

Udvalg og faggrupper

Breddeudvalg
Børnegruppe
Ungdomsgruppe
Seniorgruppe

DBU Kommunikation

DBU Økonomi

DBU Bredde

Administration

Intern og ekstern 
kommunikation

Grafisk
CSR og Public Affairs

Web

Administration

Økonomi
IT

Fodboldens Hus
Teknik og service

Administration

Fairplay
Fodboldskoler

Skattejagt
Børneprojekter

Ungdomsprojekter
Seniorprojekter

DBU Appeludvalg

DBU Licens Appeludvalg
DBU Licensudvalg
DBU Disciplinærudvalg

Breddeudvalg
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Samlet set er fodbold stadig den største idræts-
gren for børn mellem 0-12 år. Fremgangen i 
medlemstallet på drengesiden er dog stagne-
ret, selvom fodbold dog ubetinget fortsat er 
den foretrukne idrætsgren, og på pigesiden ses 
en mindre tilbagegang, som på landsplan er på 
ca. otte procent. Tilbagegangen i medlemstal-
lene skal naturligvis ses i lyset af, at der bliver 
født færre børn i perioden. 

Spilleformsundersøgelse 
I samarbejde med lokalunionerne og DBU Elite 
igangsatte DBU Bredde en større undersøgelse 
og evaluering af nuværende spilleformer og ba-
nestørrelser i børne- og ungdomsfodbolden. 
For at sikre det bedst mulige resultat i undersø-
gelsen er antallet af kampe og spillere nøje ud-
valgt i samarbejde med Center for Holdspil og 
Sundhed under Københavns Universitet. Der-
ved er vi sikre på, at vores resultater er baseret 
på et tilstrækkeligt og validt grundlag og er sta-
tistisk sikre. 

Center for Holdspil og Sundhed har desuden 
målt puls og gps-tracking på udvalgte årgange. 
Databehandlingen fra kampene er foretaget af 
Amisco Scandinavia, som til daglig udarbejder 
kampanalyser for flere af klubberne i Superli-
gaen. Undersøgelsen viste at der var behov for 
en række justeringer af nuværende banestør-
relser og spilleformer. Undersøgelsen blev fær-

diggjort i sommeren 2013 med en konklusion 
om en større 3v3 og 5v5 bane. 7v7 og 9v9 erstat-
tes af 8v8 på en halv 11v11 bane. 

Fremadrettet anbefales, at spilleformer og 
banestørrelserne i børne- og ungdomsfodbol-
den ser således ud: 

DBU’s Fodboldskole og  
fodboldskoler med særligt fokus
Samarbejdet med DIF’s ’Get2sport’-projekt fort-
satte i 2013 nu med det nye navn ’DBU’s Get2 
Fodboldskoler’. Der er i 2013 afholdt ti fodbold-
skoler med særligt fokus på integration af børn 
og frivillige i socialt udsatte områder. Projektet 
har igen vist sig som en kæmpe succes og vil i 
lyset af dette blive gentaget i 2014 med endnu 
flere afviklinger. 

2013 var også året, hvor DBU’s Get2 Fodbold-
skoler høstede fornem anerkendelse ved mod-
tagelse af ’Rode-Prisen’. I begrundelsen fra Rode 
Prisens komité står der blandt andet: ’… for via 
lokale ildsjæle rundt om i landet at sprede glæ-

den ved fodbold i områder, hvor fodbolden ikke 
altid har de nemmeste kår.’ Prisen betyder, at 
der næste år kommer yderligere fem DBU’s 
Get2 Fodboldskoler i socialt belastede områder, 
så den samlet afholdes 15 steder.

Fodboldskoleafviklinger i 2013
• 275 klubber ansøgte om værtskab. 265 skoler 

blev gennemført, 10 blev desværre aflyst på 
grund af for få tilmeldinger.

 Der blev gennemført 10 DBU’s Get2 Fod-
boldskoler med fokus på at understøtte fod-
boldrelaterede behov for frivillige og børn fra 
socialt belastede områder. DBU’s Get2 Fod-
boldskoler blev afviklet i fodboldklubberne: 
Herning Fremad, Aab, Boldklubben Union 
(København), Værebro Boldklub, Hundige 
Boldklub, ACFC (Gellerup), KB 81 (Aalborg), 
Høje Taastrup Idrætsforening, IF 92 (Esbjerg) 
og PDIF (Vollsmose).

• I 2013 havde vi i samarbejde med Dansk Han-
dicap Forbund en fodboldskole for børn med 
et handicap. Dette samarbejde intensiveres i 
2014, hvor flere børn vil få denne mulighed. 

Deltagere
• 28.841 deltog på DBU’s Fodboldskoler:. Der-

udover var der 495 deltagere på DBU’s Get2 
Fodboldskoler. 

Børnegruppen

Årgange Spilleform Banestørrelse 

U5, U6 og U7 3v3 13x21 m. 

U8, U9 og U10 5v5 30x40 m. 

U11, U12 og U13 8v8 52,5x68 m. 

U14 og opefter 11v11 68x105 m. 
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Ledere, trænere og trænerassistenter
• 265 skoleledere og 255 trænerledere kørte 

skolerne.
• Der var 1.580 trænere på årets fodboldsko-

ler (heraf 282 kvindelige), hvor de varetog ca. 
1.858 grupper (I 2012 1.455 trænere og 1.967 
grupper).

• 1.728 trænerassistenter udvalgt af skolele-
derne deltog. Klubberne synes at være rigtig 
gode til at inddrage primært unge i dette ar-
bejde. 

DBU’s Mikrofodboldskoler 
Afviklinger i 2013
• Der var i alt udskrevet 181 mikrofodboldskoler, 

hvoraf 144 blev afholdt, mens 37 blev aflyst. 
 
Deltagerantal
• I 2013 var der i alt 5.058 deltagere, hvilket var 

65 flere end i 2012 (4.993). Heraf deltog 290 
piger, som er nogenlunde samme niveau som 
i 2012.

Efter starten i 1999 blev 2013 året, hvor DBU’s 
Mikrofodbolskole blev afholdt for sidste gang. 
Aktiviteten erstattes fra 2014 af en ny og juste-
ret aktivitet for de 5-7 årige – DBU’s Skattejagt. 
DBU’s Skattejagt vil i endnu højere grad have 
fokus på rekruttering af både nye børn til klub-
berne og kommende forældretrænere. Den nye 

aktivitet vil i høj grad også understøtte DBU’s 
værdigrundlag i børnefodbolden og samtidig 
have en tæt kobling til A-landsholdet. 

Pigeraketten og Kom ud af PomFritten  
– Brug bolden 
Afviklinger i 2013
• Pigeraketten kom gennem 2013 med 152 af-

viklinger, hvor der deltog 9.361 piger. Heraf 
var tæt på halvdelen af deltagerne nye piger, 
der ikke har deltaget på Pigeraketten tidli-
gere. 

• Kom ud af PomFritten – Brug bolden havde 
109 afviklinger i 2013. Med støtte fra Nordea-
fonden er der tilført midler, der blandt andet 
har givet mulighed for at udvide med et ma-
terialesæt mere, så der kunne afvikles med to 
sæt fra efteråret 2013 og frem. Deltagerantal 
i 2013 var 9.488, hvilket er noget mindre end 
forventet. Dette skyldes primært, at tourpla-
nens første måned blev hårdt ramt af folke-
skolelærernes lockout, hvilket medførte, at 
flere klubber måtte aflyse deres afvikling, da 
de ikke kunne komme i kontakt med børnene 
igennem deres SFO og dermed ikke kunne 
markedsføre aktiviteten. Nogle afviklinger 
blev flyttet til senere på sæsonen. Samtidig 
betød lockouten, at der i perioden gennem-
snitligt var færre deltagere på de afviklinger, 
der blev gennemført, fordi det var sværere at 

få kontakt til børnene. Af de deltagende børn 
var hele 65 procent børn, der ikke var medlem 
af en klub ved deres deltagelse.

I 2013 bestod DBU’s Børnegruppe af følgende 
medlemmer: Kurt Bagge-Hansen (formand), 
Morten Høgsdal, Hans Peter Johansen,  
Dennis Juhl Krogshede, Kim Møller, Mogens  
Mika og Henning Jensen. Morten Nielsen var  
sekretær for gruppen.
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2013 var første hele arbejdsår for dommergrup-
pen efter de strukturændringer, der blev foreta-
get i DBU’s udvalgs system i efteråret 2012.

Foråret 2013 var på dommersiden generelt 
præget af den situation, der opstod i slutnin-
gen af februar, hvor et flertal af breddedom-
mere i en periode på fem til seks uger ikke stod 
til rådighed for at dømme kampe under DBU og 
lokalunionerne. Selve arbejdet internt i grup-
pen blev dog ikke påvirket af situationen, idet 
alle i gruppen gav hinanden håndslag på, at 
gruppen er en faglig gruppe, der kun skal kon-
centrere sig om – netop den faglige del af dom-
mergerningen.

Dommergruppen blev dog senere på foråret 
involveret i arbejdet med at finde løsninger på 
den situation, der opstod i det tidlige forår, idet 
gruppen, efter at den såkaldte 21-punkts erklæ-
ring var underskrevet, blev referencepunkt for 
den arbejdsgruppe, der blev nedsat som følge 
af indholdet i erklæringen. 

Arbejdsgruppens drøftelser resulterede i det 
såkaldte udmøntningsnotat med 11 punkter, 
der mere indgående beskriver principper og ret-
ningslinjer for arbejdet med dommerne – her-
under også en model for reguleringen af sat-
serne for den omkostningsgodtgørelse, som 
breddedommerne modtager. Det blev dom-
mergruppens opgave – rent fagligt – at vurdere 
indholdet i notatet. Hvilket skete i løbet af sep-
tember 2013. Udmøntningsnotatet er nu sendt 
videre til godkendelse i de relevante fora i DBU, 
ligesom indholdet i notatet også skal godken-
des af Dansk Fodbolddommer-Union. Ved ud-
gangen af 2013 var denne proces ikke tilende-
bragt.

Udover at være involveret i den opgave, som 
opstod som følge af dommersituationen i for-
året, har dommergruppen også arbejdet med 
følgende emner i 2013:
• Prioritering og drøftelser i forbindelse med 

budgetlægningen for regnskabsåret 2013 for 
dommergruppen samt undergrupper.

• Drøftet elitedommernes forhold på bag-
grund af udarbejdet rapport.

Dommergruppen

• Drøftet strategi for rekruttering af dommere
• Afgivet høringssvar til DBU’s direktionssekre-

tariat vedrørende den nye faggruppe-struktur.
• Revideret elitedommergruppens kompetence 

og opgavebeskrivelse.
• Drøftet strategi for at undgå vold mod fod-

bolddommere.

Dommergruppen har igennem hele 2013 haft 
følgende sammensætning: Jens Jørgen Møller 
Nielsen (formand), Michael Skaarup, Hans Mo-
gensen, Jens Larsen, Kjeld Holmen, Kaj Østerga-
ard og Per Buttenschøn. Kenneth Friis Nielsen 
var sekretær for gruppen. 

Dommergruppen har nedsat flere undergrup-
per til at varetage opgaver på operativt niveau. 
Beretningen fra disse grupper følger herefter.

DBU’s Breddedommergruppe

I 2013 havde breddedommergruppen følgende 
medlemmer: Hans Mogensen (formand), Poul 
Johan Christensen, Knud Erik Lauridsen, Ole K. 
Wolff, Kjeld Holmen og Jan B. Nielsen. Karsten 
Stiig Nielsen var sekretær for gruppen.

Dommersituationen i foråret havde desværre 
indflydelse på breddedommergruppens arbejde 
i 2013. På baggrund af situationen, hvor bredde-
dommerne en overgang ikke stod til rådighed 
for DBU og lokalunionerne, måtte breddedom-
mergruppen blandt andet aflyse en planlagt 
dommerevent, der skulle have været afviklet 
den 9. maj 2013. 

Rekruttering af dommere
Breddedommergruppen har hovedansvaret for 
rekruttering og fastholdelse af dommerne i Dan-

mark. På rekrutteringssiden kunne gruppen i lig-
hed med de senere år fremvise rigtigt gode re-
sultater i 2013. Pr. 23. september 2013 var der 
således 3185 aktive dommere i Danmark, hvil-
ket var en fremgang på 139 dommere i forhold 
til 2012.

Udviklingen i antallet af aktive dommere på 
landsplan kan ses i skemaet nederst på side.

Breddedommergruppen betragter fremgan-
gen i antallet af aktive dommere som meget 
glædelig – ikke mindst på grund af den situa-
tion, der var opstået i foråret 2013, hvor man 
kunne have frygtet, at antallet af aktive dom-
mere ville gå ned. 

For at følge op på succesen med at rekrut-
tere dommere, satte breddedommergruppen 
i lighed med tidligere år ’projekt aspirantjæ-
ger’ i gang i efteråret 2013. Projektet sigter på 
at rekruttere dommere via direkte kontakt til 
nuværende dommere og via besøg i fodbold-
klubberne, hvor man har udviklet et promotion 
koncept kaldet ’Opnå bedre resultater gennem 
fairplay’. Mødet er et tilbud til klubberne om at 
få en dommerinstruktør på besøg, der fortæl-
ler om fodboldreglerne, og samtidig har man 
så muligheden for at gøre deltagerne opmærk-
somme på dommergerningen og muligheden 
for at uddanne sig til dommer.

En anden årlig tilbagevendende begivenhed 
hos breddedommergruppen er afholdelse af 
dommercamp og fodbolddommerskoler. I 2013 
blev der afviklet en dommercamp i Storvorde 
med 16 deltagere og en fodbolddommerskole 
i Taastrup med 15 deltagere. Alle deltagere på 
nær en bestod fodbolddommereksamen og kan 
nu kalde sig fodbolddommere. Forskellen på 
camp og skole er, at man på dommercampen 
bor på stedet i de fem dage kurset varer, mens 

Årstal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Antal dommere i DK 2711 2647 2722 2855 2952 3046 3185

* Tallet for 2013 er først gjort op pr. 23.september 2013 på grund af dommersituationen i foråret 2013, 
der betød, at en del dommere stod inaktive på det sædvanlige opgørelsestidspunkt 1.april.
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man i forbindelse med fodbolddommerskolen 
tager hjem hver dag. Begge tiltag er rettet mod 
de helt unge dommeraspiranter mellem 15 og 
20 år. 

Fastholdelse af dommere
For at fastholde så mange af de nye dommere 
som muligt, har breddedommergruppen udvik-
let et koncept, der kaldes FUN – Fastholdelse, 
Uddannelse, Netværk. Breddedommergruppen 
sigter hvert år på, at cirka 70 % af en ny årgang 
af fodbolddommere skal fastholdes. Fastholdel-
sesprocenten for 2013 gøres dog først op i star-
ten af 2014. Projektet indeholder mulighed for, 
at breddedommergruppen kan gå ind og øko-
nomisk understøtte fastholdelsestiltag, som 
arrangeres i DBU’s lokalunioner. Disse arran-
gementer kan bestå af mange elementer, men 
typisk drejer det sig om dommerfaglige samlin-
ger for de nye dommere, andre faglige arrange-
menter eller netværksmøder, hvor der netop op-
bygges netværk mellem de nye dommere. Det 
er breddedommergruppens erfaring, at et vel-
fungerende netværk er noget af det vigtigste, 
hvis man skal fastholde en ny fodbolddommer.

 
DBU’s Elitedommergruppe

Elitedommergruppen havde i 2013 følgende 
sammensætning: Kaj Østergaard (formand), 
Jørn West Larsen, Jens Larsen, Per Kjærsgaard-
Andersen, Peter Mikkelsen og Jan Carlsen, der 
var tilknyttet fra fodboldlovgruppen. Gruppens 
sekretær var Kenneth Friis Nielsen. Tine Ple-
idrup Johansen var medsekretær og varetager 
påsætningen af dommere og linjedommere i de 
øverste fodboldrækker i Danmark. 

Elitedommernes samlinger

Elitedommergruppen har ansvaret for at vare-
tage det faglige arbejde med de dommere og 
linjedommere, der dømmer i DBU’s øverste ræk-
ker. En betydende del af dette arbejde foregår i 
forbindelse med de samlinger, som afholdes for 
forskellige grupperinger af elitedommere, linje-
dommere samt elitedommerudviklerne i løbet 
af året. I 2013 blev der afholdt én træningslejr og 
to samlinger for superligadommerne samt ud-
valgte 1. divisionsdommere, én træningslejr og 
én samling for øvrige dommere i divisionerne og 
de kvindelige elitedommere, én samling samt 
én træningslejr for elitedommerudviklerne samt 
én træningslejr for linjedommerne. Derudover 
samledes alle kategorier af dommere og linje-
dommere til tre fysiske tests i løbet af året.

Det faglige indhold på samlingerne er vari-
eret alt efter målgruppen, men nogle af de ty-
piske emner er: Gennemgang af DVD klip med 
kampsituationer fra den forgangne periode i de 
respektive rækker, praktisk træning udendørs, 
mentaltræning, gennemgang af fodboldlovstof 
og drøftelser omkring dommerlinje i kampene i 
de respektive rækker.

Som noget nyt afholdt elitedommergruppen i 
2013 en samling for de internationale dommere 
og linjedommere, der i forbindelse med UEFA’s 
kampe dømmer efter det såkaldte seks dommer 
system, hvor der er to ekstra assisterende dom-
mere placeret på mållinjerne. Fokus i forbin-
delse med samlingen var lagt på samarbejdet 
internt i sekstetten via kommunikationssyste-
met og andre interne signaler. 

Indrangering af dommerne
En anden stor opgave for elitedommergruppen 
er den halvårlige indrangering af dommerne. 
Rent praktisk foregår indrangeringen af dom-
merne efter, at gruppen grundigt har drøftet 
den enkelte dommer eller linjedommers præ-
stationer i forbindelse med møder afholdt i hen-
holdsvis juni og december. Til brug for drøftel-
serne på møderne har elitedommergruppen 
en række regneark, hvor de godt 30 tilknyttede 
dommerudviklere har noteret status ud for de 
enkelte dommere. Herefter sendes der så en li-
ste ud med indrangeringen til dommere, lin-
jedommere og øvrige interessenter. I god tid 
forud for udsendelsen af listen har et medlem 
af elitedommergruppen telefonisk kontaktet de 
dommere eller linjedommere, der kan risikere 
en nedrykning. På den måde sikres det, at det 
ikke kommer som en overraskelse, hvis den på-
gældende rykkes ud af rækken. Efter indrange-
ringen er sendt ud, ringes der til de helt unge ta-
lentdommere samt deres lokalunioner, så både 
dommerne og lokalunionerne får et billede af 
deres udvikling og øjeblikkelige standpunkt.

Efter forårssæsonen 2013 stoppede to af de 
superligadommere, der igennem en lang år-
række havde dømt i landets bedste række. 

Claus Bo Larsen indstillede sin karriere ef-
ter 19 sæsoner i den bedste række, og Michael 
Svendsen efter at have dømt 13 sæsoner i ræk-
ken. Claus Bo Larsen var 47 år, da han indstil-
lede karrieren og Michael Svendsen 45 år. Eli-
tedommergruppen gjorde således brug af den 
dispensationsordning, som tillader, at to dom-
mere i Superligaen er over 45 år. Dispensations-
ordningen blev indført i 2011 af DBU’s bestyrelse 
og betyder, som skrevet, at to dommere og 20 
procent af linjedommerne i Superligaen kan 
fortsætte, efter de er fyldt 45 år, men dog højest 
til de er 50 år gamle.

Claus Bo Larsen nåede at dømme 329 kampe 
i den bedste række, mens Michael Svendsen 
dømte 200 kampe. Begge var også internatio-
nale dommere i en længere periode. Claus Bo 
Larsen var indtil han stoppede som internatio-
nal dommer som 45-årig ved udgangen af 2010, 
hvor han var indrangeret i UEFA’s højeste kate-
gori for dommere Elite Class og var Danmarks 
højest indrangerede dommer internationalt i en 
længere årrække.

De to rutinerede dommeres ophør betød, at 
Dennis Mogensen og Peter Kjærsgaard-Ander-
sen blev udnævnt til superligadommere fra 
starten af 2013/2014 sæsonen.

International indrangering 
af de danske dommere
Peter Rasmussen valgte at stoppe som inter-
national dommer i foråret 2013. Peter Ras-
mussen var efter at Claus Bo Larsen stoppede 
internationalt i 2010, Danmarks højest indran-
gerede dommer. Peter Rasmussen nåede såle-
des at være indrangeret i UEFA’s kategori Elite 
development, der på det tidspunkt var UEFA’s 
næsthøjeste kategori.

Peter Rasmussens stop betød, at DBU i den re-
sterende del af 2013 var repræsenteret med seks 
FIFA-dommere. Elitedommergruppen valgte 
derudover ikke at genindstille Lars Christoffer-
sen, der var indrangeret i UEFA’s kategori 3. I de-
cember 2013 fik DBU godkendt to nye dommere 
til FIFA’s lister – nemlig Anders Poulsen og Jens 
Maae, så antallet med udgangen af 2013 igen 
var syv. De syv FIFA-dommere på herresiden pr. 
31. december 2013 er, med deres indrangering 
hos UEFA nævnt i parentes:

Kenn Hansen (Kategori 1)
Jakob Kehlet (Kategori 2)
Michael Tykgaard (Kategori 2)
Anders Poulsen (Kategori 3)
Jens Maae (Kategori 3)
Mads-Kristoffer Kristoffersen (Kategori 3)
Michael Johansen (Kategori 3)

Der var flere gode nyheder i december 2013 
for de danske dommere. Kenn Hansen og Mi-
chael Tykgaard rykkede således en kategori op i 
UEFA’s indrangerings system. Det betyder, som 
det kan ses ovenfor, at Kenn Hansen nu er ind-
rangeret i UEFA’s kategori 1, mens Michael Tyk-
gaard er indrangeret i kategori 2. UEFA valgte i 
øvrigt at afskaffe kategorien Elite development, 
hvilket betyder, at Kenn Hansen er indrangeret 
i UEFA’s næsthøjeste kategori, mens Michael 
Tykgaard er i den tredje højeste. Der er nu fire 
kategorier i UEFA’s indrangeringssystem: Elite 
Class, kategori 1, kategori 2 og kategori 3.

På kvindesiden valgte Betina Norman at 
stoppe sin internationale karriere i foråret 2013. 
Betina Norman var indrangeret i kvindernes ka-
tegori 2 hos UEFA. Normans stop betyder, at li-
sten over internationale kvindelige dommere 
pr. 31. december 2013 er således, med UEFA’s 
indrangering nævnt i parentes:

Kristina Husballe (Kategori 3)
Marianne Svendsen (Kategori 3)

Ud over de beskrevne opgaver beskæftigede eli-
tedommergruppen sig blandt andet med føl-
gende opgaver i 2013:
• Udarbejde retningslinjer for påsætningen af 

dommere i danmarksturneringen til brug for 
DBU’s administration.

• Udpege dommere til internationale ven-
skabskampe på landsholdsniveau.

• Personlige samtaler med udvalgte kategorier 
af dommere og linjedommere.



1818

Dansk Boldspil-Union

DBU Årsberetning 2013

• Afvikling af fysiske tests for elitedommere og 
linjedommere.

• Forberede DVD klip til brug for undervisning 
på diverse samlinger.

• Afvikle samlinger for elitedommerudviklerne
• Deltaget i nordisk dommerkonference på 

Færøerne.
• Afhold fem gruppemøder.
• Afholde dialogmøde med repræsentanter fra 

Superliga og NordicBet Liga klubber.
• Udarbejdet en ny linjedommerstrategi, som 

implementeres i 2014.
• Være repræsenteret i arbejdsgruppe nedsat 

af udvalget for professionel fodbold, der har 
arbejdet med elitedommernes forhold. 

• Sparret med dommere, linjedommere og eli-
tedommerudviklere.

 
DBU’s Fodboldlovgruppe 
 

Fodboldlovgruppen fungerer som en stabsfunk-
tion til dommergruppen.

I 2013 havde gruppen indtil september Jan 
Carlsen og Buller Friis som medlemmer. Buller 
Friis blev pr. 1. august 2013 ansat i DBU Sjællands 
administration. DBU’s retningslinjer på området 
tillader ikke, at administrativt ansatte også er 
medlemmer af faggrupper, og Buller Friis trådte 
derfor ud af gruppen. Det betød, at Allan Ven-
nike indtrådte som medlem af gruppen. Det er 
et krav for at være medlem af fodboldlovgrup-
pen, at man er diplominstruktør i fodboldloven, 

hvilket både Jan Carlsen, Allan Vennike og i øv-
rigt også Buller Friis lever op til. Kenneth Friis 
Nielsen var sekretær for gruppen.

Det er fodboldlovgruppens ansvar at fortolke 
og oversætte fodboldloven – ligesom gruppen 
også arbejder med futsalloven i de år, hvor der 
er en ny udgave, der skal oversættes.

Elektronisk dommereksamen
En af de vigtige opgaver for fodboldlovgrup-
pen er at sikre, at den elektroniske dommerek-
samen, som bruges i forbindelse med den struk-
turerede dommeruddannelse er up to date 
– hvad angår det fodboldlovmæssige indhold. 
Det foregår i praksis ved, at gruppen får et op-
læg til sammensætning af eksamen forelagt, 
når denne skal fornys. Herefter tjekker grup-
pen materialet inklusive de videoklip, som også 
er en del af eksamen. I 2013 arbejdede fodbold-
lovgruppen således med version fire af den elek-
troniske dommereksamen. Dette arbejde er ved 
årets udgang tæt på at være tilendebragt, og 
det forventes, at den nyeste version kan tages i 
brug i løbet af 2014. 

Den elektroniske dommereksamen består af 
cirka 40 spørgsmål, som dommeraspiranterne 
har maksimalt 40 minutter til at besvare. Der 
er et medfølgende videoklip til stort set alle 
spørgsmål. Eksamen er webbaseret, hvilket be-
tyder, at den enkelte dommeraspirant sidder 
ved en PC med internet adgang, når eksamen 
afvikles. Der er en beståelsesprocent på cirka 85 
til eksamen.

Afklaring af spørgsmål  
vedrørende fodboldloven
Ud over den elektroniske dommereksamen er 
en af fodboldlovgruppens opgaver at svare på 
spørgsmål vedrørende fodboldloven. Også i 2013 
modtog gruppen mange spørgsmål fra mange 
forskellige interessenter. Spørgsmålene kom-
mer typisk fra fodboldfans, medier eller trænere 
i fodboldklubber, men også fra for eksempel 
DBU’s turneringsafdeling i forbindelse med af-
klaring af disciplinærsager. Fodboldlovgruppen 
afgiver hver gang et skriftligt svar efter internt 
at have drøftet det pågældende spørgsmål. 

Fodboldlovgruppens medlemmer bliver også 
fra tid til anden bedt om at holde foredrag om 
fodboldloven for eksempelvis journalister og 
fodboldkommentatorer. I 2013 bad Canal 9 såle-
des Jan Carlsen om at holde et oplæg, så kana-
lens journalister og kommentatorer kunne blive 
klogere på reglerne.

Ud over det beskrevne beskæftigede fodbold-
lovgruppen sig i 2013 med følgende opgaver:
• Skrive ugentlig klumme i Tipsbladet – pri-

mært om indholdet i fodboldloven.
• Deltage som tilknyttet medlem i elitedom-

mergruppen (Jan Carlsen).
• Deltage i fodboldlovmæssig afklaring i for-

bindelse med kurser og instruktørsamlinger 
(Buller Friis).

• Fortolke og oversætte fodboldloven – i 2013 
blandt andet en ny offside-fortolkning.

• Deltage i Nordisk Dommerkonference.
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Fairplay/ CSR faggruppen er stadig en relativt 
ny faggruppe i DBU regi. Gruppen bygger videre 
på det gamle fairplayudvalg, men beskæftiger 
sig også med CSR (Corporate Social Responsi-
bility); DBU’s samfundsansvar. Det er således 
gruppens opgave at medvirke til at indgyde 
værdier, der vedrører fairplay både på og uden 
for banen, samt medvirke til at styrke DBU’s 
samfundsmæssige engagement.

Derudover ønsker man at bidrage til at øge 
den generelle opfattelse af og forståelse for, at 
DBU og fodboldmiljøet allerede med sine aktivi-
teter udfører et stort arbejde til gavn og glæde 
for samfundet på områder som eksempelvis 
sundhed og integration.

Gruppen afspejler den struktur, man har i 
UEFA, hvor man har valgt at koble fairplay og 
CSR, der på hver deres måde biddrager til at fod-
bold afvikles i en positiv ånd, samtidig med at 
man udnytter fodboldens evne til at sætte et 
positivt aftryk på omverdenen.

Faggruppen har reference til DBU’s besty-
relse, mens sekretærfunktionen varetages af di-
rektionssekretariatet og er en del af grupperne 
på good governance området.

Fairplay
Faggruppen har for 2013 fastholdt allerede 
kendte aktiviteter. De 10 forældre bud promo-
veres fortsat, og man afviklede igen de 10 for-
ældre bud som radiospot i forbindelse med sæ-
sonstart. Gruppen har desuden besluttet at 
oversætte de 10 bud til andre sprog til uddeling 
i områder med mange to-sprogede børn og for-
ældre.

Engagementet omkring Ekstra Bladet skole-
fodboldturnering er uændret. FIFA Fairplay da-
gene 2013 satte fokus på at promovere eksiste-

rende tiltag og publikationer understøttet af 
lokale aktiviteter gennem lokalunionerne. 

I foråret 2014 kommer der en ny folder ’Sejr 
for enhver pris’, der sætter fokus på fairplay i 
klubberne.

Gruppen har løbende diskuteret homofobi, og 
man besluttede i forbindelse med kampen mod 
Italien at understøtte Fair Fans ønske om en 
antihomofobi regnbuetifo.

Samlet vurderes det, at man har aktiviteter, 
der dækker alle de vigtige målgrupper – med 
undtagelse af fans, hvor det stadig afsøges, om 
der skal iværksættes fairplay aktiviteter. Lige-
som det diskuteres, om der skal sættes gang i 
nye kampagnetiltag blandt andet i forlængelse 
af et øget fokus på utilstedelig forældre- og træ-
neropførsel på sidelinjen. Derudover har emner 
som matchfixing, ludomani og sorte penge væ-
ret diskuteret.

Fairplay er og vil være et eviggyldigt tema i 
fodboldens verden, og DBU ser frem til det fort-
satte samarbejde med lokalunioner, dommere, 
klubfolk, forældre og spillere, der er med til at 
sikre at spillet afvikles med respekt for fodbol-
dens værdier.

CSR
Gruppen har foretaget løbende varetagelse af 
DBU’s samfundsansvar. Det har især været i 
henhold til partnerskabet med Red Barnet, hvor 
kvindelandsholdet i foråret spillede en show-
kamp mod 100 børn i forbindelse med finalen i 
Ekstrabladets skolefodboldturnering. Kampen 
blev spillet for at sætte fokus på børns ret til at 
deltage i fritidsaktiviteter. Se video her.

Et andet stort fokusområde har været arbej-
det med trivselsprojektet ’Klubfidusen’, der skal 
give klubberne konkrete redskaber, der kan un-

derstøtte arbejdet med det gode klubmiljø i 
hverdagen. For selv om langt de fleste børn er 
glade for at gå til fodbold, så oplever en del børn, 
at det kan være svært at blive en del af holdet. 
En undersøgelse fra Center for Ungdomsstu-
dier bestilt af Mary Fonden og Red Barnet viser, 
at hvert fjerde barn i 3.-5. klasse har oplevet at 
blive drillet, mobbet eller holdt udenfor af de an-
dre børn til fritidsaktiviteter som eksempelvis 
fodbold. Og mere end hvert ottende barn har på 
et tidspunkt helt droppet fritidsaktiviteten, fordi 
de ikke trivedes. Derfor har DBU i samarbejdet 
med Mary Fonden, Red Barnet og TrygFonden 
udviklet Klubfidusen ud fra et fælles ønske om 
at fremme børns trivsel.

I regi af good governance har gruppen i sam-
råd med Etisk Råd forestået arbejde med udvik-
lingen af en ny Code of Conduct for DBU.

Et nyt fokusområde for faggruppen 2014 blive 
arbejdet med fundraising, hvor DBU i stigende 
grad ser muligheder i at indgå partnerskab med 
større fonde. Samtidig blev DBU i 2013 aner-
kendt som en almennyttig organisation i hen-
hold til ligningslovens § 8a. Arbejdet hermed vil 
også blive et emne for faggruppen.

Gruppen ser frem til arbejdet i 2014, og input 
til det videre arbejde med både CSR og fairplay 
og gruppens arbejde generelt hilses altid vel-
komment.

Fairplay/CSR gruppen bestod i 2013 af Niels Kruse 
(formand), Ole Jacobsen, Anders Levinsen, Marie 
Herping, Claus Haakansson, Jes Bastholm. Sekre-
tær Anette Andersen. I 2014 overtager Christian 
Bordinggaard sekretærrollen.

Fairplay/CSR gruppen

https://www.youtube.com/watch?v=PF2SzM_QBEA
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Fodboldens Etiske Råd har til formål at fremme 
og styrke den etiske refleksion og bevidsthed i 
organisationen samt blandt dens medlemmer. 
Rådet skal sætte fokus på samt højne de etiske 
standarder i dansk fodbold, der skal være med 
til at bevare det gode fodboldspil. 

Rådet observerer og sikrer dermed, at DBU’s 
etiske kodeks og etiske retningslinjer efterleves 
af fodboldens parter. 

Rådet har fortsat fulgt den tidligere udmeldte 
strategi om specielt at sikre, at fodboldens for-
skellige instanser – herunder også DBU – op-
fanger og reagerer på signaler og episoder, der 
ud fra etiske overvejelser kunne give anledning 
til bekymring.

Igennem 2013 har rådet løbende fulgt udvik-
lingen i dansk fodbold, og har haft mange drøf-
telser om forhold eller begivenheder, der ikke 
selvstændigt har givet anledning til reaktion, 
men en intern afklaring og opmærksomhed til 
de implicerede. 

Det kan fremhæves, at rådet i løbet af 2013 
har haft et særligt fokus på følgende områder:

Fodboldens aktører i det offentlige rum
Rådet har haft særlig fokus på, hvordan fodbol-
dens aktører såsom trænere, spillere, klubber 
med flere agerer og repræsenterer fodbolden 
særligt i offentligheden. Rådet anser det for 
helt centralt, at aktørernes handlinger er i tråd 
med de etiske grundregler, hvor man blandt 
andet skal være opmærksom på konsekven-
serne af, hvad man siger, eller hvordan man op-
fører sig. Rådet anser det for særdeles vigtigt, at 

alle aktører er rollemodeller og inspiratorer for 
kommende spillere, trænere med mere og der-
med er bevidste om deres ageren og udtalelser 
i offentligheden. 

Fiskeri 
Som det også var tilfældet i 2012 har rådet igen 
i 2013 har fokus på fiskeri af spillere under 15 år. 
Rådet har således haft kontakt til de ansvarlige 
faggrupper og fulgt deres arbejde og fokus på 
problemstillingen. Rådet har ligeledes fulgt den 
seneste offentlige debat og ser frem til at følge 
de initiativer, som bliver sat i gang i løbet af det 
kommende år. Rådet anser det for et særdeles 
vigtigt område, der hele tiden skal fokuseres og 
udvikles på. Rådet ser frem til at følge faggrup-
pernes fortsatte fokus på området i løbet af 
2014, så de helt unge spillere bevarer spilleglæ-
den som børne- og ungdomsspillere. 

Fire nye etiske grundprincipper 
Rådet igangsatte i 2012 en revitalisering af det 
etiske kodeks, der blev formuleret i 2007. Rå-
dets ønske har været, at gennemføre en opda-
tering og gennemgang af hele området, således 
at der opnås en større synlighed og overskuelig-
hed, samt igangsætte en drøftelse af hvorledes 
etikken kan blive mere kendt af alle aktørerne 
i fodboldsystemet; klubber, ledere, trænere, 
spillere etc. Rådet har i 2013 arbejdet videre 
med det nuværende etiske kodeks blandt an-
det i forbindelse med udarbejdelsen af et Code 
of Conduct for DBU, og har fundet frem til fire 
nye etiske grundprincipper, som rådet vil præ-

sentere for DBU’s bestyrelse i 2014 med håb om 
en videre implementering af principperne i fod-
bold systemet. 

Forældreopførsel på sidelinjen
Rådet har i 2013 også drøftet forældre- og træ-
neropførsel på sidelinjen i børne- og ungdoms-
fodbolden. 

Rådet anser det for vigtigt, at der er en bred 
debat fra både DBU som organisation, som al-
lerede har taget fat om problemstillingen gen-
nem de 10 forældrebud, samt en debat om for-
ældrenes eget ansvar som rollemodeller. Rådet 
vil i 2014 tage aktion i forhold til de ansvarlige 
faggrupper for at gøre opmærksom på proble-
matikken og opfordre til tage debatten op igen 
i forhold til de gældende regler, samt det an-
svar som forældrene har.

Rådets arbejde vil i 2014 fortsat basere sig på 
blandt andet den pressemæssige opmærksom-
hed på konkrete sager og forhåbentlig en en-
delig vedtagelse og implementering af de nye 
etiske grundprincipper, som rådet har udarbej-
det efter præsentation og behandling i DBU’s 
bestyrelse. I lighed med tidligere opfordres alle 
fodboldens parter til at anvende rådet ved at 
forelægge konkrete eksempler eller problem-
stillinger, som har en etisk vinkel, rådet bør 
tage stilling til. 

Rådets sammensætning var i 2013 følgende: Per 
Larsen (formand), Kim Milton, René Henriksen, 
Hans Petersen samt Benedicte Schulin. Stine 
Hedekær Christensen er sekretær for rådet.

Fodboldens Etiske Råd
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2013 har været et rigtigt spændende år for fut-
sal-aktiviteten i DBU med mange positive ud-
fordringer og oplevelser.

Futsallandsholdet
2013 blev et begivenhedsrigt år for det danske 
landshold med deltagelse i EM-kvalifikation for 
første gang og med afholdelse af landskampe 
på dansk grund ligeledes for første gang. 

Året startede med en tur til Sverige for at 
spille en enkelt træningskamp med henblik på 
den efterfølgende EM-kvalifikation i Schweiz. 
Danmark vandt 4-3 foran 2.000 medlevende til-
skuere i Arena Skövde, hvilket var en stor ople-
velse. 

Første kamp ved EM-kvalifikationen blev lige-
ledes til en sejr over topseedet Albanien på 4-2, 
hvilket var en af de bedste kampe, landsholdet 
hidtil har spillet. Dette gav en stor tro på egne 
evner, så da værterne fra Schweiz også blev 
slået – denne gang med 3-2 – blev troen på vi-
dere avancement styrket. I den sidste og afgø-
rende gruppefinale mod Norge tabte holdet 
desværre dog 1-3 mod et stærkt organiseret og 
effektivt hold. 

Næste landskamp lå først i oktober, som var 
to kampe mod Tyrkiet i Grenaa, som dermed 
blev de første officielle futsallandskampe på 
dansk grund. Der var flot opbakning til begge 
kampe, hvor resultatet blev 3-3 begge dage. 

Næste udfordring blev Nordic Futsal Cup, 
som ligeledes blev afholdt for første gang no-
gensinde, hvilket Nykøbing Falster lagde hal til. 
Her var der ligeledes stor opbakning, og det er 
et håb, at flere unge mennesker er blevet inspi-
reret af kampene i Nykøbing og i Grenaa til at få 
gang i futsal i deres egne klubber. 

I den første kamp ved Nordic Futsal Cup 
mødte Danmark Sverige og vandt 4-3. Sverige 
skulle efterfølgende vise sig, at være de bedste 
i turneringen, da de slog både Norge og Finland 
og derved vandt trofæet. Vores anden kamp 
blev en revanche kamp mod Norge, men udfal-

det blev desværre det samme som i Schweiz, 
og Norge vandt 6-4. I den sidste kamp skulle vi 
prøve kræfter mod en rutineret futsalnation, 
Finland. Begge hold var trætte efter et hårdt 
program, men danskerne gav finnerne kamp til 
stregen, og først til sidst i kampen viste finnerne 
større format end danskerne og vandt kampen 
5-3. 

Landstræner Aroldo Strack valgte at stoppe 
samarbejdet efter denne sæson, og arbejdet på 
at finde en ny landstræner i 2014 er påbegyndt. 
Det fremadrettede fokus i 2014 bliver at få sam-
let et slagkraftigt landshold til 2015, hvor der er 
kvalifikation til både EM og VM. 

Futsalligaerne
Det sportslige niveau og udvikling højnes år for 
år. Spillerne og teamet omkring holdene er me-
get 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 er der med glæde kon-
stateret fremgang i antal tilmeldte hold, spe-
cielt på ungdomssiden.

Flere lokalunioner har gjort futsalaktiviteten 
til et indsatsområde i de kommende år, hvilket 
glæder futsalgruppen rigtig meget, og udvalget 
følger spændt den videre udvikling.

På liganiveau for seniorerne er der afholdt en 
øst- og en vestpulje for henholdsvis herrer og 
kvinder. På herresiden spillede øst en turnering, 
hvor man spillede 10 runder med fem ude- og 
fem hjemmekampe, hvor man på vestsiden spil-
lede fire runder med deltagelse af tre hold pr. 
spillested med to enkeltkampsrunder for at få 
det hele til at gå op. De to bedste fra henholds-
vis øst og vest gik videre til ’Final 4.’

På kvindesiden spillede øst efter samme form 
som vest for herrerne, hvorimod vest bestod af 
fire hold, der alle mødte alle på en afviklings-
dag. De to bedste fra henholdsvis øst og vest gik 
videre til ’Final 4.’ 

DM-finalen
Til finalstævnet for seniorerne har holdene kva-
lificeret sig gennem henholdsvis futsaliga øst 
og futsalliga 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. 

Nummer 1 mødte nummer 2 fra den mod-
satte landsdel, således at der blev spillet to se-
mifinaler. Taberne af disse to kampe mødte hin-
anden i en bronzekamp, og vinderne mødtes i 
finalen. 

DM for både herrerne, kvinderne og U18 Piger, 
blev afholdt i Valby Hallen i weekenden 2.-3. fe-
bruar, mens U17- og U19 drenge blev spillet i Ve-
jen Idrætscenter 26.-27. januar. 

Finalestævne for herrer
Til finalestævnet var tre hold gengangere fra 
sæsonen før med JB Futsal Gentofte som den 
nye dreng i klassen. Det vil sige, at København 
Futsal (tidl. Sport Italia), Egen UI og Skjold IF 
Sæby alle har deltaget ved alle fire futsalfinale-
stævner i DBU’s historie.

I finalen mødtes JB Futsal Gentofte og Kø-
benhavn Futsal efter at have vundet deres se-
mifinaler mod henholdsvis Egen UI og Skjold IF 
Sæby med cifrene 7-1 og 5-2. 

Finalen bød både på dramatik og spænding, 
da JB Futsal Gentofte trak sig sejrrigt ud af op-
gøret ved at vinde 6-5 og vandt dermed deres 
første DM titel i deres første sæson i futsalli-
gaen. Egen UI vandt bronze ved at slå Sæby IF 
Skjold med 6-3.

Finalestævne for kvinder
Hos kvinderne blev det en finale mellem et jysk 
og et sjællandsk hold. Fortuna Hjørring havde 
vundet deres semifinale med 4-0 over BSF, 
mens Taastrup FC slog mestrene fra 2012, Skov-
bakken med 4-2. I finalen viste Fortuna Hjørring 
sig som de værdige danske mestrer, da de vandt 

Futsalgruppen
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kampen med hele 8-1 og sluttede dermed med 
en målscore på 12-1 i de to kampe. Skovbakken 
vandt bronzen ved at slå BSF med 4-3.

Finalestævne for U19 drenge
I det fjerde DM for U19 drenge blev semifina-
lerne et par målrige kampe, hvor Midtals IF, der 
er genganger fra forrige sæson og nu spiller 
med i futsalligaen for seniorer, vandt 4-2 over 
LFA, og hvor BSF vandt 8-2 over Lundergård UI. 
Finalen blev ligeledes en målrig affære, da Mid-
tals IF slog BSF med hele 7-5. Bronzen blev vun-
det af LFA med en sejr på 7-2 over Lundergård UI. 

Finalestævne for U17 drenge
Ved det fjerde DM for U17 drenge blev de første 
tre kampe ligeledes nogle målrige kampe, hvor 
de to semifinaler endte med sejr til henholds-
vis BGA og Lystrup IF på 8-6 og 5-3 over Skjold 
IF Sæby og BSF. I finalen viste Lystrup IF sig for 
stærke til BGA, der tabte kampen for andet år i 
træk med 3-1. Skjold IF Sæby vandt bronzekam-
pen med 10-3 over BSF. 

Finalestævne for U18 piger
Hos U18 piger blev det en finale mellem BSF 
og Næsby BK, da de havde slået FC Horsens og 
Brøndby IF i de to semifinaler med henholdsvis 

13-0 og 4-2. I finalen trak Næsby BK det længste 
strå med en sejr på 5-2. Brøndby IF vandt bronze 
ved at slå FC Horsens med 9-4. 

UEFA Futsal Cup 
JB Futsal Gentofte, der vant DM, skulle for før-
ste gang repræsentere Danmark i UEFA Futsal 
Cup. Klubben var en tur ved finske Ilves, hvor 
holdet vandt deres debut over netop Ilves, hvor-
imod anden kamp ikke gik som planlagt og blev 
til et nederlag på 2-7 til Hamborg Panters. Den 
tredje og sidste kamp blev desværre også til et 
nederlag på 2-3 til Hibernians fra Malta og hol-
det endte på en tredjeplads. 

DBU’s Futsalgruppe
Gruppen har i 2013 fortsat det store arbejde der 
er med at gøre futsal til en mere anderkendt 
sport i de danske haller. Gruppen kommer med 
mange forslag/ændringer, der alle skal sikre og 
medvirke til den fortsatte udvikling, promove-
ring og udbredelse af futsalaktiviteten i Dan-
mark, elite og bredde.

Et af de nye tiltag var, at der er kommet en 
breddegruppe under DBU’s Futsalgruppe, der 
skal medvirke til, at der bliver sammenhæng 
mellem alle tiltag i lokalunionerne og de over-
ordnede linjer udstukket af DBU. Denne bred-

degruppe består af Peter Roslev (formand) og 
Henrik Sloth fra DBU’s Futsalgruppe, Kenneth 
Nielsen fra DBU Jyllands futsalgruppe, Mette 
Gregersen fra DBU Fyns futsalgruppe, Mogens 
Nielsen fra DBU Lolland-Falsters futsalgruppe 
og Nikolaj Saabye fra DBU Københavns futsal-
gruppe. Det hele bliver administreret af Kenneth 
Egeberg fra DBU Københavns administration.

DBU’s Futsalgruppe havde følgende Ole 
Ladefoged (formand), Peter Roslev, Henrik Sloth, 
Tai Pundik og Martin Hilstrup. Troels K. Jensen og 
efterfølgende Michael Nyegaard fungerede som 
sekretær for gruppen, hvor Troels K. Jensen fortsat 
fungerer som koordinator for futsallandsholdet.
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Gruppen for love og regler har til opgave at stå 
for det lovforberedende arbejde forud for besty-
relsens behandling og eventuelle godkendelse. 
Proceduren for udarbejdelse og vedtagelse af 
alle bindende regler i DBU, hvad enten der er 
tale om love, cirkulærer, standardkontrakter el-
ler vejledninger, er, at de pågældende regler 
skal forberedes og gå gennem lovgruppen med 
bistand fra DBU’s administration. Efter afslut-
ning af det lovforberedende arbejde er besty-
relsen godkendende myndighed, inden reglerne 
træder i kraft.

På de fire møder, der tilsammen har været 
i årets løb, har lovgruppen blandt andet arbej-
det med det nationale kompensationssystem, 
der trådte i kraft den 26. januar 2013. Efter im-
plementeringen af de nye regler i cirkulære nr. 
79, der vedrører danske regler om overgangs-
perioder, økonomisk kompensation for træning 
og udvikling og fordeling af solidaritetsbetaling, 
skal der under visse forudsætninger betales 
kompensation for træning og udvikling mellem 
danske klubber. Udover selve implementerin-
gen af kompensationsreglerne i cirkulæreform 
udarbejdede lovgruppen en tilhørende vejled-
ning, der primært skal hjælpe og vejlede de dan-
ske klubber, der nu skal være opmærksomme 
på to forskellige regelsæt for kompensation. De 
nationale kompensationsregler gælder således 
sideløbende med FIFA’s internationale kompen-
sationsregler.

Herudover har lovgruppen taget indstilling 
til moderklubbers hæftelsesansvar, som efter 
den tidligere bestemmelse i cirkulære nr. 76, § 
3.3, litra a, hæftede direkte og solidarisk over for 

tredjemand i forhold til gæld, der måtte blive 
stiftet i en overbygning dannet af moderklub-
ben. En konsekvens af denne regel var f.eks., at 
moderklubberne B 1903 og KB sammen med FC 
København kunne gøres ansvarlige for den gæld 
FC København måtte stifte. Hæftelsesreglen 
stammer tilbage fra dengang man første gang 
tillod klubberne at danne overbygninger, og var 
begrundet i et ønske om at sikre, at moderklub-
berne ikke først danner en overbygning og der-
efter løber fra regningen, hvis overbygningen 
ikke sætter tæring efter næring.

Sidenhen har mange professionelle over-
bygninger vokset sig store, og i mange tilfælde 
rummer de i dag en langt større økonomi end 
tilfældet er for deres moderklubber. Overbyg-
ningernes finansiering og eksistens er i mange 
tilfælde helt løsrevet fra moderklubberne, hvor-
for lovgruppen vurderede, at tiden var løbet fra 
hæftelsesreglen, som formentlig i det store og 
hele også var ukendt for offentligheden. Besty-
relsen godkendte lovgruppens indstilling, og 
den nye regel i cirkulære nr. 76, § 3.3, litra a, er 
herefter, at en moderklub ikke kan gøres an-
svarlig for gæld stiftet af en fælles overbygning 
efter dannelsen af denne, og at valget af sel-
skabsform er afgørende for hæftelsen i over-
bygningen.

Efter kendelse i en konkret ankesag fra DIF-
idrættens højeste appelinstans, hvor det blandt 
andet blev tilkendegivet, at behandling i DBU’s 
administration og DBU’s bestyrelse ikke var ud-
tryk for reel to-instans behandling, har lovgrup-
pen endvidere indstillet, at der i DBU’s love 
indføres en ny bestemmelse, hvorefter DBU’s 

Appeludvalg, under særlige omstændigheder, 
kan behandle en sag, selv om der ikke forinden 
er truffet afgørelse af DBU’s Disciplinærudvalg, 
eller af en lokalunions bestyrelse/appelinstans. 
Hertil bemærkes, at DBU’s Disciplinærudvalg og 
Appeludvalg i 2014 formentlig ændrer navn til 
’fodboldens disciplinærinstans’ og ’fodboldens 
appelinstans’.

Lovgruppen har i øvrigt anbefalet, at DBU’s 
love § 30.7 ændres, således at lovenes partsbe-
greb bringes i overensstemmelse med dansk 
forvaltningsrets almindelige partsbegreb.

Endelig kan det fremhæves, at lovgruppen har 
vurderet, hvorvidt der i DBU’s Disciplinærudvalg 
har været problemer med inhabilitet blandt ud-
valgets medlemmer. Disciplinærudvalget be-
handler op mod 50 sager årligt, og bortsat fra 
2011, hvor der var inhabilitetsproblemer i 6 % af 
sagerne, synes der ikke grundlæggende at være 
et problem med inhabilitet. Lovgruppen fandt 
således ikke anledning til at anbefale en æn-
dring af udvalgets størrelse, struktur, eller sam-
mensætning.

Gruppen for love og regler havde i 2013 følgende 
sammensætning: Henrik Ravnild (formand), 
Claus Christensen, Per Sjøqvist, Jørn Bonnesen, 
Peter Rønnov, Kristian Nørgaard Thomsen og 
Torben Oldenborg. 

Gruppen for love og regler



25

Dansk Boldspil-Union

25
DBU Årsberetning 2013

Herreeliteungdomsgruppen har overordnet til 
opgave, at afgive indstillinger til DBU’s besty-
relse via udvalg for professionel fodbold om 
alle spørgsmål, der vedrører dansk herreelite-
ungdomsfodbold. 

Herudover har gruppen flere specifikke opgaver: 
• at sikre videreudvikling og tidssvarende til-

pasning af kravene til DBU’s licenssystem og 
at modtage og bedømme ansøgninger fra 
klubberne om tildeling af licens og sportslig 
indrangering i ungdoms-DM. 

• at følge DBU’s talentudviklingsarbejde på 
højeste niveau fra U13 til U19.

• at arbejde proaktivt med talentudviklingen 
på nationalt og internationalt niveau i be-
stræbelserne på at sikre en fortsat udvikling 
af dansk talentudvikling.

• at være en sparringspartner i forhold til 
den administrative udvikling og afvikling af 
DBU’s spilleruddannelse og at samarbejde 
med lokalunioner og klubber om talentud-
vikling for spillere fra U13 til U19. 

• at sikre udviklingen af landsholdsspillere til 
deltagelse på landsholdene. 

• at fastsætte aktivitetsniveauet for spillere på 
de fire yngste herrelandshold.

I 2013 fik U-landstrænergruppen tilgang af Bent 
Christensen Arensøe og Henrik Clausen, som 
afløste Thomas Frank og Nils Nielsen som hen-
holdsvis U19- og U18 landstræner.

I løbet af hele 2013 gennemførte DBU en lang 
række aktiviteter på ungdomslandsholdene og 
talentcentrene. U19 landsholdet leverede årets 

mest bemærkelsesværdige spille- og resultat-
mæssige præstationer, og i maj var holdet mar-
ginaler fra at kvalificere sig til EM-slutrunden.

I 2013 så et U16-futurelandshold for første 
gang dagens lys, da holdet spillede to kampe 
på udebane mod Belgiens ditto. Futurelands-
holdet udgøres af spillere, som fysisk og/eller 
mentalt modnes lidt senere, og som har været 
tvunget til at klare sig på deres gode taktiske og 
tekniske færdigheder.

I slutningen af 2013 har gruppen sammen 
med administrationen arbejdet med en ny 
struktur og et nyt setup for arbejdet på talent-
centrene, som fokuserer primært på de yngste 
årgange i talentudviklingen.

Samarbejdet med T-licens klubberne omkring 
disse årgange vil blive yderligere udviklet.

En stor del af herreelitegruppens arbejde er 
tildelingen af ungdomslicenser. Efter at have 
pustet A-licens klubberne i nakken i et par år, 
var HB Køge ny blandt de 13 klubber, der fik til-
delt A-licens. Holstebro, FC Vestsjælland og 
Vanløse var de nye T-licensklubber.

Grænsefladerne mellem aktiviteterne i elite-/
talentarbejdet og breddefodbolden har i løbet 
af 2013 været til debat. I samarbejde med DBU 
Bredde er etableret et samarbejdsforum, som 
blandt andet skal resultere i indstillinger til, 
hvordan ’Holdninger og handlinger’ skal videre-
udvikles og håndteres i praksis.

Gruppen har øget fokus på etik og moral i li-
censklubberne, herunder udfordringerne ved-
rørende ’fiskeri’ og klubskifte af unge spillere. 
Med virkning fra 1. juli 2013 trådte et egentlig 
regelsæt for klubskifter i kraft for licensklub-

berne med mulighed for at sanktionere over-
trædelser.

Endelig har herreelitegruppen udarbejdet og 
fået godkendt et forslag om, at holdene i U19 
Ligaen fremover har mulighed for at benytte op 
til to U20 spillere.

Herreeliteungdomsgruppen bestod i 2013 af 
Christian Kofoed (formand), Teddy Pedersen, 
Kent Falkenvig, Jens Jørgen Møller Nielsen, Sune 
Schmidt-Nielsen, Flemming Pedersen, Kim Vilfort. 
Thomas Andersen og Enrique Cordova-Jensen 
fungerede som sekretærer for gruppen.

Herreeliteungdomsgruppen
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Gruppen har nu fungeret i siden august 2012. 
Der er afholdt otte møder i 2013 heraf to som 
webmøder.

Arbejdsopgaverne har været fordelt internt 
mellem gruppens medlemmer, således at alle 
hovedområder har været dækket af mindst ét 
medlem. Således har de fem primære indsats-
områder været håndteret: Klubudvikling: Vi-
sion 2020 herunder ’Klub Udviklings Projek-
tet’ (KUP); Mette Bach Kjær og Birgit Schrøder. 
3F Liga- og U18 DM-Licens: Lars Olesen og Peter 
Skov Jensen. Sportsligt, herunder talentudvik-
ling; Diana Andersen.

Vision 2020
Gruppen har som arbejdsområde den jævnlige 
opfølgning på visionens mange projekter. De 
projekter, der blev iværksat i 2013, og som alle er 
en del af den overordnede vision, er:
• Målvogterprojekt: Arbejdstitlen er ’Høje mål-

vogtere’. Ønske om at flere målvogtere med 
en vis højde indlemmet i talentudviklingen. 
Der var cirka 30 tilmeldte som viste stort en-
gagement fra første dag.

• Vintertræning: Oprindeligt i visionsplanen 
kaldet ’Brillant teknik’. Tre lokalunioner udbød 
et kursusforløb til piger, der gerne vil træne 
mere. Alle tre testforløb blev hurtigt udsolgt, 
dog var der et ret begrænset antal pladser.

• Frafaldsundersøgelse. I samarbejde med Kø-
benhavns Universitet er der indhentet data 
omkring frafald af elitespillere. Rapport fore-
ligger i foråret 2014.

• Kvindekonference. Visionens første kvinde-
seminar er planlagt, og med plads til ca. 200 
personer er forhåbningen, at der bliver fuldt 
hus. Afvikles i januar 2014.

• Lederuddannelse håndteres af DBU’s lokal-
unioner i fællesskab. 

Projekter, som er udskudt til senere implemen-
tering, er: Skolefodboldstævner, Børnehavebold, 
U13 projekt, T-licens samt ansøgning om arran-
gør af en slutrunde.

Klubberne i licenssystemet har kunnet søge 

om støtte til forskellige tiltag herunder ansæt-
telse af kommercielle ledere, trænere, uddan-
nelse, teknik skoler etc. Der er i alt uddelt godt 
tre millioner kroner i projektet.

Licens
Klubberne i 3F Ligaen indgik efter sommerferien 
2012 i et mere formaliseret licensprojekt. Klub-
berne skulle aflevere en test ansøgning inklusiv 
en forretningsplan, der skulle angive status og 
forventninger for klubbens udvikling.

I alt otte klubber indsendte licensansøgnin-
gen og fik efterfølgende af licensudvalget tildelt 
en licens til at deltage i 3F Ligaen. Ved turne-
ringsstart kom 3F Ligaen således til at omfatte 
otte hold, hvilket var to færre end året før. Tur-
neringsformen med slutspil blev dog fastholdt. 

I slutningen af 2013 meddelte Taastrup FC 
desværre, at de ikke magtede at føre klubben vi-
dere i turneringen og trak som konsekvens hol-
det fra 3F Ligaen. 

Kvindeelitegruppen fik 18 ansøgninger til U18 
DM. Trods mange gode ansøgninger valgte 
gruppen til sidst at tildele 13 klubber licens til 
deltagelse i DM turneringen. 

Sportsligt
Kvindelandsholdets succes med bronze medal-
jer ved EM i Sverige var årets højdepunkt. Hol-
det fik generelt ros for flot fodboldspil, og i takt 
med holdets avancement steg opmærksomhe-
den i Danmark med markant høje TV-seertal. 
Således fulgte 668.000 TV-seere hele kampen 
på DR, mens 731.000 seere så den spændende 
afslutning på Danmarks semifinale mod Norge. 
Over 1,2 millioner forskellige seere stak ifølge DR 
hovedet forbi EM-kampen. Kampen fik dermed 
det største antal seere nogensinde til en dansk 
kvindelandskamp.

For Katrine Søndergaard Pedersen blev EM 
også afslutningen på en lang karriere med 19 U-
kampe og ikke mindre end 210 A-landskampe, 
og er dermed ubetinget den danske landsholds-
spiller med flest A-landskampe.

Kenneth Heiner-Møller sluttede ligeledes sit 

engagement som landstræner efter at have be-
stridt posten siden 2006. Det blev til 101 lands-
kampe i spidsen for kvinderne, inden Kenneth 
Heiner-Møller fratrådte stillingen til fordel for 
et job i Team Danmark. I samme forbindelse 
stoppede Per Nielsen som assistent landstræner 
og U23 landstræner.

Som ny landstræner blev Nils Nielsen ud-
nævnt med tiltrædelse pr. 1. august. Nils Niel-
sen, der blev hentet fra stillingen som landstræ-
ner for U18 herrelandsholdet, er uddannet Cand. 
Scient i sports science fra Københavns Univer-
sitet og har tidligere været klubtræner i flere 
store klubber som FCK, Brøndby, OB og AaB. 
Som assistent for kvindelandsholdet blev Danny 
Jung samtidigt udnævnt.

Danmark fastholdt sin plads som nr. 13 i ver-
den på FIFA ranglisten.

Såvel U19- som U17-landsholdene klarede sig 
fint i årets løb. U19 spillede sig videre til EM i 
Wales, hvor holdet desværre kom i en stærk 
pulje og røg ud i indledende runde efter ne-
derlag til de to senere finalister Frankrig og 
England. U17 kvalificerede sig til anden kvali-
fikationsrunde, men holdet formåede ikke at 
kvalificere sig til EM. U16-landsholdet er som 
udviklingshold henvist til venskabsturneringer, 
men viser her, at der er masser af talent på vej.

Såvel de to U15 talentcentre med i alt cirka 
50 spillere som de seks U14 talentcentre med i 
alt cirka 120 spillere, er fortsat i stand til at sikre 
fødekæden til landsholdene gennem god og 
struktureret talentudvikling. 

Kvindeelitegruppen bestod i 2013 af Mette 
Bach Kjær (formand), Birgit Schrøder, Peter Skov 
Jensen, Lars Olesen og Diana Andersen. Anders 
Johansen var sekretær for gruppen.

Kvindeelitegruppen
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Lægetjek i klubberne 
Gruppen har afholdt fire møder i 2013 – herun-
der haft en række drøftelser omkring udfordrin-
ger i relation til lægetjek i forbindelse med køb 
af spillere. Der er to problemstillinger, som bør 
løses:
 
1.  Anvendelsen af fortrolige  

lægelige oplysninger
 Når en spiller gennemgår lægetjek i forbin-

delse med overgangen/salg til en ny klub, er 
lægen bundet af tavshedspligten, hvis ikke 
spilleren giver samtykke til, at lægen kan in-
formere videre til eksempelvis sportsdirek-
tøren, direktør, cheftræner. Det er derfor 
vigtigt, at der forinden lægetjekket sker et 
samtykke. Der er i dag ikke et formaliseret 
skriftligt samtykke. 

2. Hvornår i forhandlingsforløbet om køb 
 af en spiller, der foretages lægetjek
 Klubberne skal være opmærksomme på, at i 

henhold til FIFA Regulations ’On the Status 
and Transfer of Players’, så kan validiteten af 

en kontrakt ikke tilsidesættes ved en efterføl-
gende negativ lægekontrol. Det samme gæl-
der i øvrigt for spillerens arbejdstilladelse. 
Derfor vil det for den købende klub være af-
gørende, at lægetjekket finder sted før par-
terne skriver under på en kontrakt, hvis klub-
ben vil sikre sig, at lægetjekket kan have 
indflydelse på købet af spilleren.

 
Gruppen har via drøftelser med DBU’s advo-
kat og Divisionsforeningen sikret, at klubberne 
er opdateret om ovennævnte udfordringer og 
samtidig fået udarbejdet en samtykkeerklæ-
ring, som i dag er tilgængelig på dbu.dk. 

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 var der besøg af professor 
Jens Bangsbo, der talte om fysisk træning, og 
der blev givet en opdatering på journaliserings-
systemet til skaderegistrering i landsholdsregi. 

Systemet er taget i brug og blev godt modtaget 
af klublægerne, der udtrykte et ønske om, at få 
det udvidet så det kan bruges i eget regi.

Medicinsk udvalg bestod i 2013 af Per Bjerregaard 
(formand), Mogens Kreutzfeldt, Eilif Larsen, 
Søren Kaalund, Jan Kyst Madsen samt Mette 
Kreutzfeldt Zebis. Kenneth Reeh fungerede som 
sekretær for gruppen.

Medicinsk gruppe
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Programgruppen har igen udarbejdet dato-
planerne for henholdsvis Superligaen, Nordic-
Bet Ligaen og 2. division. Det er sket efter flere 
separate møder og i en tæt dialog med klub-
berne i de pågældende rækker. Dette er med 
til at skabe medindflydelse for klubberne samt 
forståelse og accept af fordele og ulemper ved 
valg af de endelige datoplaner og har desuden 
været af stor værdi for programgruppens ar-
bejde i løbet af sæsonen.

I forbindelse med udarbejdelse af de endelige 
turneringsprogrammer har programgruppen 
for turneringerne 2013/14 efterkommet ca. 90 
% af klubbernes ønsker af varierende karakter 
i forhold til programlægningen – herunder tæt 
på 100 % af de ønsker, som er prioriteret højest 
af klubberne. 

Grundet vintervejr og frost i banerne blev ni 
kampe i NordicBet Ligaen og 39 kampe i 2. di-
visionerne udsat i foråret 2013, hvor en Nordic-
Bet Liga-kamp tilsvarende blev udsat grundet 
dårlige baneforhold, men afviklet nogle uger 
senere.

To af kvartfinalerne i DBU Pokalen, AGF - 
AaB og AC Horsens - Vejle Boldklub, blev udsat 
grundet novembers stormfulde vejr over Dan-
mark. De afvikles i stedet i februar og marts 
måned i 2014.

Der var igen i foråret problemer med at få pla-
ceret dels semifinalerne i DBU Pokalen og dels 
genplaceringer af en udsat superligakamp i 
forhold til UEFA’s regler om placering af natio-
nale kampe på datoer og tidspunkter, hvor der 
afvikles kampe i de europæiske turneringer. 
Det er en problematik, der i øvrigt ikke kun er 
gældende for Danmark, og hvor de danske re-
præsentanter i diverse UEFA-sammenhænge 
– i samarbejde med blandt andre de nordiske 
lande – til stadighed forsøger at forbedre mu-
lighederne for optimale spilletidspunkter i vores 
hjemlige turneringer i de pågældende perioder. 
Også i foråret 2014 vil der i denne sammen-
hæng være udfordringer med hensyn til place-
ring af kampe i DBU Pokalens semifinaler.

I 2.division var der endnu engang flere øst-
hold end vest-hold, hvilket betød, at HIK og 
Rishøj efter lodtrækning blev placeret i 2. divi-
sion vest for sæsonen 2013/2014. Østklubber, 
der er blevet placeret i 2. division vest, har ind-
til nu haft en karenstid på to år, men efter af-
tale klubberne imellem er karenstiden nu øget 
til fire år med tilbagevirkende kraft fra somme-
ren 2014. 

Rent organisatorisk blev administrationen af 
Herre-DM overdraget fra DBU til Divisionsfor-
eningen med en toårig prøveperiode for sæso-

nerne 2013/14 og 2014/15. Da administrationen 
af DBU Pokalen fortsat sker hos DBU Turnerin-
ger, bliver programgruppen i praksis delt mel-
lem DBU og Divisionsforeningen.   

Programgruppen har i 2013 bestået af Benny 
Olsen (formand), Henrik Ravn og Jørn Kønig. 
Fra DBU Turneringer Henrik Andersen og fra 
Divisionsforeningen Peter Ebbesen.

Programgruppen
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Gruppen blev etableret i 2012 med et ønske om 
at medvirke til at skabe en positiv holdning og 
øge værdien for fodbolden ved samarbejdet 
med DBU’s nærmeste institutionelle samar-
bejdspartnere såsom DIF, Team Danmark, mini-
sterier, kommuner og øvrige relevante interes-
seorganisationer.

Gruppen har i løbet af 2013 beskæftiget sig 
med følgende:

Public Affairs strategi 
Samfundsgruppen har supporteret DBU Kom-
munikation i arbejdet med at udarbejde en Pub-
lic Affairs strategi for DBU. Gruppen anser områ-
det for rigtig spændende og i høj grad relevant 
som et fokusområde i den kommunestrategi, 
som gruppen ligeledes har arbejdet med i 2013. 

Kommunestrategi 
Samfundsgruppen har i 2013 udarbejdet en 
kommunestrategi, der skal sikre, at DBU med 
dets medlemmer har en strategisk og strukture-
ret tilgang til arbejdet med de danske kommu-
ner, som udgør den største økonomiske bidrags-
yder til idrættens rammevilkår i det offentlige 
system. Med strategien skal specielt klubberne 

blive bevidste om det potentiale, der ligger i at 
samarbejde med kommunerne og dermed have 
redskaber til at igangsætte partnerskaber og 
dialog- samt netværksbaseret samarbejde med 
landets kommuner, således at klubberne er be-
vidste om de beslutninger og forhold, der har 
betydning for klubbernes udviklingsmuligheder 
i kommunalt regi. Med strategien ønsker DBU 
at blive mere synlige i det kommunale land-
skab og i samarbejdet med kommunale samar-
bejdspartnere, der er med til at løse opgaver af 
samfundsmæssig relevans. Samtidig fokuserer 
strategien på de bredere visioner fra DBU på et 
mere centralt strategisk plan i forhold til den of-
fentlige debat, vidensdeling og kommunikation 
på øverste niveau. 

Græs og Miljø området
Samfundsgruppen har nedsat en arbejdsgruppe, 
der i løbet af 2013 har fokuseret intensivt på 
specielt sportsgræsområdet. Medlemmer af ar-
bejdsgruppen har deltaget i diverse nationale og 
internationale seminarer og konferencer vedrø-
rende kunstgræs, som er et område, der kun bli-
ver fokuseret yderligere på i de kommende år. 
Arbejdsgruppen arbejder videre i løbet af 2014, 

hvor også samfundsgruppen vil fokusere yderli-
gere på det bredere område indenfor fodboldfa-
ciliteter. 

Folkemøde på Bornholm 
Deltagere fra samfundsgruppen besøgte i 2013 
Folkemødet på Bornholm, og anser Folkemødet 
for en oplagt ramme til at møde og skabe dialog 
med DBU’s interessenter. Gruppen har derfor 
igangsat et arbejde med at få DBU officielt re-
præsenteret på Folkemødet i 2014. Gruppen er i 
planlægningsfasen med hensyn til det endelige 
koncept for DBU’s deltagelse.

Gruppens sammensætning var i 2013: Thomas 
Christensen (formand), Gert Lundgaard, Kim 
Højgaard Hansen, Gitte Minor Petersen og Mette 
Nielsen. Stine Hedekær Christensen er sekretær 
for gruppen.

Samfundsgruppen
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I 2013 har DBU’s seniorgruppe arbejdet målret-
tet på at få tydeliggjort retningen for de kom-
mende års arbejde og indsatser. Afklaring af 
retning samt fremadrettet samarbejde med LU 
blev i december 2013 udmøntet i en strategi for 
2014-2015. Seniorgruppen vil de kommende år 
arbejde målrettet med områderne 30+, klub-
miljø for seniorer, turneringstruktur samt Fod-
bold Fitness.

Projektet Fodbold Fitness blev i efteråret 2013 
forankret i seniorgruppen, og i forlængelse af 
dette er der udarbejdet et grundlag for, hvor-
dan Fodbold Fitness i de kommende fire år skal 
udvikles og forankres i organisationen.

Med status for 2013 på 140 Fodbold Fitness 
klubber og 2000 aktive fodboldmotionister har 
tiltaget vist sit potentiale. En succes som især 

er skabt ved, at Fodbold Fitness for kvinder er 
blevet et populært tiltag i klubberne og der-
til afholdte stævner og inspirationsdage. Sam-
tidig er der i tæt samarbejde med Center for 
Holdsport og Sundhed nu skabt rammerne for 
et styrket samarbejde med kommuner og inte-
resseorganisationer.

Med områder 30+ og klubmiljø for seniorer 
vil der i 2014 skabes konkrete tiltag, som skal 
være med til at styrke disse områder og derved 
seniorfodbolden ude i de enkelte klubber, både 
på det klubmæssige og på det medlemsmæs-
sige.

Seniorgruppen vil arbejde målrettet på, at 
dette opnås i et tæt samarbejde med LU’ Se-
niorudvalg/grupper.

2013 har været året, hvor seniorgruppen har 
fået sat sine første aftryk på et område, som i 
fremtiden skal styrkes og udvikles, så det store 
potentiale kan udnyttes.

 

DBU’s Seniorgruppe bestod i 2013 af følgende 
medlemmer: Ole Ladefoged (formand), Ann-
Sofie Frederiksen, Ole Hansen, Frank Petersen 
og Jacob Drachmann Haag. Kenneth Grønlund 
Rasmussen fungerede som sekretær for gruppen.

Seniorgruppen
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Gruppen har i 2013 holdt fire møder. Her har fo-
kus blandt andet været på afslutningen af det 
første DBU Lederakademi for kommende tople-
dere i april 2013. Evalueringen fra deltagerne har 
været meget positive, og deltagerne har fået 
dannet netværk på tværs af organisationen til 
gavn for blandt andet den fremtidige vidende-
ling. To af deltagerne fra lederakademiet præ-
senterede deres projekter på uddannelsesgrup-
pemødet i september 2013. Gruppen besluttede 
endvidere, at alle projekterne skal præsenteres 
på DBU.dk, så viden kan spredes til dem, der 
måtte være interesserede i de mange spæn-
dende tanker, der er gjort i forbindelse med ar-
bejdet med projekterne.

Gruppen valgte at forsætte med undergrup-
per på træner- og dommerområdet, og disse 
undergrupper blev sammensat i foråret 2013. 
På lederområdet valgte uddannelsesgruppen at 
lade Tom Jensen være ansvarlig for lederuddan-
nelsen.

Gruppen stod i spidsen for et succesfuldt se-
minar i marts 2013 for lokalunionernes uddan-
nelsesudvalg/grupper med henblik på ejerskab 
og involvering. Baseret på de positive evaluerin-
ger besluttede gruppen at afholde et seminar 
igen i marts 2014.

Uddannelsesgruppen fortsatte samarbejdet 
med DIF på uddannelsesområdet, hvor DIF re-
præsentanter deltog på uddannelsesgruppens 
møde i marts 2013. Samtidig var der fokus på 
opfølgning af SMART mål samt igangsættelse af 
proces for at få fastlagt nye SMART mål for 2014.

Der var også fokus på udfordringerne på dom-
meruddannelsesområdet som en følge af for-
årets dommerkonflikt. Gruppen besluttede 
gældende for 2013 at nedsætte prisen på dom-
mergrundkurset fra 1.900 kroner til 950 kro-
ner for derigennem at medvirke til at rekruttere 
flere dommere. Strategien på dommeruddan-
nelsesområdet var temaet på gruppens møde i 
maj 2013.

Budgetmæssige udfordringer i DBU generelt 
betød, at gruppen måtte have fokus på økono-
mien på uddannelsesområdet. Dette skete gen-

nem en forhøjelse af kursuspriserne, som grup-
pen har påpeget kan medføre færre kursister, 
hvorved budgettet ikke kan holdes. Derudover 
medførte de budgetmæssige udfordringer, at 
projektet indeholdende satsningen på C-uddan-
nelse samt en trænerlounge med videndeling 
til licensierede trænere har måttet skæres ned 
til at køre på et lavere niveau, men dog til et så-
dant omfang, at projektet kan fortsætte.

Ydermere var der status på træneruddannel-
sen fra bredde til top gennem tema på gruppens 
møde i december 2013, hvor træneruddannelses-
konsulent Peter Rudbæk deltog samt løbende 
information fra træneruddannelsesgruppen.

Gruppen bestod i 2013 af Bent Clausen (for-
mand), Peter Tornbo, Jørn Hedengran, Bjarne 
Christensen, Thomas Bonde Jensen, Tom Jen-
sen, Jørn West Larsen. Poul Gilling fungerede 
som sekretær for gruppen.

Dommeruddannelsesgruppen

Dommeruddannelsesgruppen havde i 2013 
følgende medlemmer: Jørn West Larsen (for-
mand), Jørgen Lund, Michael Skaarup og Poul 
Johan Christensen. Karsten Stiig Nielsen var se-
kretær for gruppen. 

Dommeruddannelsesgruppens arbejde var i 
foråret 2013 påvirket af den situation, der opstod 
på dommerområdet i marts og starten af april, 
hvor størstedelen af dommerinstruktørerne ikke 
stod til rådighed for arbejdet med dommerne. 
Det betød, at Talentdommer 2, som skulle have 
været afviklet i netop den periode, måtte udsæt-
tes til efteråret 2013. Desuden blev en del kurser 
i den strukturerede dommeruddannelse aflyst 
på grund af mangel på instruktører. 

Nye temakurser
Dommeruddannelsesgruppen færdiggjorde i 
samarbejde med to nedsatte arbejdsgrupper to 
nye temakurser i 2013. De to nye kurser hedder 
’Situationsbestemt ledelse’ og ’Spillestil og dom-
merens placering.’ Temakurserne tages i 2014 i 

brug på den strukturerede dommeruddannelse. 
Temakursernes målgruppe er aktive dommere, 
der jævnligt dømmer fodboldkampe, og som via 
deltagelse i temakurserne løbende får mulighed 
for at efteruddanne sig. Temakurserne er af tre 
timers varighed.

Kurset ’Spillestil og dommerens placering’ be-
rører et nyt emne, som dommerne ikke i særlig 
stor udstrækning har stiftet bekendtskab med 
tidligere – nemlig holdenes spillestil og den be-
tydning, det får for dommerens placering på ba-
nen. Kurset er udviklet i en arbejdsgruppe, hvor 
Nils Nielsen (kvindelandsholdets træner og træ-
nerinstruktør) og Jørn West Larsen (diplomin-
struktør i praktik på dommersiden) har deltaget.

Når kurset skal afholdes kræver det, at der 
både er en trænerinstruktør og en dommerin-
struktør til stede. Det er første gang, man har 
udviklet et kursus, hvor træner- og dommerin-
struktører skal undervise sammen. I efteråret 
2013 afholdt man det første pilotkursus med del-
tagelse af dommere fra københavnsområdet. 
Underviser på pilotkurset var Jørn West Larsen 
supporteret af dommeruddannelseskoordinator 
Karsten Stiig Nielsen, der også har været praktisk 
tovholder på arbejdet med undervisningsmate-
rialet til kurserne. På baggrund af den feedback, 
man fik efter afviklingen af pilotkurset, er grup-
pen nu i færd med at finpudse indholdet i kurset, 
og det er forventningen, at kurset udbydes til in-
teresserede dommere i løbet af foråret 2014.

Kurset ’Situationsbestemt ledelse’ afløser det 
kursus, der hed ’Kommunikation og kropssprog.’ 
Kurset sigter på at give dommerne redskaber til 
at håndtere de ledelsesmæssige opgaver, der 
opstår både på og udenfor banen i forbindelse 
med afviklingen af en kamp. Det er Jørn West 
Larsen og Tore Østergaard, der har udviklet un-
dervisningsmaterialet til kurset. 

Den strukturerede dommeruddannelse
Det var glædeligt, at der også i 2013 var fuld søg-
ning til kurserne i den dommeruddannelsen. På 
trods af situationen i foråret 2013, hvor nogle 
kurser måtte aflyses, viser tallene for året, at det 

Uddannelsesgruppen
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for mange kursers vedkommende lykkedes at 
afvikle det antal kurser, der var målsætningen.
Således var dommeruddannelsesgruppens mål-
sætning at afholde 40 efteruddannelseskur-
ser, og tallene viser, at der blev afviklet netop 
40 kurser. Det er kurserne ’Dommer i praksis’, 
’Dommeren som leder 1’, ’Dommeren som leder 
2’,’ Linjedommer 1’ og ’Linjedommer 2’, der be-
tegnes som efteruddannelseskurser. 

For temakursernes vedkommende ser det 
lidt anderledes ud. Her blev afholdt syv kurser, 
mens målsætningen var at afvikle 40 kurser. 
Dommeruddannelsesgruppen vil i 2014 analy-
sere årsagerne til dette.

Igen i 2013 blev der uddannet mange nye 
dommere. Hele 427 dommere var således igen-
nem dommergrundkurset sidste år. Herunder 
ses tallene for antallet af nyuddannede dom-
mere i 2013 fordelt på lokalunioner samt en ta-
bel over udviklingen i antallet af uddannede 
dommere siden 2004/05:

Ud over de opgaver, som er beskrevet ovenfor, 
arbejdede dommeruddannelsesgruppen blandt 
andet også med følgende opgaver i 2013:
• Afviklede to instruktørsamlinger for de for-

skellige kategorier af dommerinstruktører.
• Afholdt fire gruppemøder.
• Uddannede en ny kategori af dommerin-

struktører med betegnelsen ’Dommerpraktik 
instruktører’.

• Afviklede kurserne Talentdommer 2, Talent-
dommer 3 og Talentdommer 4.

• Afviklede træningslejr for elitedommere og 
elitedommerudviklere.

• Reviderede kursusmateriale til brug på den 
praktiske del af dommergrundkurset. Ansvar-
lige for arbejdet var Poul-Johan Christensen 
(medlem af dommeruddannelsesgruppen) og 
Alfred Rossen (DBU Dommerinstruktør).

• Arbejdede med instruktørnormering på kur-
serne i den strukturerede dommeruddan-
nelse.

• Arbejdede med version 4 af den elektroniske 
dommereksamen.

• Evaluerede dommerinstruktørernes virke på 
dommerkurserne.

Træneruddannelse

I løbet af de sidste syv år er antallet af kur-
sister mere end fordoblet fra 1.527 (2006) til 
2.593 (2012) på uddannelserne fra B til PRO. I 
samarbejde med lokalunionerne er der i 2013 
lagt mange kræfter i den nye C-uddannelse 
(children). Dygtige børnetrænere er en vigtig 
forudsætning for både fastholdelse og udvikling 
af børne- og ungdomsspillere. 

Der har været afholdt 382 C-uddannelseskur-
ser, og i 2013 er antallet af trænere, som har ta-
get C-eksamen og dermed erhvervet sig C- li-
cens, steget fra fem til 185 – og rigtig mange er 
på vej. 

Antallet af trænere, som har taget B1- uddan-
nelsen, er forventeligt og kalkuleret faldet, idet 
der har været stor fokus på C-uddannelsen, og 

flere har valgt dette alternativ. Der er foretaget 
en række justeringer i B1- uddannelsen, således 
at denne nu primært retter sig mod ungdoms- 
og seniortræning, hvorimod C-uddannelsen, 
som er forudsætning for erhvervelse af en C-li-
cens, udelukkende retter sig mod børnetræning. 

C-uddannelsen er ved udgangen af 2013 fuldt 
implementeret i DBU’s træneruddannelsesstruk-
tur, og de i alt 60 timers C-uddannelse er indfa-
set i hele landet under administration af lokal-
unionerne.

Antallet af B2 trænere og B-licenser ligger i 
2013 på niveau med de foregående år.

I december blev to T-træneruddannelser af-
viklet, og dermed kvalificerede 42 tidligere top-
spillere sig til at gå til B eksamen, hvorved de 
kan erhverve sig B-licensen.

A-uddannelsen er hele tiden under udvikling. 
Der har i lighed med de foregående fire år væ-
ret afholdt tre parallelforløb, og i alt 72 kursister 
har i 2013 gennemført uddannelsen. Der er der-
med i alt 508 trænere med en gyldig A-licens.

Der har i slutningen af året været optagelse 
af kursister til næste års A-uddannelse, to hold 
med i alt 48 kursister.

PRO-uddannelsen 2012/2013 blev afsluttet i 
sommer. Hermed er der i Danmark 110 trænere 
med UEFA’s højeste uddannelse. De nyuddan-
nede PRO-licenshavere er følgende: Claus Gai-
hede, Nikolaj Primdal, Lene Bjerning Terp, Bo 
Bjørnholt Henriksen, Christian Nielsen, Anders 
Madsen, Jakob Michelsen, Peter Laszlo Feher, 
Denni Conteh, Boye Habekost, Danny Jung, Per 
Frandsen, Michael Hansen, Jesper Ingemann Sø-
rensen, Jan Michaelsen, Anders Nielsen, Ebbe 
Sand og Jon Dahl Tomasson. Nyt PRO-hold star-
ter i januar 2014.

I 2013 startede en ny målmandstræneruddan-
nelse op – Goalkeeper Advanced (M3). Dette 
er overbygning på de nuværende målmands-
træneruddannelser. Uddannelsen er aktuel, da 
det fra sommeren 2015 er et licenskrav, at mål-
mandstrænerne i superligaen og U17- U19 Liga-
erne er i besiddelse af denne uddannelse. Der-
for startes yderligere to hold op i 2014 – det ene 

Lokalunion Aspiranter Bestået 

2012/13

Bestået %

DBU Jylland 216 194 89,81

DBU Fyn 56 51 91,07

DBU København 87 74 85,06

DBU Sjælland 102 94 92,16

DBU Lolland-Falster - - -

DBU Bornholm 14 14 100,00

Årstal Aspiranter Bestået Bestået %

2012/2013 475 427 89,89

2011/2012 442 399 90,27

2010/2011 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
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med den tidligere Irland- og Celtic-målmand 
Packie Bonner som en af instruktørerne.
I forlængelse af at futsal er blevet en fast del af 
DBU’s aktiviteter, er der i 2013 udviklet et tre ti-
mers kursus for futsaltrænere. Meget tyder på, 
at futsal vil vokse kraftigt de næste år. Derfor vil 
futsal-træneruddannelserne løbende blive ju-
steret, så det kan bidrage til at udvikle spillet. 
Desuden præsenteres futsalspillet fra 2014 på 
B1-uddannelsen, så kursisterne her stifter be-
kendtskab med spillet.

Efteruddannelse af trænerne
For at sikre alle de uddannede træneres høje ni-
veau er det nødvendigt med kontinuerlig videre-
uddannelse. Derfor er efteruddannelserne blevet 
en stadig større del af trænerområdets aktivite-
ter. Dette sker igennem seminarer, som udover 
læring giver fine muligheder for at udbygge og 
vedligeholde trænernes netværk. Der opleves 
stor søgning til disse arrangementer, som er en 
fantastisk anledning til at vedligeholde og ud-
bygge dialogen mellem trænerne og DBU. 

Den webbaserede trænerlounge, som blev 
lanceret i foråret 2013, bidrager også til, at licen-
strænere hele tiden får adgang til at tilegne sig 
og dele den nyeste trænerfaglige viden på alle 
niveauer.

Instruktører
En væsentlig forudsætning for, at trænere kan 
uddannes på højt niveau, er kompetente in-
struktører. Derfor er der også i 2013 lagt stor 
vægt på deres uddannelse og efteruddannelse. 

Dels gennem møder og samlinger, dels gennem 
UEFA Study Groups. Fokus på instruktørsamlin-
gerne ligger mest af alt på at udvikle den en-
kelte instruktørs værktøjskasse som underviser 
og formidler, samt at have et fælles billede af 
den retning, der lægges vægt på, at uddannel-
serne bevæger sig i.

DBU’s instruktører skal for at bibeholde deres 
licens opfylde nogle nærmere fastsatte krav til 
efteruddannelse og omfang af undervisnings-
opgaver. Licensen skal fornyes hvert andet år, 
og ved status i slutningen af 2013 blev der sagt 
farvel til seks instruktører mens otte nye blev 
tilknyttet korpset. 

Store Trænerdag/Store Trænertræf
Store Trænerdag, som blev afholdt Kristi Him-
melfartsdag på Brøndby Stadion, havde besøg 
af 650 trænere. 

På banen kunne deltagerne opleve den span-
ske ungdomstræner Jesus Enrique Gutier-
rez træne possession og opbygningsspil. Og i 
Laudrup Loungen var der paneldiskussion om 
’Afslutteren’, hvor fire af de mest scorende su-
perligaspillere gennem tiden under ledelse af 
Peter Rudbæk udvekslede en underholdende 
omgang debat og meningsudveksling om, hvad 
der kendetegner den gode afslutter. De fire pa-
neldeltagere var Peter Møller, Mark Strudal, Sø-
ren Frederiksen og Steffen Højer.

DVD’en ’Den gode afslutter’ blev lanceret, og 
udleveret til alle deltagere.

Store Trænertræf, som for fjerde gang blev af-
holdt i Vejen Idrætscenter, var ligeledes lidt af et 

tilløbsstykke. Der var fuldt booket med 250 træ-
nere, som valgte at bruge de to dage i novem-
ber til faglige input og networking. De kunne 
blandt andet opleve superligatræner Glen Rid-
dersholm, U21-landstræner, Jess Thorup. På ba-
nen fik de fysisk træning med Ashley Tootle, 
AaB, samt børnetræning med Rasmus Stenild, 
AGF. Derudover var der afslutningstræning, 
kvindefodbold i USA og talentudvikling på pro-
grammet.

Deltagerne fik ligeledes lejlighed til at afprøve 
futsal på egen krop i en heftig kursistkamp un-
der ledelse af assistenttræner for futsallands-
holdet, Clement Cliford.

Uddannelse Antal kursister 2013 (1/1-31/12) Antal kursister 2012 (1/1- 31/12) Antal kursister 2011)

DBU B1-træner 1085 1466 1087

DBU B2-træner 350 351 215

DBU T-træner 45 27 46

DBU B-eksamen 352 254 212

DBU M1-træner 57 60 53

DBU M2-træner 39 19 25

DBU A-træner 71 60 70

A-eksamen 63 70 26 

A-refreshment 135 126 73

DBU P-træner 19 (1/1-12-31/5-13) 18 (1/1-11-31/5-2012

P-refreshment 108 51 95

P-eksamen 18 2 18

B-licens efterudd. 145 88 81

 Antal kursister i alt 2593 2019 2174

Statistik antal træneruddannelser – B til PRO
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DBU J DBU F DBU K DBU S DBU LF DBU B

Kursus Å K Å K Å K Å K Å K Å K Samlet

DBU C-træner ATK 9-14 år 7 21 1 5 0 6 0 2 0 0 0 0 42

DBU C-træner Børnefodboldens Basis 12 36 1 7 2 12 2 19 0 7 0 0 98

DBU C-træner Fodbold og motorik 4 18 1 2 2 2 1 6 0 1 0 1 38

DBU C-træner Fodboldskader 3 5 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 13

DBU C-træner Leg dig til landsholdet 4 11 0 3 2 2 0 3 0 0 0 0 25

DBU C-træner Masser af mål 3 10 2 3 2 1 1 3 0 0 0 0 25

DBU C-træner Spilforståelse 10 12 1 1 2 2 1 1 0 1 0 2 33

DBU C-træner Teenage træning 3 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 11

DBU C-træner Ungdomskampleder 1 14 0 7 0 2 0 4 0 0 0 0 28

DBU C-træner Øvelsesgeneratoren 4 27 1 5 0 4 7 2 0 0 0 2 52

DBU M0-Træner (C-licens) 6 6 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 17

C-Uddannelse 382

DBU Fodboldpiger 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

DBU Indendørstræning 1 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11

DBU Kampleder 11-mands 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 16

DBU Teknisk fodboldtræning 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9

DBU Stationstræning på tværs 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5

DBU Ung og træner for første gang 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

DBU Velkommen i fodboldklubben 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7

I alt øvrige inspirationskurser 62

I alt 444 (314)

DBU’s Træneruddannelsesgruppe 
Gruppen blev nysammensat i foråret 2013, og 
kom derefter til at bestå af Peter Tornbo (for-
mand), Richardt Sølvertorp, Mikkel Rose, Kenn 
Rye Andersen, Flemming Lindquist, Christian 
Grønbæk. Peter Rudbæk, DBU’s træneruddannel-

seskonsulent og Henriette K. Jensen, DBU Jylland 
har været tilknyttet gruppen som faglige konsu-
lenter.

Gruppen har afholdt to møder med fokus på 
blandt andet forventningsafstemning til ar-
bejdet i gruppen, udveksling af viden om ak-

tiviteter i lokalunionerne, salgsstrategien for 
C-uddannelsen, input til årets tema om opbyg-
ningsspil, hvor DBU’s ungdomslandstrænere 
har været på roadshow samt input til Store 
Trænerdag og Store Trænertræf.

Statistik – inspirationskurser 2013

Ud af det samlede antal på 444 kurser er der afviklet i alt 382 kurser under C-licens med i alt 4.471 kursister 
I () 2012 tal (antal kurser – før 2013 er antallet af kursister på inspirationskurserne ikke opgjort).
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Udviklingsgruppen

Udviklingsgruppen har i 2013 holdt seks møder.
I den første del af 2013 var gruppens fokus på 
temaaftenen til repræsentantskabsmødet, hvor 
temaet var frivillighedsstrategi, hvor der blev 
gennemført en proces, som inddrog repræsen-
tanterne både før, under samt efter repræsen-
tantskabsmødet.

Efter temaftenen arbejdede gruppen videre 
med at få udarbejdet frivillighedsstrategien, 
som efterfølgende blev sendt i høring. Den en-
delige strategi blev afleveret til DBU’s besty-
relse i november og efterfølgende godkendt. 

Arbejdet med implementeringen af strate-

gien vil i 2014 fortsætte i de relevante faggrup-
per samt i DBU’s Lokalunioner.

Den anden halvdel af 2013 blev benyttet til at 
drøfte gruppens rolle i fremtiden. Dette arbejde 
vil fortsætte i 2014 gennem dialog med rele-
vante interessenter herunder drøftelser med 
DBU’s bestyrelse om forventningerne til udvik-
lingsgruppen som advisory board for bestyrel-
sen.

Udover disse hovedtemaer har gruppen 
blandt andet drøftet marketingstrategi, hvor 
gruppen på det sidste møde i 2013 havde besøg 
af DBU A/S ved direktør Katja Moesgaard, samt 

den fremtidige DBU strategiplan, hvor gruppen 
har været involveret i enkelte delelementer i lø-
bet af 2013.

Udviklingsgruppen bestod i 2013 af Yery Ibarra-
Hansen (formand), Kim Bjelstrand, Carsten Boll, 
Peter Lange, Theresa Blegvad, Brian Pedersen. 
Poul Gilling fungerer som sekretær for gruppen.
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DBU’s Ungdomsgruppe har ud over udvikling 
af en række konkrete tiltag brugt første halvår 
på at udarbejde en ny strategi for gruppen med 
målsætninger og indsatsområder. 

Ungdomsgruppens strategi understøtter 
DBU’s overordnede vision og strategiplan. Ho-
vedtemaet i strategien er styrkelse af klubmiljø-
erne i ungdomsfodbolden for at fastholde flest 
muligt i fodbold samt udvikling af nuværende 
ungdomsaktiviteter i samarbejde med lokaluni-
onerne. 

Spilleformsundersøgelse 
I samarbejde med lokalunionerne og DBU Elite 
igangsatte DBU Bredde en større undersøgelse 
og evaluering af nuværende spilleformer og ba-
nestørrelser børne- og ungdomsfodbolden. Re-

sultatet er beskrevet nærmere i børnegruppens 
afsnit andetsteds i årsberetningen.

Ungdomsfodbold 2 .0
Med udgangspunkt i aktuel viden om fasthol-
delse af spillere i ungdomsfodbolden er ung-
domsgruppen i gang med at udvikle et klub-
koncept, som skal styrke vores ungdomsmiljøer 
i klubberne og fastholde flere i ungdomsfodbol-
den. Intentionen er at gøre denne viden og ind-
dragelse af kluberfaringer håndgribelig og ope-
rationel for klubberne. 

Pigestruktur i ungdomsfodbolden 
Ungdomsgruppen har sammen med lokaluni-
oner og DBU Elite kigget på den nuværende 
struktur i pigeungdomsfodbolden for at sikre, 

at den er tidsvarende i forhold til fastholdelse 
og bedst mulige spillerudvikling. Arbejdet har 
resulteret i konkrete forslag til ændringer i 
strukturen som, i øjeblikket er i gang med at 
blive implementeret. 

I 2013 bestod ungdomsgruppen af følgende 
medlemmer: Kim Bjelstrand (formand), 
René Svendsen, David Ottesen, Flemming Kvist 
Andersen, Jacob Koed, Ole Nielsen og Søren 
Østergaard. Anders Rørtoft-Madsen var 
sekretær for gruppen.

Ungdomsgruppen
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Appeludvalgets to afdelinger har i 2013 behand-
let syv appelsager.

Pokalkampen der endte i baneinvasion 
(Brøndby IF - FC København) 
Årets første to sager vedrørte begge pokalkam-
pen den 28. november 2012 mellem Brøndby IF 
og FC København. Kampen var præget af spil-
stop grundet fyrværkeri og genstande kastet 
mod banen samt en massiv baneinvasion efter 
kampens afslutning.

Udeholdet FC København blev af disciplinær-
udvalget sanktioneret med en bøde på 100.000 
kroner, idet disciplinærudvalget lagde til grund, 
at FC Københavns fans afbrændte ikke under 
100 romerlys kontinuerligt under kampen, udø-
vede hærværk ved at ødelægge sæderne på det 
allokerede afsnit, kastede genstande mod hjem-
meholdets spillere og indlod sig i slagsmål med 
kontrollører og politi umiddelbart efter kampen.

FC København appellerede kendelsen til ap-
peludvalget med påstand om bødenedsættelse. 
Til støtte for den nedlagte påstand gjorde FC 
København gældende, at der blev affyret et la-
vere antal romerlys fra udebaneafsnittet, og at 
afbrændingen ikke var kontinuerlig. Endvidere 
gjorde FC København gældende, at der ikke var 
tale om hærværk i relation til de ødelagte sæ-
der men om nødvendig beskyttelse mod ka-
steskyts fra Brøndbys fans. Ydermere gjorde FC 
København gældende, at der ikke blev kastet 
genstande mod hjemmeholdets spillere fra FC 
Københavns afsnit. 

Appeludvalget fandt som disciplinærudval-
get bevis for hærværk på udeholdets afsnit, og 
bevis for at udeholdet kastede med fyrværkeri 
mod personer på spillepladsen som led i urolig-
hederne efter kampen.

Derimod fandt appeludvalget det ikke bevist, 
at der blev affyret romerlys i samme omfang 
som disciplinærudvalget havde lagt til grund. Ej 
heller at affyringen var kontinuerlig under hele 
kampen. Appeludvalget fandt det heller ikke 
bevist, at der blev kastet genstande mod hjem-
meholdets spillere, ligesom appeludvalget ikke 

fandt bevis for egentlig slagsmål mellem ude-
holdets fans og politiet/kontrollører. 

Appeludvalget fandt samlet, at disciplinær-
udvalgets kendelse led af så alvorlige mangler, 
at sagen blev hjemvist til fornyet behandling i 
disciplinærudvalget. 

I relation til hjemmeholdet Brøndby IF sank-
tionerede disciplinærudvalget klubben med en 
bøde på 150.000 kroner og fradømte betinget 
Brøndby IF retten til at spille tre hjemmekampe 
i Herre-DM med tilskuere, idet udvalget lagde til 
grund, at hjemmeholdets fans affyrede romer-
lys, kasteskyts mod spillepladsen samt at sikker-
hedsforanstaltningerne var utilstrækkelige.   

Brøndby IF appellerede kendelsen til appelud-
valget med argumentation om, at bemandin-
gen med 165 kontrollører var fuldt ud tilstræk-
kelig og i øvrigt over det niveau, som et fyldt 
stadion normalt bemandes med i henhold til 
godkendt beredskabsplan. Endvidere gjorde 
Brøndby IF gældende, at baneinvasionen ikke 
medførte personskade. 

Appeludvalget stadfæstede disciplinærudval-
gets kendelse i relation til Brøndby IF dog såle-
des, at tilskuerudelukkelsen gjaldt kampe i så-
vel Herre-DM som pokalturneringen.

Spil på egen kamp 1 (Kristoffer Wichmann) 
Den 4. februar 2013 indbragte FC Vestsjællands 
Kristoffer Wichmann disciplinærudvalgets ken-
delse for appeludvalget med påstand om straf-
nedsættelse og med anmodning om, at appel-
len blev tillagt opsættende virkning. Appellen 
blev tillagt opsættende virkning fra den 14. 
marts 2013. 

Wichmann var af disciplinærudvalget blevet 
idømt et halvt års udelukkelse fra at deltage i 
al dansk fodbold indtil den 5. august 2013. Di-
sciplinærudvalget lagde i kendelsen til grund, 
at Wichmann den 30. og 31. august 2011 havde 
spillet 96 kuponer á 500 kroner hos 11 forskel-
lige forhandlere. Ud af de 96 kuponer indeholdt 
de 44 kuponer spil på kampen BSF-FC Vestsjæl-
land med et samlet indskud på 22.000 kroner 
En fodboldkamp Wichmann selv deltog i.   

Ved kendelse af 13. maj 2013 reducerede appel-
udvalget udelukkelsen med ca. en måned til 
den 30. juni 2013, men idømte samtidig Wich-
mann en bøde på 25.000 kroner 

Tordenvejr og afbrudt kamp (Kjellerup IF)  
I det 33. minut og ved stillingen 0-2 til Ringkø-
bing IF blev fodboldkampen mellem Kjellerup IF 
og Ringkøbing IF afbrudt af kampens dommer 
grundet tordenvejr.

Hvorvidt en afbrudt kamp skal spilles færdig, 
spilles om eller om resultatet skal fastholdes 
afgøres af disciplinærudvalget, som i den kon-
krete sag pålagde klubberne at spille kampen 
færdig fra det 33. minut. 

Afgørelsen indbragte Kjellerup IF for appelud-
valget med påstand om, at kampen blev spillet 
om. Ydermere anmodede Kjellerup IF appelud-
valget om en præcisering af karantænereglerne, 
idet en af klubbens spillere afsonede sin ene 
spilledags karantæne i den afbrudte kamp mod 
Ringkøbing IF, men efterfølgende også måtte 
sidde over i den efterfølgende kamp.

Appeludvalget stadfæstede disciplinærud-
valgets afgørelse dog med udførlig præcisering 
af, at disciplinærudvalget altid bør forholde sig 
til karantæneproblematikken, således at ingen 
spiller ender med at afsone en længere karan-
tæne end fastsat.

Spil på egen kamp 2 (Kristoffer Wichmann) 
Disciplinærudvalget sanktionerede den 27. juni 
2013 på ny Kristoffer Wichmann for spil på egne 
kampe. Denne gang var der tale om syv vædde-
mål på tre fodboldkampe med et samlet ind-
skud på 29.600 kroner Disse væddemål var 
placeret forud for disciplinærudvalgets første 
kendelse, hvorfor sanktionen blev fastsat ud fra 
en samlet bedømmelse af begge sager som et 
førstegangstilfælde.

Disciplinærudvalgets tillægssanktion lød på 
udelukkelse i perioden 1. juli 2013 til 31. decem-
ber 2013 samt en bøde på 30.000 kroner.

Wichmann indbragte den 5. juli 2013 kendel-
sen for appeludvalget. 

Appeludvalget
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Appeludvalget stadfæstede bøden, men om-
gjorde kampudelukkelsen således, at Wich-
mann samlet set blev udelukket i seks måneder 
regnet fra disciplinærudvalgets kendelse af 4. 
februar 2013.   

Den mangelfulde licensansøgning  
(Randers FC A/S)
Randers FC A/S var af disciplinærudvalget ble-
vet idømt en bøde på 20.000 kroner for at have 
indleveret et mangelfuldt ansøgningsmateri-
ale til DBU’s licensadministration. Det særdeles 
mangelfulde ansøgningsmateriale vanskelig-
gjorde efter disciplinærudvalgets opfattelse li-
censadministrationens udførelse af en effektiv 
gennemgang af ansøgningsmaterialet for alle 
12 klubber på den korte tid licensadministratio-
nen havde til rådighed.

Randers FC A/S indbragte afgørelsen for ap-
peludvalget den 16. juli 2013 med primær på-
stand om frifindelse og en subsidiær påstand 
om tildeling af misbilligelse eller advarsel.

Til støtte for påstanden gjorde Randers FC 
gældende, at de af DBU påpegede fejl og mang-
ler blev bragt i orden af Randers FC inden for en 
af DBU fastsat frist, og at klubben i tidligere sæ-
soner på samme måde havde indsendt sin li-

censansøgning og efterfølgende fået en frist til 
at udbedre fejl og mangler i ansøgningsmateri-
alet, uden at dette har udløst bøde.

Appeludvalget konstaterede, at det i licens-
manualen fremgik, at der er indbygget flere led 
i behandlingen af ansøgningsmaterialet, hvor-
ved klubberne får mulighed for at eftersende 
materiale, uden at der lægges op til, at en sådan 
eftersendelse medfører en sanktion. 

Herudover fandt appeludvalget ikke, at sagen 
omhandlede overskridelse af tidsfrister for ind-
sendelse af materiale, idet Randers FC rettede 
for sig uden at skulle rykkes yderligere.

Appeludvalget fandt på den bagrund af en 
misbilligelse var passende for det passerede. 

Ukendte rygnumre (Varde IF)
I en kvindeseniorkamp i 1. division den 9. no-
vember mellem Varde IF og ASA Aarhus tillod 
dommeren, at to trøjenumre nr. 13 og 18, fra ASA 
Aarhus som ikke var påført holdkortet inden 
kampstart, deltog i kampen. 

Den 24. november 2013 indbragte formanden 
for Varde IF damesenior disciplinærudvalgets 
kendelse af 14. november, hvori kampens resul-
tat blev fastholdt, for appeludvalget.

Appeludvalget stadfæstede disciplinærudval-
gets afgørelse med den begrundelse, at nok var 
reglerne delvist overtrådt, men overtrædelsen 
tilsidesatte ikke afgørende sportslige hensyn, 
ligesom overtrædelsen i øvrigt ikke havde haft 
betydning for kampens udfald.   

Appeludvalgets 1. kammer havde i 2013 følgende 
sammensætning: Henrik Bloch Andersen, (for-
mand) Jens Otto Johansen, Finn Lautrup og 
suppleanterne Gert Eg og Per Astrup Madsen. 
Thomas Jønsson fungerede som sekretær for ud-
valget.

Appeludvalgets 2. kammer bestod af Mikael 
Sjöberg (formand), Ken Christoffersen, Kjeld 
Ranum og suppleanterne Jeppe Svenning og 
Poul Viggo Bartels Petersen. Thomas Jønsson 
fungerede som sekretær for udvalget.
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Breddeudvalget

Med emner, udfordringer og indstillinger på 
både det praktiske, organisatoriske og strategi-
ske niveau har 2013 været et begivenhedsrigt år 
for breddeudvalget. 

En ny klubrådgiverordning med både prak-
tisk, organisatorisk og strategisk karakter er 
udviklet og træder i kraft fra januar 2014 og af-
løser udviklingskonsulentordningen. Klubråd-
giverordningen er baseret på grundig behovs-
afdækning i klubberne og vil udmønte sig i en 
mere målrettet klubudviklingsindsats for den 
enkelte klub, hvor fokus især vil være at udvikle 
klubberne organisatorisk. Rådgiverkorpset styr-
kes med yderligere to fuldtidsansatte, så i alt 16 
klubrådgivere fra 2016 er klar til at styrke og ud-
vikle danske fodboldklubber – blandt andet via 
basislederuddannelseskurser, der er under ud-
vikling i DBU Udvikling. 

På det strategiske niveau vedtog breddeud-
valget i efteråret 2013 en kommunestrategi, 
der er indstillet som udviklingsprojekt hos Dan-
marks Idrætsforbund. Det treårige projekt Fod-
bold Fitness med oprindeligt udløb ved års-
skiftet er integreret i kommunestrategien med 
forslag om forlængelse til 2017 for at fortsætte 
det positive arbejde med sundhed og fleksibel 
motionsfodbold for voksne. 

På det organisatoriske plan er der etableret 

et formelt samarbejdsforum mellem eliten og 
bredden med det formål at styrke samarbejdet 
i snitfladerne, eksempelvis i relation til spiller-
udvikling og struktur. 

Breddeudvalget vedtog i 2012 en ambitiøs be-
slutning om at digitalisere dansk fodbold ved 
at registrere alle aktive fodboldspillere elektro-
nisk. Der blev åbnet for spillerregistreringen i 
sommeren 2013, og forventningen er at være i 
mål ved sæsonstart 2014. De nye digitale mu-
ligheder indebærer blandt andet elektroniske 
holdkort, livescore i breddekampe, elektroniske 
spillercertifikater samt en række holdværktøjer, 
der vil gøre det både sjovere og lettere at være 
træner, leder og frivillig i dansk fodbold. 

På det praktiske plan er vintertræning for pi-
ger blevet udrullet som pilotprojekt i bredde-
delen af Vision 2020, mens den omfattende 
spilleformsundersøgelse igangsat i 2012 og fun-
deret på et bredt samarbejde i dansk fodbold 
er blevet afsluttet med en række anbefalinger 
for fremtidige spilleformer og banestørrelser til 
følge. Anbefaleringerne blev vedtaget af bred-
deudvalget i efteråret og er i årets sidste måne-
der blevet præsenteret og drøftet i alle seks lo-
kalunioner.  

2013 vil også blive husket for forårets dom-
merkonflikt, der berørte rigtig mange aktører 

i dansk fodbold, ligesom breddeudvalget har 
haft et skærpet fokus på europæiske storklub-
ber, der i stigende omfang opererer i Danmark. 

DBU’s Breddeudvalg blev etableret i 2012 som 
et lovfæstet udvalg under DBU’s bestyrelse for 
at styrke dansk breddefodbold organisatorisk. 
Udvalget er breddefodboldens pendant til Ud-
valg for professionelt fodbold, og behandler 
alle spørgsmål med betydning for dansk bred-
defodbold. Samtidig er udvalget det centrale 
forum for arbejdet med strategiske udviklings-
opgaver indenfor breddefodbolden. Under ud-
valget er børnegruppen, ungdomsgruppen og 
seniorgruppen nedsat som permanente grup-
per som led i DBU’s struktur. 

Breddeudvalget bestod i 2013 af Kurt Bagge-
Hansen (formand), Allan Hansen, Bent Clausen, 
Jesper Møller, Christian Kofoed, Thomas 
Christensen, Bjarne Christensen, Gert Lundgaard, 
Henrik Ravnild, Kim Bjeldstrand og Ole 
Ladefoged. Fra administrationen deltog Jim 
Stjerne-Hansen, Steen Jørgensen, Ove Lyhne 
samt Marianne Løth Pedersen.
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De sager, som udvalget har behandlet og af-
gjort i 2013, vedrører primært fastsættelse af 
disciplinære forholdsregler i forbindelse med 
afviklingen af Herre-DM og Herre-LP. Ikke alle 
sådanne sager har været forelagt udvalget, idet 
en række sager behandles og afgøres admini-
strativt i henhold til retningslinjer til admini-
strationen.

I efteråret 2012 indledte disciplinærudvalget 
undersøgelserne i en sag om matchfixing, og 
dette førte i februar 2013 til, at spilleren Kristof-
fer Wichmann fra FC Vestsjælland blev idømt 
et halvt års karantæne. Sanktionen blev ind-

bragt for DBU’s Appeludvalg, som i maj ned-
satte karantænen med fem uger. Sagen havde 
således mediernes bevågenhed i første halvdel 
af året.

I foråret blev ikke mindre end tre kampe 
i 2. division afbrudt på grund af lyn og tor-
den, hvorfor udvalget skulle beslutte om disse 
kampe skulle genoptages eller spilles helt for-
fra. Disse førte til, at det fremfor indføres i pro-
positionerne, hvad der skal ske i sådanne situa-
tioner.

Ligesom i de foregående år har udvalget truf-
fet flest afgørelser i henhold til reglerne i DBU’s 

cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, 
herunder de nye regler om objektivt udebane-
ansvar i Superligaen. Disse sager er behandlet 
som retningslinjesager.

Disciplinærudvalget bestod i 2013 af Jens 
Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), 
Jesper Hansen, Steven Lustü, Kim Madsen og 
Jørgen L. Jensen. Sekretærer for udvalget var 
Troels K. Jensen og Henrik Andersen.

Disciplinærudvalget
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Udvalget har efter førsteinstansernes afgørelse 
i maj modtaget i alt fem appelsager til behand-
ling og endelig afgørelse.

Hjørring FC ankede licensudvalgets afslag på 
licens til NordicBet Ligaen grundet manglende 
opfyldelse af økonomiske krav. Licensudvalget 
tildelte efterfølgende klubben licens, idet klub-
ben i sin appel indsendte nye oplysninger påvi-
sende dokumentation for kapitalforbedrende 
forhold, hvilket forbedrede mulighederne for 
fortsat drift.

Licensappeludvalget stadfæstede herreeliteung-
domsgruppens afslag til Nordvest, der havde 
ansøgt om B-licens, men fik tildelt T-licens. Stad-
fæstet blev også ungdomsgruppens afslag på 
Silkeborgs ansøgning om A-licens, men fik i ste-
det tildelt B-licens. 

Kvindeeliteungdomsgruppen havde tildelt FC 
Horsens afslag på ansøgning om licens til U18 
piger, idet visse kvalifikationer i trænerstaben 
ikke var opfyldt, hvilket licensappeludvalget var 
enig i. Derimod omstødte udvalget Vildbjerg SFs 

appel over gruppens vurdering af, at klubbens 
sportslige niveau for U18 pigerne ikke var på et 
tilfredsstillende niveau.

Licensappeludvalget består af Lars Hilliger (for-
mand), Jens Baes, Torben H. Andersen, Henning 
R. Jensen og Bjarne Søbye. Benny Jacobsen funge-
rede som sekretær for udvalget.

Licensappeludvalget
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I henhold til lovenes § 24.1 nedsætter bestyrel-
sen hvert år et licensudvalg på fem medlem-
mer for Kvinde-DM og Herre-DM.

Udvalget har til opgave at vurdere og afgøre 
om, hvorvidt klubberne i Superligaen, Nordic-
Bet Ligaen og 3F Ligaen kan få udstedt licens til 
at deltage i disse rækker, og efterfølgende påse, 
om der opstår forhold, der gør, at udvalget skal 
tilbagekalde en udstedt licens.

Følgende 12 licensansøgere i Superligaen blev 
tildelt licens, hvoraf enkelte samtidig blev på-
lagt indrapportering af visse økonomiske for-
hold i løbet af året:

AaB A/S, AGF Århus Elite A/S, Brøndbyernes 
IF Fodbold A/S, Esbjerg Elite A/S, AC Horsens 
A/S, FC København A/S, FC Midtjylland A/S, FC 
Nordsjælland A/S, Odense Boldklub A/S, Ran-
ders FC A/S, Silkeborg IF Invest A/S samt Søn-
derjyske Fodbold A/S.

Følgende ti klubber i NordicBet Ligaen blev 
tildelt licens, hvoraf enkelte samtidig blev på-
lagt indrapportering af visse økonomiske for-
hold i løbet af året: 

AB A/S, Brønshøj Boldklub Aps, FC Fredericia 

Aps, HB Køge A/S, HIK Invest A/S, Lyngby Bold-
klub A/S, Skive IK Elite A/S, Vejle Boldklub Kol-
ding A/S, FC Vestsjælland A/S samt Viborg FF 
Prof. Fodbold A/S.

FC Hjørring Aps blev ikke tildelt licens, da 
klubben ikke opfyldte alle økonomiske krav. 
Denne afgørelse blev efterfølgende anket til li-
censappeludvalget.

FC Fyn havde ikke indsendt licensansøgning 
grundet klubbens økonomiske forhold.

I 3F Ligaen i Kvinde-DM ønskede Vejle Bold-
klub Kolding ikke at ansøge om licens.          

Udvalget var under behandlingen af de øv-
rige klubber vidende om, at det var første gang, 
at klubberne skulle udarbejde og indsende an-
søgningsmateriale for den kommende sæson, 
og at man ikke alle steder var fuldt forberedt og 
parat til opfylde alle A-krav i de fem kapitler.

For at kvindesektoren snarest kunne ud-
arbejde en handlingsplan med henblik på at 
fremme klubbernes arbejde for at forbedre 
egne forhold og derved bringe sig selv i en 
bedre position for at kunne opfylde alle licens-
krav, besluttede udvalget at tildele alle licens-

ansøgere licens, uanset om et eller flere krav 
ikke var opfyldt.

Nedenstående ni klubber blev på dette 
grundlag tildelt licens, selv om de altså ikke op-
fyldte ikke alle krav:

B93/HIK/Skjold, B1913, Ballerup Skovlunde 
IF, Brøndby IF, Fortuna Hjørring, Kolding Q, OB, 
Skovbakken IK og Taastrup FC.

Licensudvalget bestod i 2013 af Jesper Jørgensen 
(formand), Anders H. Olsen (næstformand), Poul 
Gilling, Mette Odgaard og Kenneth Reeh. Benny 
Jacobsen fungerede som sekretær for udvalget.

Licensudvalget
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Udvalget har afholdt fem møder i 2013. Mø-
derne har udover den gængse dagsorden typisk 
haft et overordnet tema til drøftelse. Blandt 
emnerne har været matchfixing, anti-doping, 
superligatilskuer-undersøgelse, samt intern re-
gulering af klubber.

Der er mange sager til høring i udvalget så-
som nye tiltag på licensområdet, turneringsæn-
dringer og lignende, inden de indstilles til ved-
tagelse i bestyrelsen. Derudover har udvalget 
bevilliget økonomi til flere spændende initiati-
ver, som nævnes nedenfor.

Sports Property Management
Projekt ’Property Management’ giver klubberne 
adgang til rådgivning om produktudvikling i 
form af et 360° check af Property Management. 
Det handler om at skabe bevidsthed om at pri-
oritere klubbens særlige indsatsområder inden 
for områderne brand management, media ma-
nagement, fan management, billet manage-
ment, sponsor management og event manage-
ment. 

Sikkerhedschefuddannelsen
Formålet med uddannelsen er at få en ledelses-
orienteret overbygning til den lovpligtige kon-
trolløruddannelse DBU iværksatte i 2009 – som 
alle sikkerhedschefer har gennemført. Målet er 
at uddanne sikkerhedschefer og deres nærme-
ste foresatte til i højere grad at agere ledelses-
mæssigt på kampdage, herunder i kritiske situa-
tioner på stadion. 

Nationalt kompensationssystem 
Ved klubskifte mellem en dansk klub og en 
udenlandsk klub er reglerne om kompensation 

for træning og udvikling af spillere fastlagt i FI-
FA’s regler. Med ikrafttræden den 26. januar 
2013 er der også indført et kompensationssy-
stem mellem danske klubber for træning og ud-
vikling af mandlige spillere. 

Indførelsen af kompensationssystemet sik-
rer danske klubber kompensation for træning 
og udvikling af spillere, når disse indgår en kon-
trakt og bidrager dermed til en positiv sam-
menhæng og psykologisk vigtig kobling mellem 
amatør- og kontraktklubber i Danmark. Kom-
pensationen udregnes fra spillerens 12. år, og 
indtil spillerkontrakten indgås.

Fælles adgangssystem 
I forbindelse med etableringen af den fælles 
handlingsplan ’Gode fodboldoplevelser for alle’, 
har Divisionsforeningen og Superliga-klubberne 
forpligtet sig til at undersøge mulighederne 
for etableringen af et fælles adgangssystem på 
udebaneafsnit i Superligaen. 

Undersøgelsen af mulighederne for etablerin-
gen af et fælles adgangssystem gennemføres 
som en del af en større handlingsplan sammen 
med Justitsministeriet, politiet, DFF og DBU. 
Handlingsplanen fokuserer på at komme uro-
ligheder i forbindelse med fodboldkampe til livs.

Projekt bedre baner
Dette tiltag understøtter tidligere initiativer 
med formålet at skabe en strategi for bedre ba-
ner. Med udgangspunkt i revision- og rådgiv-
ningsfirmaet Deloittes indledende analyse af 
mulighederne for bedre baneforhold besluttede 
Superligaen at gennemføre et treårigt test- og 
vejledningsforløb for alle interesserede klub-
ber i Superligaen og for et antal NordicBet Liga 

klubber. Der er indgået aftale om testning og 
vejledningen af 17 klubber. 

Desuden er projektet forankret i den danske 
branche for at sikre, at kendskabet til projek-
tet og at den faglige ekspertise udbredes i Dan-
mark og tæt på klubber, kommuner og grounds-
men.

Analyse af den sportsjournalistiske  
dækning af Superligaen
På baggrund fodboldens stigende professiona-
lisering og udbredelse og den medfølgende ud-
vikling i medielandskabet bevilligede udvalget 
midler til en analyse af relationen mellem fod-
bolden og medieindustrien. Undersøgelsen ledes 
af Jakob Østergaard Genz fra Center for Medie-
videnskab på Syddansk Universitet har til formål 
at blive klogere på, hvad det er for typer historier, 
der bliver fortalt med henblik på at håndtere og 
udnytte denne viden pro- og reaktivt.

DBU’s udvalg for professionel fodbold bestod i 
2013 af Thomas Christensen (formand), Allan 
Hansen, Jesper Møller, Christian Kofoed, Bent 
Clausen, Henrik Ravnild, Allan K. Pedersen, Jørn 
Kønig, Claus Christensen, Mette Bach, Anders 
Hørsholt og Morten Jensen. Jim Stjerne Hansen 
og Claus Thomsen deltager endvidere på mø-
derne, hvor John Helt fungerer som sekretær.

Udvalg for professionel fodbold
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DBU Bredde er i samarbejde med DBU’s seks lo-
kalunioner ansvarlig for udvikling og koordine-
ring af aktiviteter og projekter rettet mod alle 
landets breddefodboldspillere uanset alder. 

DBU Bredde er under breddechef Steen Jør-
gensen organiseret i to teams med den samme 
stab som efter organisationsændringen i som-
meren 2012. Projektlederteamet består af Mor-
ten Nielsen, ansvarlig for børnefodbold, Anders 
Rørtoft-Madsen, ansvarlig for ungdomsfod-
bold, Kenneth Grønlund Rasmussen, ansvarlig 
for seniorfodbold og Fodbold Fitness samt Tina 
Enestrøm, ansvarlig for pigefodbold, CSR og øv-
rige projekter. Projektkoordinatorteamet består 
af Richard Andersen, Rebecca Nielsen og Mette 
Borgstrøm-Jørgensen, der har ansvaret for ad-
ministrationen og koordineringen af de mange 
breddeaktiviteter og projekter. 

Afdelingen har inddelt arbejdet i tre hoved-
områder: børne-, ungdoms- og seniorfodbold. 

På børneområdet er trivselsprojektet Klubfi-
dusen blevet udviklet, testet som pilotprojekt 
i fem klubber og lanceret med kronprinsparret 
til stede som ambassadører. Klubfidusen er ud-
viklet i samarbejde mellem MaryFonden, Tryg-
Fonden, Red Barnet og DBU og er målrettet 
6-12-årige fodboldspillere samt forældre, træ-
nere og ledere i fodboldklubber. Projektet for-
ventes klart til klubberne i foråret 2014. 

Året har også budt på en relancering af mi-
krofodboldskolen, der fra næste år hedder 
DBU’s Skattejagt. Skattejagten er for 5-7-årige 
drenge og piger, der sammen med mor, far el-
ler anden voksen i løbet af en weekend skal 
hjælpe med at finde landsholdets bold, der er 
blevet væk. Også pigeraketten er blevet kigget 
efter i sømmene i løbet af året og vil i sæsonen 
2014 sikre en mere naturlig overgang fra piger-

nes tur i raketten til træningen i klubben. DBU’s 
børneaktiviteter blev i foråret desværre ramt af 
lærerlockouten, der resulterede i flere aflysnin-
ger og flytninger. 

På børne- og ungdomsområdet er den om-
fattende spilleformsundersøgelse som blev 
igangsat i 2012 blevet afsluttet med en række 
anbefalinger for fremtidige spilleformer og ba-
nestørrelser til følge. Undersøgelsen bygger 
på et bredt samarbejde mellem DBU og DBU’s 
seks lokalunioner, landstrænergruppen, Køben-
havns og Aarhus Universitet samt analysefir-
maet Amisco. Undersøgelsen bygger på dansk 
empiri og viden og er den største af sin art no-
gensinde på dansk grund. Undersøgelsen an-
befaler, at årgangene U5, U6 og U7 fremover 
spiller 3v3 på en 13x21 meter bane, at årgan-
gene U8, U9 og U10 fremover spiller 5v5 på en 
30x40 meter bane, at årgangene U11, U12 og 
U13 fremover spiller 8v8 på en 52,5x68 meter 
bane, mens U14 og opefter spiller 11v11 på en 
68x105 meter bane. Anbefalingerne har til for-
mål at sikre den bedste udvikling af alle børne- 
og ungdomsspillere uanset niveau og videreud-
vikler tankesættet, der blev indført med DBU’s 
Holdninger og handlinger i 2006. 

På ungdomsfronten bragte DBU Street DM 
atter gadefodbolden rundt i 16 større dan-
ske byer som en del af DBU Tour 2013, mens 
DBU Beach Soccer med tre stævner og et fina-
lestævne gav både børn, unge og voksne sand 
mellem fodboldtæerne. fodboldcamps for teen-
agere blev i 2013 afviklet for sidste gang. 

Igen i år har DBU Bredde afholdt sine popu-
lære børne- og ungdomsaktiviteter, der giver 
tusindvis af børn og unge fantastiske fodbold-
oplevelser. Hele 28.841 børn har deltaget på 
DBU’s 265 fodboldskoler, mens 5.058 børn prø-

vede kræfter med de 144 mikrofodboldskoler. 
8.516 piger var med på pigeraketten i 2013, 929 
teenagere brugte en uge af deres sommerferie 
på én af 25 fodboldcamps, mens 9.488 børn del-
tog i rekrutterings- og sundhedsaktiviteten Kom 
ud af PomFRITTEN – brug bolden, der er støttet 
økonomisk af Nordea-fonden, og som blev gen-
nemført 109 steder i 2013. 

På seniorplan fik endnu flere klubber øjnene 
op for Fodbold Fitness som fleksibelt motionstil-
bud i 2013, og mere end 140 klubber udbyder nu 
konceptet for forskellige målgrupper. Især har 
det skræddersyede koncept for kvinder været 
en succes og været medvirkende til at få kvinder 
uden fodbolderfaring ud på grønsværen og ind 
i fodboldklubberne. Projektet er treårigt og ud-
løber ved årsskiftet, men DBU Bredde og DBU’s 
Breddeudvalg ønsker at videreføre projektet til 
2017 som en del af kommunestrategien. 

For at styrke sammenhængskraften i dansk 
breddefodbold er der nedsat en breddele-
dergruppe bestående af de seks administra-
tionschefer for lokalunionerne samt DBU’s 
breddechef. I 2013 skete to udskiftninger i bred-
deledergruppen: Allan Kofod erstattede på Born-
holm Jens Ole Hansen, mens Claus Gramm Pe-
dersen blev ansat som administrationschef i 
DBU Fyn, efter at Martin Mølgaard Ravn havde 
været konstitueret. Breddeledergruppens pri-
mære formål er at koordinere det administrative 
samarbejde på tværs i organisationen og sikre, 
at de beslutninger, der træffes i DBU’s Bredde-
udvalg og de projekter, der er forankret samme 
sted, udføres og administreres på bedste vis.

DBU Bredde
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Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet blev etableret som en 
del af den nye organisationsstruktur, som DBU 
gennemførte i 2012. 

Sekretariatets overordnede opgaver og an-
svarsområder er servicering og tilrettelæggelse 
af det daglige arbejde i direktionen, strategi- og 
organisationsudvikling, good governance, va-
retagelse af HR og i 2013 blev også fundraising 
området en del af sekretariatet. Endelig er se-
kretariatet ansvarlig for planlægningen og af-
holdelsen af Dansk Fodbold Award.

Servicering af DBU’s politiske led
Sekretariatet servicerer også de politiske led i 
DBU, hvor sekretariatet har sekretærfunktio-
nen for repræsentantskabet, bestyrelsen og for-
retningsudvalget. Desuden varetages sekretær-
funktionen for fire af de fem good governance 
faggrupper, hvilke er fodboldens etiske råd, me-
dicinsk gruppe, fairplay/CSR gruppen og sam-
fundsgruppen, som omtales mere detaljeret an-
detsteds i årsberetningen.

Sekretariatet har i løbet af 2013 blandt andet 
igangsat arbejdet med at evaluere DBU’s nuvæ-
rende strategi ’Vejen mod 2015’ samt formule-
ringen af en ny strategi efter 2015. Sekretariatet 
har også gennemført en evaluering af den nye 
struktur og organisering af DBU’s faggrupper, 
hvor DBU’s bestyrelse på baggrund af evalue-
ringen besluttede at iværksætte en ny ekstern 
ansøgningsprocedure, hvor alle fagfolk igen 
kan ansøge om medlemskab til en af DBU’s 15 
faggrupper. Derudover har sekretariatet været 
værter for og i samarbejde med UEFA faciliteret 
en større KISS European Qualifiers Marketing 
Support Workshop for UEFA’s medlemsforbund. 

I 2014 vil sekretariatet blandet andet have en 
central rolle i afholdelsen af DBU’s jubilæum 
i maj 2014. Endelig ser sekretariatet frem til at 
kunne byde en ny formand og den nye admi-
nistrerende direktør, Claus Bretton-Meyer, vel-
kommen og påbegynde et tæt og udbytterigt 
samarbejde. 

HR
I løbet af 2013 har HR haft fokus på særlig to 
større opgaver, nemlig gennemførelsen af en 
medarbejdertilfredshedsundersøgelse og tilbud 
om sundhedstjek for alle medarbejdere. 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er 
blevet gennemført i sommeren 2013 med te-
maet medarbejdernes trivsel i hverdagen. De 
overordnede resultater fra undersøgelsen blev 
præsenteret på personalemødet i oktober 2013 
og ved efterfølgende afdelingsmøder, hvor de 
specifikke besvarelser for de enkelte afdelinger 
blev drøftet og behandlet. Hver afdeling har, på 
baggrund af undersøgelsen, identificeret nogle 
indsatsområder, som afdelingen vil arbejde vi-
dere med i de følgende måneder. HR følger op 
på planerne i løbet af 2014. 

Der vil med passende mellemrum blive gen-
nemført medarbejdertilfredshedsundersøgelser, 
der vil bygge ovenpå resultaterne fra den netop 
gennemførte undersøgelse dog med et nyt tema 
for hver gang.

Alle medarbejdere havde i oktober måned 
mulighed for at tilmelde sig et sundhedstjek. 
HR havde indgået en aftale med virksomheden 
SundhedsDoktor, der faciliterede sundhedstjek-
kene. SundhedsDoktor vil komme igen i vinte-
ren 2015 og igen i 2016 med opfølgende tjeks, 
således at alle får mulighed for at måle gevin-
sten af deres anstrengelser.

HR har i 2013 også taget initiativ til at starte et 
HR panel, hvor medarbejdere fra alle afdelinger 
er repræsenteret, og hvor relevante emner ved-
rørende medarbejderstaben fra både chefgrup-
pen og HR-chefen bliver præsenteret og disku-
teret, inden en endelig beslutning træffes for 
hele huset.

HR vil i 2014 fortsætte med at have ansvaret 
for, at både personale- og ledelsespolitikken 
bliver opdateret og ført ud i livet samt agere 
støttefunktion for DBU’s chefgruppe ved HR-
spørgsmål og personaleledelse. 

Fundraising 
I 2013 besluttede DBU’s bestyrelse at intensivere 
indsatsen på fundraisingområdet ved at fuld-
tidsansætte en fundraiser fra efteråret 2013 til 
at varetage implementeringen af fundraising i 
DBU. Det forventes at indsatsen vil kunne bid-
drage betydeligt til DBU’s omsætning og med-
virke til at udvikle organisationen og fodbold-
klubberne.

Det er ambitionen, at viden og erfaring fra 
fundraising (nationalt og regionalt) frem-
over samles i DBU, der derved kan optimere 
fundraisingindsatsen generelt og tilbyde lo-
kalunionerne yderligere rådgivning og spar-
ring i forbindelse med regionale ansøgninger. 
En struktureret fundraising skal ske i tæt sam-
arbejde mellem DBU og lokalunionerne, da 
fundraisingprocessen ofte sker centralt og akti-
viteterne udføres decentralt.

Ligningslovens § 8 A
Almennyttige foreninger kan søge om at opnå 
en godkendelse efter Ligningslovens § 8 A, og 
ultimo 2013 opnåede DBU denne godkendelse 
(med virkning fra den fra 1. januar 2013). Konse-
kvenserne af denne godkendelse afklares nær-
mere i 2014, men det ligger allerede nu fast, at 
en paragraf 8 A godkendelse i henhold til DBU’s 
fundraisingstrategi giver følgende fordele:
• DBU og fodboldklubberne bliver blåstemplet 

for deres almennyttige virke.
• DBU og fodboldklubberne kan modtage pen-

gegaver, hvor giver kan opnå fradragsberetti-
gelse på op til 14.500 kroner.

• DBU kan iværksætte indsamlinger, hvis det 
indsamlede beløb anvendes til almennyttige 
formål (administrativt lettere med en for-
håndsgodkendelse).

• DBU kan få reducerede priser på software li-
censer mm.

• DBU evt. kan opnå momskompensation i for-
hold til DBU’s almennyttige virke (afklares 
nærmere)
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Støtte fra Nordea-fonden
DBU fik allerede i 2012 godkendt en ansøgning 
til Nordea-fonden om støtte til ’Kom ud af Pom-
FRITTEN – brug bolden’ (læs mere om denne ak-
tivitet i afsnittet om DBU Bredde) fordelt over 
2013 og 2014.

I 2013 valgte Nordea-fonden at støtte udbre-
delsen af multibaner med 10 mio. kroner fordelt 
over 2013, 2014 og 2015.

Ved ansøgningsrunden i 2013 ansøgte 68 
klubber om støtte fra Nordea-fonden og DBU’s 
Multibanepulje og følgende 12 klubber modta-
ger i alt 4 millioner kroner i støtte:
• LIF – Lystrup Fodbold: Multibane som del af 

større strategi, der skal gøre klubben handi-
capvenlig. 

• ORI-Fodbold, Oppe-Sundby / Rørbæk Idræts-
forening: Multibane som del af større aktivi-
tetsområde for børn, unge og ældre.

• Saltum Idrætsforening: Multibane som del 
af multiområde, der forbinder idrætsforenin-
gens og skolens arealer.

• Harlev Idrætsklub: Multibane som del af akti-
vitetsområde med blandet andet parkour, le-
getårn og interaktiv boldvæg.

• Boldklubben Vestia: Multibane som rekre-
ativt område på Vesterbro, hvor der er et 
kæmpe behov.

• Husum Boldklub: Multibane som socialt og 
aktivt mødested i et område med mange et-
niske minoriteter.

• Ry Sportsklub: Multibane som aktivitetssted 
og udendørs læringsrum for både sportsklub-
ben og institutioner.

• Thyholm Idrætsforening: Multibane som del 
af projektet Bevægelsesanlægget Hvidbjerg 
Stadion.

• Tørring Idrætsforening: Multibane som han-
dicapvenligt bevægelsesområde, der også 
skal medvirke til fastholdelse.

• Kerteminde Boldklub: Multibane som del af 
aktivitetsområde, der også byder på panna-
bane og fit-station.

• Odder IGF Fodbold: Multibane som del af 
større bevægelsesområde for unge med blan-
det andet skaterpark. 

• Skive Idræts Klub: Multibane som del af Klat-
reskoven og en multipark, der blandet andet 
kombinerer boldbaner og skov.

KlubFidusen: Fra hold til sammenhold
Et centralt omdrejningspunkt i at udnytte fod-
boldens potentiale går gennem partnerskaber. 
Et godt eksempel herpå er Klubfidusen, der er 
et nyt projekt, der skal styrke børns trivsel i de 
danske fodboldklubber. Bag projektet står Mary 
Fonden, Red Barnet, TrygFonden og DBU med et 
fælles ønske om, at børn skal trives i deres fritid.

Mary Fonden og Red Barnet har siden 2007 
arbejdet målrettet for at styrke gode børne-
fællesskaber i antimobbeprogrammet ’Fri for 
Mobberi’. DBU har med Holdninger & handlin-
ger siden 2006 øget bevidstheden om trivslen 
i klubberne, og TrygFonden er kendt for sit ar-
bejde for at skabe større trivsel og mere tryghed 
blandt børn og unge i Danmark. Samarbejdet 
er det første, hvori samtlige fire parter indgår, 
og samarbejdsmodellen er i fundraising-regi et 
godt eksempel på, hvordan man gennem part-
nerskaber, kan biddrage med forskellige res-
sourcer og kompetencer for at løfte en fælles 
opgave.

Læs mere herom i afsnittet fra DBU Bredde.

UEFA EURO 2020
DBU’s bestyrelse har, i lighed med bestyrelserne 
i 31 andre UEFA medlemslande, truffet en be-
slutning om at ansøge om at blive vært for EM 
i fodbold, herrer, i 2020, UEFA EURO 2020. Der 
skal i alt bruges 13 forskellige værtsbyer (i 13 for-
skellige lande). Ansvaret for budfasen ligger i 
direktionssekretariatet.

At byde på værtsskab for UEFA EURO 2020 
(verdens tredjestørste mediebegivenhed) er me-
get omfattende, og det kræver et tæt samar-
bejde med relevante myndigheder og udvalgte 

interesseorganisationer. DBU har i budfasen 
indledt et samarbejde med Wonderful Copen-
hagen (WoCo) og Sport Event Denmark (SEDK) 
hvad angår økonomi og manpower.

DBU skal aflevere bud senest den 25. april 
2014 og UEFA offentliggør de 13 værtsbyer den 
19. september 2014.

Direktionssekretariatet består af Kenneth 
Reeh, chef for direktionssekretariatet, Stine He-
dekær Christensen, direktionsassistent, Anette 
Andersen, HR-chef og Christian Bordinggaard, 
fundraiser. 
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DBU Elite

Året 2013 blev første hele driftår med den nye 
administrative struktur omkring elitearbejdet, 
som går under betegnelsen DBU Elite. Nye til-
pasninger var lagt i støbeskeen til udførsel til 
sommeren 2013, hvor udvalgte divisionsrelate-
rede opgaver 1. juli blev overført til Divisionsfor-
eningen (DF), som konsekvens af politisk aftale 
mellem DF og DBU. Andre mere breddeorien-
terede turneringsopgaver blev overført til For-
eningen af Lokalunioner (FLU) på samme dato 
efter en lignende aftale.

Tilpasningen betyder, at DBU Elite planlæg-
ger, afvikler og følger op på følgende turnerings-
aktiviteter: DBU Pokalen, futsalligaen samt Final 
4 for herrerne. 3F Ligaen, 1. division, Kvinde-LP, 
futsalligaen og Final 4 for kvinderne. På ung-
domssiden har aktiviteterne drejet sig om U17- 
og U19-liga og- division for drenge, U18 DM for 
pigerne samt futsal for begge køn.

DBU Elites andre fokusområder er fortsat 
landshold, talentudvikling, klublicensering, fore-
byggelse og bekæmpelsen af matchfixing, ad-
ministration af kontraktfodboldområdet samt 

at være bindeled mellem UEFA og klubberne, 
der deltager i UEFA’s klubturneringer.

Den sportslige sektor er inkluderet i DBU 
Elite. Visionen i talentarbejdet er at levere ver-
dens bedste talentudvikling under hensyntagen 
til de til rådighed stående ressourcer. Dette skal 
nås gennem en daglig mission, der handler om 
at ’Udvikle, Udvælge og Matche’ spillerne til hø-
jeste internationale niveau. Basen i talentudvik-
lingen er ’den røde tråd’. Det er måden, hvorpå 
spillerne skal udvikles, så de evner at træde ind 
på højeste niveau. 

Landstræner gruppen udvikler kontinuer-
ligt på ’den røde tråd’ som led i den strategiske 
indsats. I overlapningen mellem licenstildeling, 
talenttræning, landskampe, lands- og talent-
trænere samt i samarbejdet mellem DBU og 
klubberne, skabes sammenhængskræften i ta-
lentudviklingen.

Trænernes indsats og kompetencer har gjort 
dem efterspurgte. Morten Wieghorst (U21), 
Thomas Frank (U19) og Kenneth Heiner-Møl-
ler (kvindelandsholdet) er alle blevet hentet til 

stillinger uden for DBU. Trænere med højeste 
uddannelse og stor erfaring samt evne til at 
tilegne sig den valgte spilfilosofi, udvikle og for-
midle denne sammen med den resterende træ-
nergruppe, er efterfølgende håndplukket til de 
ledige stillinger. Nye i trænerstaben er Jess Tho-
rup, Henrik Clausen og Bent Arensøe Christen-
sen, samtidig med at Nils Nielsen har skiftet 
rollen som træner for U18 herrer ud med chef-
posten på kvindelandsholdet.

Året har budt på mange landskampe og store 
præstationer, hvor kvindernes bronzemedaljer 
ved EM i Sverige skilte sig positivt ud. 

DBU Elite bestod i 2013 af elitechef John 
Helt samt Henrik Andersen, Steen Dahrup,  
Anders Johansen, Simon Rasmussen, Thomas  
Andersen, Gitte Therkelsen, Nick Madsen,  
Helene Pedersen, Christian Bordinggaard,  
Thomas Jensen, Steen Gleie og Steen Klin-
genberg, Henrik K. Jensen, Michael Nyegaard, 
Jes Christian Fisker, Troels K. Jensen, Benny  
Jacobsen, Enrique C. Jensen og Pia Nysteen.
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A-landsholdet
Landsholdet formåede ikke at indløse billet til 
VM-slutrunden i Brasilien. Holdet startede el-
lers 2013 lovende med en 3-0 sejr på udebane 
over Tjekkiet og en acceptabel uafgjort mod 
Bulgarien på hjemmebane. Men den 11. juni 
skulle vise sig at blive en dag, som gik over i 
dansk fodboldhistorie – og desværre ikke for 
det gode. Efter 19 minutters spil var Danmark 
bagud med 2-0 til Armenien i Parken, som man 
aldrig tidligere havde sat point til. Og trods 
flere danske chancer var det armenierne, der 
fandt vejen til målet og sensationelt vandt med 
hele 4-0, hvilket var det største danske hjem-
mebanenederlag i en EM- eller VM-kvalifikation 
nogensinde. 

Trods nederlaget var landsholdet alligevel 
tæt på at nå en play off-kamp. Danmark slut-
tede på andenpladsen i puljen efter efterføl-
gende udesejre over Armenien og Malta, og 
holdet var snublende tæt på også at vinde over 
Italien i Parken, men igen var det stolpe-ud med 
en italiensk udligning til 2-2 i kampens overtid.
Desværre for Danmark var andenpladsen ikke 
nok, da Danmark var den dårligste af de i alt 
ni toere i de europæiske VM-kvalifikationspul-
jer, hvilket var ensbetydende med, at Danmark 
som den eneste toer ikke kom til at spille play 
off-kampe.

Ligalandsholdet
Ligalandsholdet rejste på træningsophold i Ari-
zona, som var en kombineret træningstur for  
ligalandsholdet og U21-landsholdet med en 
trup bestående af 32 spillere, som spillede mod 
Canada i Tucson og Mexico i Glendale.

Andreas Cornelius lavede hattrick i den før-
ste kamp mod Canada, hvor den primære anke 
efter kampen var, at man ikke lavede flere mål 
i 4-0 sejren. Fire dage senere var modstande-
ren et meget stærkt, mexicansk landshold, som 
næsten var identisk med deres A-landshold, og 
her sikrede en straffesparksscoring af Andreas 
Cornelius Danmark uafgjort 1-1 i en kamp, hvor 
Mexico var styrende, men hvor Danmark havde 

held med at holde dem væk fra de helt store 
målchancer. 

Futsal
2013 blev et begivenhedsrigt år for det danske 
futsallandshold med deltagelse i en EM-kva-
lifikation for første gang og med afholdelse af 
de første landskampe på dansk grund. Holdet 
gjorde en god figur til EM-kvalifikationen, men 
tabte den afgørende gruppefinale mod Norge 
med 1-3. I oktober blev de første officielle futsal-
landskampe på dansk grund spillet mod Tyrkiet, 
som begge endte uafgjort. De blev efterfulgt af 
tre kampe på Falster i december til Nordic Fut-
sal Cup, hvor Danmark vandt over Sverige, men 
efterfølgende tabte til Finland og endnu en-
gang mod Norge.

U21-landsholdet
U21-landsholdet har haft et af de bedste år no-
gensinde, hvor det i 11 officielle kampe kun er 
blevet til et enkelt nederlag mod Frankrig. I et 
år med flere højdepunkter springer de to ude-
sejre i EM-kvalifikationen mod Rusland og Bul-
garien i øjnene. Rusland blev besejret med 2-0 
efter en kontrolleret indsats, mens Danmark 
var bagud 2-1 mod Bulgarien ved pausen, men 
vendte kampen med mål af Jannik Vestergaard 
og Yussuf Poulsen kort før tid. Dermed indtager 
Danmark førstepladsen i grupp 2, og kan med 
tre hjemmekampe i 2014 selv afgøre, om hol-
det skal slutte i toppen af tabellen, hvilket bety-
der en sikker play off-kamp, mens det kun er de 
fire bedste af de 10 mulige toere, der får samme 
mulighed. 

U20-landsholdet
Med blot en enkelt uafgjort og fire nederlag blev 
2013 en resultatmæssig skuffelse for U20-lands-
holdet. Holdet endte på sidstepladsen i NI Milk 
Cup og måtte gå fra banen med to nederlag i to 
landskamp mod Frankrig senere på året. Sports-
ligt udtrykte de ansvarlig for holdet tilfredshed 
med den hårde matchning holdet har fået, som 
har bevirket positivt til spillernes udvikling. 

U19-landsholdet
U19-landsholdet kom for alvor på landkortet 
med spektakulær fodbold i 2013, hvor to 4-0 
sejre over Tjekkiet og Bulgarien ved Eliterunden 
skabet stor opmærksomhed omkring holdet. I 
den afgørende kamp mod Portugal skulle Dan-
mark alligevel vinde, men blev ramt en udvis-
ning i starten af kampen, og måtte se sig slået 
med 1-0, hvilket dermed betød, at Danmark hel-
ler ikke i år kunne indløse en billet til en EM-
slutrunde. 

Det nye U19-landshold kvalificerede sig sam-
men med Israel til Elite Round på bekostning af 
Italien, hvor holdet i maj/juni må forventes at 
blive maksimalt udfordret mod Spanien, Tysk-
land og Litauen.

U18-landsholdet
Holdet spillede seks landskampe i 2012, hvor det 
blev til fire uafgjorte og to nederlag. Året gav 
landstrænerne mulighed for at se en del nye 
spillere an – blandt andet Robert Skov fra Sil-
keborg, der kvitterede for tilliden ved at score 
begge mål i sin landsholdsdebut i 2-2 kampen 
mod Schweiz.

U17-landsholdet
U17 missede i 2012 kvalifikationen til Eliterun-
den og brugte derfor størstedelen af 2013 på 
forberedelse til årets 1. EM-kvalifikationsturne-
ring, der blev spillet på dansk grund. Under for-
beredelserne blev det til en finaleplads ved den 
internordiske turnering, hvor holdet tabte efter 
straffespark til Finland, mens årets udgave af 
Syrenka Cup senere i august måned endte med 
en tredjeplads efter en sikker 4-1 sejr over Ge-
orgien. Desværre snublede holdet mod Østrig 
i den efterfølgende EM-kvalifikation og måtte 
vinke farvel til deltagelse i Eliterunden, da det 
’kun’ blev til uafgjort mod Schweiz, hvor kravet 
var en sejr for at snuppe den sidste plads. 

U16-landsholdet
Otte sejre i ni landskamp blev den fantastiske 
landskampstatistik for U16-landsholdet i 2013. 

DBU Landshold
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Holdets eneste nederlag kom til Tyrkiet under 
Aegean Cup, hvilket betød, at holdet måtte ’nø-
jes’ med en tredjeplads i turneringen, hvor Rezan 
Corlu efterfølgende blev kåret til turneringens 
bedste spiller. I den efterfølgende nyetablerede 
UEFA-turnering, der har til formål at forberede 
U16-landsholdene på de kommende EM-kvali-
fikationskampe på U17- og U19-landsholdet, fik 
U16-landsholdet maksimumpoint mod Litauen, 
Polen og Norge, og det nye U16-landshold tog 
tråden op med to sejre over Østrig i årets sidste 
landskampe.

Kvindelandsholdet
Kvindelandsholdet stod for det resultatmæssige 
højdepunkt blandt DBU’s landshold, da man ved 
EM-slutrunden i Sverige snuppede bronzemedal-
jer. Danmark havde spillet sig frem til semifina-
len mod Norge ved at slå de franske storfavorit-
ter i kvartfinalen efter straffesparkskonkurrence, 
hvor den danske keeper Stina Lykke igen viste sin 
spidskompetence ved skud fra 11 meterpletten. 

I semifinalen var Danmark på hælene efter 
et norsk føringsmål, og først kort før udløbet 
af den ordinære spilletid fik Mariann Gajhede 
fortjent fik udlignet. Selvom Danmark ubetin-
get var det bedste hold i den forlængede spil-
letid, blev der ikke scoret i de 2x15 minutter, og 
desværre var Norge mest effektiv i den efterføl-
gende straffesparkskonkurrence, og Danmark 
måtte derfor nøjes med bronzemedaljer. 

Efteråret stod på VM-kvalifikationskampe, hvor 
Danmark er kommet skævt fra start med blot 
uafgjort mod Serbien i Beograd og et hjemme-
banenederlag til Schweiz i Vejle. Dermed er ve-
jen til Canada i 2015 ikke givet på forhånd

U19-kvindelandsholdet
EM-slutrunden i Wales var højdepunktet for 
U19-kvindelandsholdet, hvor man åbnede tur-
neringen med en 1-0 sejr over værterne. Des-
værre fik holdet ikke noget udbytte af de to ef-
terfølgende kampe mod Frankrig og England. 
Det betød, at U19-pigerne ikke kvalificerede sig 
til semifinalerne og dermed heller ikke til den 
efterfølgende VM-slutrunde i Canada.

Det nye U19-kvindelandshold lagde ud med at 
spille uafgjort i to venskabskamp mod Schweiz 
for efterfølgende at vinde deres EM-kvalifikati-
onsgruppe efter storsejre på 4-0 og 10-0 mod 
Grækenland og Kasakhstan og 2-2 mod de irske 
værter. Dermed er holdet klar til forårets Elite 
Round, hvor Danmark er kommet i pulje med 
England, Serbien og Finland.

U17-pigelandsholdet
U17-pigernes vigtigste opgave i foråret var Elite 
Round, hvor holdet åbnede med uafgjort mod 
Belgien og en sjælden sejr over Tyskland. Der-
med var vejen mod EM-slutrunden banet før 
kampen mod Holland, som dog blev udsat 14 
dage på grund af snestorm. Da kampen blev 

spillet og gik i overtid førte Danmark 2-1, men 
en kostbar fejl i det danske forsvar gav hollæn-
derne en mulighed, de ikke sagde nej til, og der-
med kom hverken Danmark eller Holland til 
slutrunden. Den plads gik til Belgien, efter de 
klarede uafgjort mod Tyskland. 

Det nye U17-pigelandshold formåede ikke at 
revanchere holdet, da de spillede 1. EM-kvalifi-
kationsrunde i efteråret. Her fik Danmark kun 
uafgjort mod de portugisiske værter, derfor be-
tød nederlag til Tjekkiet og Italien et farvel til 
EM-slutrunden. 

U16-pigelandsholdet
DBU’s yngste pigelandshold spillede sig frem til 
finalen i Nordic Cup efter sejre over England og 
Sverige. Her viste Tyskland sig dog til at være for 
stor en mundfuld, og der var ikke meget at ud-
sætte på 3-0 nederlaget. 

I efteråret havde UEFA parret Danmark med 
Litauen, Polen og Norge i deres nyetablerede 
turnering, der har til hensigt at forberede spil-
lerne på de kommende U17- og U19-kvalifikati-
onskampe. Danmark åbnede miniturneringen 
ved at slå Litauen 3-0, men mod polakkerne gik 
det galt med et nederlag på hele 5-0. Holdet re-
vancherede sig dog på fornemmeste vis mod 
de norske naboer med en 2-1 sejr i årets sidste 
landskamp.
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A-landsholdet
Træner Morten Olsen

1 Dennis Rommedahl Brøndby IF 22.07.78 x i/21 x x x 126 21

2 Lars Jacobsen FC København 20.09.79 x x x x* x* x* x x R x 66 1

3 Daniel  Agger Liverpool FC 12.12.84 x* x* x*1 x* x*1 x* x*2 x* 61 10

4 Nicklas Bendtner Arsenal FC 16.01.88 x2 x 57 24

5 Daniel Jensen SønderjyskE 25.06.79 R R 52 3

6 William Kvist Jørgensen VfB Stuttgart 24.02.85 i/21 R i/18 x x x x x x x1 44 2

7 Christian Eriksen AFC Ajax / Tottenham Hotspur FC 14.02.92 x x x x1 x x1 x x x x x 42 4

8 Michael Krohn-Dehli Celta de Vigo 06.06.83 x x x i/1 x i/25 i/38 x x x x 40 6

9 Simon Kjær VfL Wolfsburg / OSC Lille 26.03.89 x x1 x x x x R R R x 38 1

10 Stephan Andersen Evian Thonon Gaillard / Real Betis 26.11.81 x x x x x x x x R x 27 0

11 Simon Busk Poulsen Sampdoria 07.10.84 x x x x 25 0

12 Niki Zimling FSV Mainz 05 19.04.85 x x1 x x x x x x 23 1

13 Leon Andreasen SV Hannover 96 23.04.83 x1 R i/12 i/23 R 19 3

14 Lasse Schöne AFC Ajax 27.05.86 i/8 R i/8 i/12 R 16 2

15 Nicklas Pedersen KAA Gent 10.10.87 i/7 i/271 i/12 x x 13 1

16 Andreas Bjelland Twente 11.07.88 x x x R x x x1 12 2

17 Daniel Wass Evian Thonon Gaillard 31.05.89 x R R R R 10 0

18 Nicolai Stokholm FC Nordsjælland 01.04.76 x x x R 8 0

19 Nicolai  Boilesen AFC Ajax 16.02.92 x x x x x1 7 1

20 Andreas Cornelius FC København 16.03.93 x x1 x x x 7 1

21 Nicolai Jørgensen FC København 15.01.91 x x i/1 i/7 7 0

22 Jores Okore FC Nordsjælland / Aston Villa FC 11.08.92 i/9 R R x i/16 R R 7 0

23 Casper  Sloth AGF 26.03.92 i/12 R i/35 i/13 i/12 R x i/12 7 0

24 Morten ’Duncan’ Rasmussen FC Midtjylland 31.01.85 x2 6 3

25 Viktor Fischer AFC Ajax 09.06.94 i/1 R R R R x i/27 i/27 R R i/4 6 0

26 Simon Makienok Brøndby IF 21.11.90 i/20 i/12 i/11 i/15 R i/32 i/4 6 0

27 Martin C. Braithwaite Esbjerg fB / Toulouse FC 05.06.91 x x1 x x x R 5 1

28 Anders Lindegaard Manchester United 13.04.84 R 5 0

29 Peter Ankersen Esbjerg fB 22.09.90 R R i/19 R x R x i/2 4 0

30 Kasper Kusk AaB 10.11.91 R R i/14 R i/27 i/7 i/31 4 0

31 Emil Larsen OB 22.06.91 R R R i/27 x x 4 0

32 Nicki Bille Nielsen Rosenborg BK 07.02.88 i/15 R x R i/241 3 1

33 Kris Stadsgaard FC København 01.08.85 R R R 3 0

34 Nicklas Helenius Aston Villa FC 08.05.91 R R R 2 0

35 Mike Jensen Rosenborg BK 19.02.88 x 2 0

36 Kasper Schmeichel Leicester City FC 05.11.86 x R R R R R R R R x R 2 0

37 Thomas Delaney FC København 03.09.91 R R R x 1 0

38 Rasmus  Falk OB 15.01.92 x R 1 0

39 Jesper L. Juelsgård FC Midtjylland 26.01.89 R R 1 0

40 Jannik Vestergaard TSG 1899 Hoffenheim 03.08.92 i/9 1 0

41 Jakob Ankersen Esbjerg fB 22.09.90 R R 0 0

42 Jesper Hansen Evian Thonon Gaillard 31.03.85 R R R R R R R R R R 0 0

43 Kian H. Hansen Esbjerg fB 03.03.89 R R 0 0

44 Mikkel Kirkeskov AGF 05.09.91 R 0 0

45 Jens Stryger Larsen FC Nordsjælland 21.02.91 R 0 0

Resultat (Danmark nævnt først) 0-3 3-0 1-1 2-1 0-4 2-3 2#1-1 1-0 2-2 6-0 2-1

Landskamp nummer 781 782 783 784 7875 786 787 788 789 790 791

Samlet statistik: Kampe 791 · Sejre 366 · Uafgjorte 154 · Tabte 271 · Målscore 1469-1118
*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål
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1 Lars Høgh OB 14.11.59 X

2 Thomas Helveg OB 24.06.71 X X

3 Michael ’Mio’ Nielsen KB 11.02.65 X X X

4 René Henriksen AB 27.08.69 X X X X

5 Ulrik Laursen OB 28.02.76 X

6 Morten Bisgaard OB 25.06.74 X

7 Stig Tøfting AGF 14.08.69 X* X X1 X1 X

8 Jan Michaelsen AB 28.11.70 X X

9 Jess Thorup Esbjerg fB 21.02.70 X2 

10 Ebbe Sand Sejs IF 19.07.72 X1 X

11 Jeppe Tengbjerg Næstved IF 28.12.73 X3 i1 X1 X1

12 Lars Jacobsen Middelfart 04.11.61 i X

13 Bent Christensen Lyngby BK 02.02.63 i

14 Per Wind BK Frem 15.08.55 X X

15 Brian Kaus KB 05.07.67 X

16 Michael Gravgaard KB 03.04.78 X X X

17 Niclas Jensen KB 17.08.74 X*

18 Bjarne Goldbæk RW Essen 06.10.68 X

19 Mads Jørgensen Brøndby IF 10.02.79 X

20 Lars Brøgger AB70/Taarnby 22.12.70 X

21 Bent ’Turbo’ Arensøe Brøndby IF 04.01.67 X3

22 Michael Johansen KB 22.07.72 i1

23 Kurt Jørgensen Holbæk 01.10.59 i X

24 Michael Schäfer Lyngby BK 25.01.59 i X

25 Mogens Krogh Brøndby IF 31.10.63 X

26 John Sivebæk Vejle BK 20.10.61 X X*

27 Steven Lustü Silkeborg IF 12.04.71 X X

28 Henrik ’Store’ Larsen Lyngby BK 17.05.66 X

29 Steffen Højer Viborg FF 22.05.73 X X1 X

30 Thomas Thorninger AGF 20.10.72 X i

31 Jesper Grønkjær KB 12.08.77 X X

32 Flemming Povlsen AGF 03.12.66 X1* X1* X2* 

33 Michael Nonbo AGF 16.11.73 i X

34 Søren Frederiksen Viborg FF 27.01.72 i X

35 Peter Skov Jensen KB 09.06.71 X X

36 Bjørn Kristensen AGF 10.10.63 X X

37 Michael Birkedal Slagelse 18.11.59 X X

38 Johnny Hansen Dalum 11.07.66 i

39 Rene O.Hansen Lyngby BK 18.04.65 i i

40 Brian Priske Vejle BK 14.05.77 X

41 Thomas Frandsen Viborg FF 25.03.76 X1

42 Jan Rindom Herning F. 21.07.61 i

43 Palle Sørensen AGF 04.04.72 i

44 Henrik ’Tømrer’ Pedersen Silkeborg IF 10.06.75 i

45 Henrik Eigenbrod KB 19.05.56 X

46 John Lauridsen Esbjerg fB 02.04.59 X

47 Allan Michaelsen B.1903 02.11.47 i

48 Morten Donnerup OB 26.08.60 i

Resultat (Danmark nævnt først) 6-1 4-1 2-2 4-0 4-1 1-4

Tilskuertal 700 1.100 800 3.000 1.700 1.200
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Træner Allan Michaelsen
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1 Lars Jacobsen FC København 20.09.79 x x* 9 1

2 Michael Silberbauer OB 07.07.81 x i/17 9 1

3 Mads Albæk FC Midtjylland 14.01.90 i/2 x 5 0

4 Emil Larsen OB 22.06.91 i/11 x 5 0

5 Jores Okore FC Nordsjælland 11.08.92 x x 5 0

6 Kasper Lorentzen FC Nordsjælland 19.11.85 x1 4 1

7 Nicklas Helenius AaB 08.05.91 i/10 R 4 0

8 Kris Stadsgaard Malaga CF 01.08.85 x x 4 0

9 Jesper Hansen FC Nordsjælland 31.03.85 R x 3 0

10 Andreas Cornelius FC København 16.03.93 x3 x1 2 4

11 Nicolai Jørgensen FC København 15.01.91 x x 2 0

12 Mikkel Kirkeskov AGF 05.09.91 x x 2 0

13 Kasper Kusk AaB 10.11.91 i/21 i/4 2 0

14 Steffen Rasmussen AGF 30.09.82 x R 2 0

15 Casper  Sloth AGF 26.03.92 x x 2 0

16 Uffe Bech FC Nordsjælland 13.01.93 i/11 1 0

17 Anders ’AC’ Christiansen FC Nordsjælland 08.06.90 x 1 0

18 Henrik Dalsgaard AaB 27.07.89 i/1 R 1 0

19 Daniel  Høegh OB 06.01.91 i/5 R 1 0

20 Daniel Pedersen Silkeborg IF 27.07.92 R i/3 1 0

21 Dennis Rommedahl Brøndby IF 22.07.78 x* 1 0

22 Yussuf  Yurary Lyngby Bk 15.06.94 i/10 1 0

23 Jonas Knudsen Esbjerg fB 16.09.92 R R 0 0

24 Kasper Larsen OB 25.01.93 i/3 1 0

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

Landskamp nummer 81 82

Samlet statistik: Kampe 82 · Sejre 37 · Uafgjorte 21 · Tabte 24 · Målscore 122-82
*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål
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Ligalandsholdet
Træner Morten Olsen
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1 Jannik Vestergaard TSG 1899 Hoffenheim 03.08.92 x x* x* x* x*1 17 1

2 Frederik  Rønnow AC Horsens / Esbjerg fB 04.08.92 x* R x x x* x x x R 12 0

3 Nicolai Brock-Madsen Randers FC 09.01.93 x1 x x x i/182 i/111 x1 x x1 x i/18 11 6

4 Casper  Sloth AGF 26.03.92 x* x* 10 0

5 Christoffer  Remmer FC København 16.01.93 x x x x2 x x x x x* 9 2

6 Nicolaj Thomsen AaB 08.05.93 i/11 R i/20 i/20 x x x x x x R 9 0

7 Mark Gundelach FC Nordsjælland 07.01.92 x x x 8 0

8 Jonas Knudsen Esbjerg fB 16.09.92 x x x x x x x x 8 0

9 Frederik Sørensen Bologna 14.04.92 x x x R 8 0

10 Yussuf  Yurary RB Leipzig 15.06.94 x x x x x x2 x1 7 3

11 Bassel Jradi AB/FC Nordsjælland 06.07.93 x x x1 i/191 x i/25 R i/10 7 2

12 Jens Jønsson AGF 10.01.93 x x i/14 i/15 R x1 i/10 x 7 1

13 Andreas Christensen Chelsea FC 10.04.96 i/33 x x x x x x 7 0

14 Kasper Larsen OB 25.01.93 x x x x x R x x 7 0

15 Youssef Toutouh Esbjerg fB/ FC København 06.10.92 x x x x x x x 7 0

16 Lasse Vigen Christensen Fulham FC 15.08.94 i/27 R i/271 x x i/15 x 6 1

17 Daniel Pedersen Silkeborg IF 27.07.92 x i/25 x x 6 0

18 Kenneth Zohore Brøndby IF 31.01.94 x x2 i/3 i/3 x1 5 3

19 Lucas Andersen AFC Ajax 13.09.94 x i/101 R i/10 R 5 1

20 Mathias  Gehrt Brøndby IF/ADO Den Haag 07.06.92 x x x x i/15 R R 5 0

21 Jakob Busk Jensen FC København 12.09.93 R x R R i/2 R R x x x 5 0

22 Pierre Emile Højbjerg FC Bayern München 05.08.95 x2 x x x 4 2

23 Jeppe Illum Silkeborg IF 25.03.92 R i/322 i/3 i/3 i/3 R 4 2

24 Rasmus  Falk OB 15.01.92 x 4 1

25 Marco Tejmer Larsen FC Midtjylland 15.05.93 R x R x R i/16 3 0

26 Frederik Møller FC Midtjylland 08.07.93 x x i/8 R 3 0

27 Patrick Olsen Internazionale FC 23.04.94 x x x 3 0

28 Jeppe Andersen Vejle BK 06.12.92 i/12 i/20 2 0

29 Uffe Bech FC Nordsjælland 13.01.93 x 2 0

30 Riza Durmisi Brøndby IF 08.01.94 i/8 R x 2 0

31 Ryan Laursen Lyngby BK 14.04.92 i/7 R i/8 2 0

32 Oliver Thychosen Vejle BK 17.01.93 i/20 x 2 0

33 Patrick Banggaard FC Midtjylland 04.04.94 x1 R R R R 1 1

34 Danny  Amankwaa FC København 30.01.94 i/36 1 0

35 Lukas Lerager AB 12.07.93 i/11 1 0

36 Christian Nørgaard Brøndby IF 10.03.94 R x 1 0

37 Lasse Petry FC Nordsjælland 19.09.92 i/17 R 1 0

38 Frans  Putros AGF 14.07.93 i/1 R 1 0

39 Nicolaj Ritter Silkeborg Boldklub 08.05.92 i/3 1 0

40 Andrew Hjulsager Brøndby IF 15.01.95 R R 0 0

41 David Jensen FC Nordsjælland 25.03.92 R R R 0 0

Resultat (Danmark nævnt først) 1-3 2-0 0-0 1-0 4-1 6-0 2-2 2-2 2-0 3-2 2-0

Landskamp nummer 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418

Samlet statistik: Kampe 418 · Sejre 166 · Uafgjorte 91 · Tabte 161 · Målscore 661-593
*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål
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U21-landsholdet
Træner  Træner: Nils Nielsen (Kamp 408 & 409) 

Jess Thorup (Kamp 410-418)
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Samlet statistik: Kampe 60 · Sejre 16 · Uafgjorte 16 · Tabte 28 · Målscore 67-91
*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

1 Danny  Amankwaa FC København 30.01.94 i/3 x x x1 R 7 1

2 Mads Nielsen Brøndby IF 26.03.94 x* x* x* i/18 x 7 0

3 Andreas B. Christensen AaB 17.02.94 x i/12 x1 i/24 x 5 1

4 Nicolai Johannessen FC Nordsjælland 22.05.94 x i/19 5 1

5 Casper Nielsen Esbjerg fB 29.04.94 i/12 x x i/61 x 5 1

6 Kristian Andersen Brøndby IF 01.09.94 i/11 x i/11 x i/3 5 0

7 Kasper Junker Randers FC 05.03.94 x x i/1 x i/5 5 0

8 Christian  Rye AaB 15.02.94 x R x x i/16 4 0

9 Mads Aaquist FC København 31.12.94 x x i/10 R x 4 0

10 Jacob Dehn Andersen Randers Freja 04.08.95 i/23 x x 3 0

11 Tobias Christensen FC København 04.01.95 x i/6 x 3 0

12 Mikkel Jensen FC Nordsjælland 21.01.95 x x i/5 3 0

13 Jacob Laursen Juventus FC 17.11.94 x i/22 x 3 0

14 Casper Radza OB 26.02.94 R x x x R 3 0

15 Mikkel Wohlgemuth FC København 04.06.95 i/8 x x 3 0

16 Christian Nørgaard Brøndby IF 10.03.94 x* x*1 2 1

17 Jakob Blåbjerg AaB 11.01.95 x R x 2 0

18 Patrick Da Silva Brøndby IF 23.10.94 x x 2 0

19 Pascal  Gregor FC Nordsjælland 18.02.94 x x 2 0

20 Frederik Holst Brøndby IF 24.09.94 x x 2 0

21 Lucas Tomas  Jensen Viborg FF 08.10.94 i/1 x 2 0

22 Emil Peter Jørgensen OB 14.11.95 R x i/2 2 0

23 Mark Kongstedt OB 08.07.95 x i/1 R 2 0

24 Kristian Lindberg FC Nordsjælland 14.02.94 x i/25 2 0

25 Philip Zinckernagel HB Køge 16.12.94 i/7 x 2 0

26 Oliver Korch FC Midtjylland 18.06.94 x R R 1 0

27 Aris  Vaporakis FC København 06.01.95 R x 1 0

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

Landskamp nummer 56 57 58 59 60
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U20-landsholdet
Træner Jess Thorup

 (Jan Michelsen stod i spidsen for kamp 59 & 60, da Jess Thorup 

 var optaget af U21-landsholdenes EM-kvalifikationskampe)
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1 Patrick Olsen Internazionale FC 23.04.94 x x x x R

2 Christian Nørgaard Hamburger SV 10.03.94 i/5 x* x* x* x* x*1 x*

3 Kenneth Zohore ACF Fiorentina 31.01.94 x1 i/16 x1 x2 R x

4 Riza Durmisi Brøndby IF 08.01.94 i/32 x x

5 Kristian Lindberg FC Nordsjælland 14.02.94 x i/3 x i/7 i/2 x3 x

6 Patrick Banggaard FC Midtjylland 04.04.94 x x x x x

7 Lucas Andersen AFC Ajax 13.09.94 x x x x i/3 i/2 R

8 Frederik Holst Brøndby IF 24.09.94 x x R x x R R

9 Lasse Vigen Christensen Fulham FC 15.08.94 x* x x x x x

10 Yussuf  Yurary Lyngby BK / RB Leipzig 15.06.94 x x x x1 x x x

11 Mads Aaquist FC København 31.12.94 i/26 i/8 x i/8 i/8 x x

12 Nicolai Johannessen FC Nordsjælland 22.05.94 x x x x x x x

13 Andrew Hjulsager Brøndby IF 15.01.95 R i/1 x2 x x1 x1

14 Mads Nielsen Brøndby IF 26.03.94 i/12 R i/41 i/4

15 Oliver Korch FC Midtjylland 18.06.94 x x R R x R x

16 Danny  Amankwaa FC København 30.01.94 x1 i/7 x i/10 x1 x i/2

17 Jacob Dehn Andersen Randers Freja 04.08.95 R i/12 x* x* x* x* x* x*

18 Lucas Tomas  Jensen Viborg FF 08.10.94 i/11 i/0

19 Marcus Solberg  Mathiasen AGF 17.02.95 i/16 x1 i/44 R x

20 Emil Peter Jørgensen OB 14.11.95 x x x i/31 i/30 x

21 Mads Nordam FC København 14.05.95 i/19 x i/20 x x x

22 Casper Radza OB 26.02.94 i/15 R x x R x i/5

23 Emiliano  Marcondes FC Nordsjælland 09.03.95 i/1 i/35 x3 x x1

24 Pierre Emile Højbjerg FC Bayern München 05.08.95 x2 x R x

25 Johannes  Ritter FC Nordsjælland 15.02.95 i/13 x1 x x x1

26 Casper Højer Nielsen FC København 20.11.94 x i/32

27 Jakob Blåbjerg AaB 11.01.95 x i/41 x x R x

28 Jonas Hansen Esbjerg fB 07.08.95 x x i/33 i/17 R x

29 Jeppe  Højbjerg Esbjerg fB 30.04.95 x R x x x x

30 Victor Nielsen AGF 08.03.95 x i/20 x i/33 x R

31 Tobias Christensen FC København 04.01.95 x x i/421 x i/13 R

32 Patrick Da Silva Brøndby IF 23.10.94 i/47 x x x1 i/10 R

33 Mikkel Wohlgemuth FC København 04.06.95 x x x x

34 Mikkel Maigaard Jakobsen Esbjerg fB 20.09.95 x1 x1 i/19

35 Viktor Ahlmann Nielsen AaB 03.01.95 i/31 x1 x i/39

36 Svenn Crone Brøndby IF 20.05.95 i/30 x i/46 x

37 Mikkel Jensen FC Nordsjælland 21.01.95 x i/31 x i/23

38 Morten Knudsen Internazionale FC 28.04.95 x x i/33 i/25

39 Oscar Scott Carl AGF 02.04.95 i/13 x

40 Andreas Christensen Chelsea FC 10.04.96 x x

41 Mikkel Desler OB 19.02.95 i/37 x

42 Mark Kongstedt OB 08.07.95 x i/38

43 Nicklas  Mouritsen FC Nordsjælland 15.03.95 x R

44 Mikkel Luimes Nielsen FC Nordsjælland 12.03.95 i/28 x

45 Thomas  Hagelskjær AGF 04.02.95 R x R R

46 Oliver Jørgensen HB Køge 11.01.95 x R

47 Jacob Laursen Juventus FC 17.11.94 x R

48 Andreas  Maxsø FC Nordsjælland 18.03.94 i/12

49 Alexander Nybo Randers FC 12.04.95 R i/29

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

Landskamp nummer 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
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U19-landsholdet
Træner Thomas Frank (Kamp 547-553)
Træner Bent Christensen (Kamp 554-560)
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1 21 1

2 19 1

3 16 6

4 15 0

5 14 6

6 14 1

7 14 0

8 14 0

9 13 0

10 12 8

11 12 0

12 11 0

13 x 10 4

14 10 2

15 10 0

16 9 2

17 x* 8 0

18 8 0

19 R 7 2

20 x 7 0

21 x 7 0

22 7 0

23 x 6 4

24 6 3

25 x 6 2

26 6 1

27 x 6 0

28 x 6 0

29 x 6 0

30 i/23 6 0

31 R 5 1

32 5 1

33 x 5 0

34 x 4 2

35 4 1

36 4 0

37 R 4 0

38 R 4 0

39 2 0

40 2 0

41 2 0

42 2 0

43 i/27 2 0

44 2 0

45 R 1 0

46 1 0

47 1 0

1 0

1 0

0-2

560
Samlet statistik: Kampe 560 · Sejre 215 · Uafgjorte 123 · Tabte 222 · Målscore 866-825
*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål
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Samlet statistik: Kampe 71 ·  Sejre 23 ·  Uafgjorte 24 ·  Tabte 24 ·  Målscore 85-85
*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

1 Mark Kongstedt OB 08.07.95 i/11 x x i/39 6 1

2 Mikkel Jensen FC Nordsjælland 21.01.95 x i/4 x x 6 0

3 Emiliano  Marcondes FC Nordsjælland 09.03.95 x x* x x 5 1

4 Viktor Ahlmann Nielsen AaB 03.01.95 x1 x x i/14 5 1

5 Daniel Arrocha HB Køge 09.01.95 x i/6 R x 5 0

6 Svenn Crone Brøndby IF 20.05.95 x x x i/131 5 0

7 Jeppe  Højbjerg Esbjerg fB 30.04.95 x R R x 5 0

8 Emil Peter Jørgensen OB 14.11.95 x x1 x x 5 0

9 Mads Nordam FC København 14.05.95 i/6 x i/12 x 5 0

10 Mikkel Wohlgemuth FC København 04.06.95 x* i/12 x R 5 0

11 Mikkel Desler OB 19.02.95 x i/41 4 1

12 Mikkel Maigaard Jakobsen Esbjerg fB 20.09.95 R x x i/271 4 1

13 Jacob Dehn Andersen Randers Freja 04.08.95 x* x* 4 0

14 Daniel Holm Brøndby IF 07.03.95 i/30 x i/4 x 4 0

15 Anders Thomsen OB 29.07.95 x i/3 4 0

16 Robert Skov Silkeborg IF 20.05.96 x2 x 2 2

17 Tobias Christensen FC København 04.01.95 x i/11 2 1

18 Oliver Jørgensen HB Køge 11.01.95 R x 2 1

19 Casper  Olesen SønderjyskE 10.05.96 x x1 2 1

20 Onur Albayrak Randers Freja 28.08.96 x i/31 2 0

21 Mathias Andersen Brøndby IF 04.04.96 i/20 x 2 0

22 Jonas Bager Randers Freja 18.07.96 i/36 i/36 2 0

23 Torbjørn  Billeskov Brøndby IF 09.03.95 i/17 x 2 0

24 Jonas Gemmer FC Midtjylland 31.01.96 x i/35 2 0

25 Thomas  Hagelskjær AGF 04.02.95 x R 2 0

26 Jeppe Hansen Vejle BK 03.07.96 i/19 x 2 0

27 Jonas Hansen Esbjerg fB 07.08.95 i/1 x 2 0

28 Malthe Johansen Brøndby IF 01.02.96 x* i/32 2 0

29 Emil Kjeldsen Randers Freja 04.07.96 i/16 i/16 2 0

30 Mathias Larsen FC København 04.07.95 x i/23 2 0

31 Mads Pedersen FC Nordsjælland 01.09.96 x x 2 0

32 Magnus Pedersen OB 23.11.96 x x 2 0

33 Jannik Pohl AaB 06.04.96 x i/34 2 0

34 Patrick B. Rasmussen Vejle BK 26.06.96 i/33 x 2 0

35 Jens J. D. Thomasen OB 25.06.96 x x* 2 0

36 Daniel Thorup AB 12.03.96 x x 2 0

37 Frederik Hansen HB Køge 15.06.96 R x 1 0

38 Daniel Iversen Esbjerg fB 19.07.97 x R 1 0

39 Gökcan Kaya Randers FC 07.08.95 R x 1 0

40 Marcus Mathisen FC København 27.02.96 R x 1 0

41 Nicklas  Mouritsen FC Nordsjælland 15.03.95 R x 1 0

42 Alexander Nybo Randers FC 12.04.95 R x 1 0

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

Landskamp nummer 66 67 68 69 70 71
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U18-landsholdet
Træner Nils Nielsen (Kamp 66-69)
Træner Henrik Clausen (Kamp 70-71)
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1 Kristian Larsen Brøndby IF 10.01.96 x i/29 x

2 Mads Raben OB 08.02.96 x i/32 x

3 Daniel Iversen Esbjerg fB 19.07.97 x R x x x x x R x x x x x

4 Daniel Stückler Lyngby BK 13.04.97 x2 x x1 x1 i/19 x2 x x x x

5 Jens J. D. Thomasen OB 25.06.96 x x i/15

6 Markus Bay AFC Ajax 17.02.97 x x x x x i/22 x i/22 x x

7 Jonas Gemmer FC Midtjylland 31.01.96 x x

8 Asger S. Sørensen FC Midtjylland 05.06.96 x* x* x*

9 Stefan Gartenmann SC Heerenveen 02.02.97 x x x x1 i/181 x x x x

10 Malthe Johansen Brøndby IF 01.02.96 x

11 Alexander Munksgaard FC Midtjylland 13.12.97 R x x x x x x x x x

12 Morten Rokkedal AaB 10.10.97 x i/9 x x i/11 x x x R x

13 Mads D. Thychosen Vejle BK 27.06.97 x x x x i/23 x x x x x

14 Rezan Corlu Brøndby IF 07.08.97 x2 x3 x x1 x i/13 x x x

15 Mathias Andersen Brøndby IF 04.04.96 x x1 x

16 Casper  Olesen SønderjyskE 10.05.96 i/491

17 Mathias Kristensen Esbjerg fB 21.03.97 x x x x x x i/6 x i/28

18 Jacob Rasmussen OB 28.05.97 x* x* x* x* x* x* x* x* x*

19 Kristian Weber OB 03.01.97 x i/14 x i/24 x i/181 i/13 i/24 R

20 Oscar Hartkopf AB 22.05.97 i/19 x1 i/19 R x i/23 x

21 Frederik Humlegaard OB 06.10.97 i/13 i/13 i/17 R i/20 x x x R

22 Emre Mor Lyngby BK 24.07.97 i/14 i/4 i/13 R x x i/24 R x

23 Kasper Dolberg Silkeborg IF 06.10.97 x i/17 x1 x1 x i/23

24 Kristian  D. Riis FC Midtjylland 17.02.97 i/13 x x R R x x

25 Ahmad El-Sayed Køge BK 02.02.96 x x

26 Jeppe  Solgaard FC Midtjylland 21.02.96 R x i/10

27 Onur Albayrak Randers Freja 28.08.96 x i/26

28 Adam Mansa FC København 30.01.97 R x R R x i/17 R R x

29 Marcus Mathisen FC København 27.02.96 x x

30 Søren Andreasen Esbjerg fB 13.03.96 i/5 x i/37

31 Jonas Bager Randers Freja 18.07.96 i/25 x x

32 Mikkel  Hedegaard Haderslev FK 03.07.96 i/27 x i/38

33 Kasper Nissen Esbjerg fB 30.08.97 i/17 i/17 R R R i/13

34 Joachim Andersen FC Midtjylland 31.05.96 x i/8

35 Sebastian Andersen AaB 03.02.97 i/13

36 Mikkel Duelund FC Midtjylland 29.06.97 i/46

37 Emil  Fabild AC Horsens 29.01.96 i/30 x

38 Jeppe Hansen Vejle BK 03.07.96 i/47 x

39 Jacob Buus Jacobsen OB 07.03.97 i/20

40 Frederik Lauenborg Randers Freja 18.05.97 i/41

41 Rasmus Pedersen AaB 09.01.97 x

42 Andreas  Raahauge AC Horsens 29.06.97 R R R R x R R R R R

43 Lars Troensegaard AGF 21.12.97 x i/6 R

44 Jacob  Hansen Niklassen AGF 11.04.97 R

45 Sebastian Linnet John Viborg FF 26.03.96 R x R

46 Mikkel Kallesøe Randers Freja 20.04.97 x

47 Tobias  Madsen Silkeborg IF 26.01.96 R x R

48 Rasmus Nicolaisen FC Midtjylland 16.03.97 R

49 Simon  Skrøder Silkeborg IF 30.04.96 x R

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

Landskamp nummer 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498
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U17-landsholdet
Træner Jan Michaelsen
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1 16 1

2 12 2

3 R 12 0

4 i/6 11 6

5 11 1

6 x 11 0

7 11 0

8 10 3

9 x* 10 2

10 10 0

11 i/12 10 0

12 x 10 0

13 10 0

14 9 6

15 9 3

16 9 2

17 9 0

18 9 0

19 8 1

20 i/39 7 1

21 7 0

22 7 0

23 6 2

24 x 6 0

25 6 0

26 6 0

27 4 1

28 4 0

29 4 0

30 3 0

31 3 0

32 3 0

33 3 0

34 2 0

35 x 2 0

36 x 2 0

37 2 0

38 2 0

39 x 2 0

40 x 2 0

41 i/44 2 0

42 x 2 0

43 2 0

44 x 1 0

45 1 0

46 1 0

47 1 0

48 x 1 0

49 1 0

0-3

499
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Samlet statistik: Kampe 499 · Sejre 212 · Uafgjorte 111 · Tabte 176 · Målscore 846-682
*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål
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1 Markus Bay Brøndby IF / AFC Ajax 17.02.97 x1 x1 x x1 x x x1 11 6

2 Rezan Corlu Brøndby IF 07.08.97 x1 x i/10 x2 x1 x x 11 6

3 Daniel Stückler Lyngby BK 13.04.97 x x x x x2 x1 i/15 11 5

4 Lars Troensegaard AGF 21.12.97 x x1 i/17 x x R x 10 1

5 Mathias Kristensen Esbjerg fB 21.03.97 x x i/15 x* x i/22 R 10 0

6 Stefan Gartenmann FC Roskilde / SC Heerenveen 02.02.97 x R R x x x x* 9 1

7 Jacob Rasmussen OB 28.05.97 x* x* x* x* x* R 9 0

8 Simon Lyngsø Sterring FC Midtjylland 23.01.97 x i/1 x1 x R x1 8 5

9 Mads D. Thychosen Vejle BK 27.06.97 x1 x1 x i/8 8 4

10 Kasper Nissen Esbjerg fB 30.08.97 i/91 i/3 x i/12 i/2 x1 i/21 8 3

11 Daniel Iversen Esbjerg fB 19.07.97 x x R x x x x 8 0

12 Kasper Dolberg Silkeborg IF 06.10.97 i/81 x i/19 x x i/37 x 7 1

13 Jeppe Brendholdt-Pedersen OB 11.09.97 i/16 i/16 x R R i/20 x 7 0

14 Oscar Hartkopf AB 22.05.97 i/51 R x 6 1

15 Frederik Humlegaard Næsby Boldklub / OB 06.10.97 i/1 i/9 x i/3 i/1 R x 6 0

16 Adam Mansa FC København 30.01.97 x x x x 5 0

17 Nicklas Halse Hvidovre IF 03.05.97 R x x x 4 0

18 Andreas  Raahauge AC Horsens 29.06.97 R R x R R R i/11 4 0

19 Ali El-Haj Vejle BK 26.11.97 i/2 i/51 x R 3 1

20 Jeppe Mikkelsen Vejle BK 08.01.97 x x i/13 3 0

21 Alexander Munksgaard FC Midtjylland 13.12.97 i/12 x i/14 3 0

22 Rasmus Pedersen AaB 09.01.97 i/0 x i/1 3 0

23 Mathias Bonde AGF 31.03.98 i/29 x*1 2 1

24 Mark Brink Christensen Esbjerg fB 15.03.98 x* i/251 2 1

25 Nikolai Laursen Brøndby IF 19.02.98 x1 x 2 1

26 Oskar Buur AGF 31.03.98 x i/30 2 0

27 Jonas  Erngaard Vejle BK 06.01.98 i/39 x 2 0

28 Frederik Fisker FK Viborg 07.02.98 i/36 x 2 0

29 Martin  Frandsen FC København 23.03.98 x i/43 2 0

30 Martin  Holm AC Horsens 27.05.98 i/26 x 2 0

31 Jacob Bruun Larsen Lyngby BK 19.09.98 x i/27 2 0

32 Agon Mucoli Vejle BK 26.09.98 i/31 x 2 0

33 Rasmus Nicolaisen FC Midtjylland 16.03.97 i/7 R x 2 0

34 Mark Petersen Lyngby BK 15.03.98 x i/23 2 0

35 Nicklas Røjkjær Silkeborg IF 24.07.98 i/45 x 2 0

36 Jeppe  Schultz Esbjerg fB 20.08.98 x i/42 2 0

37 Kristian Weber OB 03.01.97 i/4 x 2 0

38 Mathias Laursen AGF 05.03.98 x1 1 1

39 Emil Riis Jakobsen Randers Freja 24.06.98 x1 1 1

40 Viktor Anker Næstved IF 10.01.98 R x 1 0

41 Adnan Curovic Lyngby BK 12.01.98 x 1 0

42 Joel  Kabongo Brøndby IF 05.04.98 x 1 0

43 Christian Kudsk Vejle BK 09.01.98 x 1 0

44 Lasse Askou Mikkelsen Esbjerg fB 18.01.98 x R 1 0

45 Daniel Skov FC Nordsjælland 15.03.98 x 1 0

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

Landskamp nummer 111 112 113 114 115 116 117 118 119
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U16-landsholdet
Træner Per Holm

Samlet statistik: Kampe 119 · Sejre 47 · Uafgjorte 17 · Tabte 55 · Målscore 182-187
*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* i/3 x* x* x* x* x* x x* x* x*

2 Johanna Rasmussen Kristianstads DFF 02.07.83 x x x x x x R x i/41 x x

3 Mariann Gajhede Knudsen Linköpings FC 16.11.84 x x i/18 x x x x x1 x1 x

4 Julie Rydahl Bukh Brøndby IF 09.01.82 x R x i/21 x i/121 i/21 x i/10 i/10

5 Line Røddik Hansen Tyresö FF 31.01.88 x x* x x x x x x x x x

6 Mia Brogaard Brøndby IF 15.10.81 x i/4 x R R R x x x x x1

7 Christina Ø. Ørntoft Brøndby IF 02.07.85 i/2 R i/2 R x x x x x x x

8 Theresa Nielsen Brøndby IF 20.07.86 x x x x R x x x x x x

9 Sanne Troelsgaard  Nielsen Brøndby IF 15.08.88 i/13 i/11 x i/4 x i/11 i/1 i/3 i/18

10 Katrine Veje LdB Malmö FC 19.06.91 i/6 x x x x x1 x x x x

11 Pernille Harder Linköpings FC 15.11.92 x x x x i/201 x x3 x x x x

12 Nanna Christiansen Brøndby IF / B93-HIK-Skjold 17.06.89 x x i/10 x i/13 i/10 x i/10 i/10 R R

13 Nadia Nadim Fortuna Hjørring 02.01.88 x R i/12 x i/3 i/18 x1 R i/18 i/18

14 Janni Arnth Jensen Fortuna Hjørring 15.10.86 R R x x i/17 i/4 i/7 R R R R

15 Stina Lykke Petersen Brøndby IF / FCR 2001 Duisburg 09.02.86 x x x x R x x x x x x

16 Lise O. Munk 1. FFC Frankfurt 26.05.89 i/12 i/9 R R

17 Line S. Jensen Fortuna Hjørring 23.08.91 x x R R x R i/6 i/13 R i/2 R

18 Sofie Junge Pedersen Fortuna Hjørring 24.04.92 x x i/3 x i/1 x x R x x x

19 Malene Marquard Olsen Brøndby IF 02.02.83 R R R R

20 Sine Hovesen Fortuna Hjørring 19.08.87 i/11 R i/11 R x1 R R R R

21 Anja Thorsen Brøndby IF 28.09.81 i/1 R R R x

22 Karoline Smidt Nielsen Fortuna Hjørring 12.05.94 i/11 R R R

23 Cecilie Sandvej Brøndby IF 13.06.90 i/6 R R R

24 Emma Madsen Brøndby IF 18.11.88 R i/8

25 Julie Tavlo Petersson Taastrup FC 20.10.89 R R i/10 R

26 Cecilie Breil  Sørensen B93-HIK-Skjold 25.03.87 R R R R x R R R R R R

27 Simone Boye  Sørensen Brøndby IF 03.03.92 R R R

28 Julie Trustrup  Jensen Brøndby IF 06.04.94

29 Stine Pedersen IK Skovbakken 03.01.94

30 Annika Overby Hansen OB 12.07.92

31 Mie Jans BSF 06.02.94

32 Lotte Troelsgaard Nielsen KoldingQ 15.08.88

33 Katrine Abel Taastrup FC 28.06.90 R R R R

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

Landskamp nummer 364 367 368 369 370 365 366 371 372 373 374
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Træner Kenneth Heiner-Møller (Kamp 364 - 377)
Træner Nils Nielsen (Kamp 378 - 381)

Samlet statistik: Kampe 381 · Sejre 188 · Uafgjorte 71 · Tabte 122 · Målscore 765-464
*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål
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1 x* x* x* 210 9

2 i/4 x1 i/4 x x x 113 30

3 x x x1 x x 95 4

4 x i/2 x 91 10

5 x x x x* x* x* x* 91 10

6 x1 x x x x x 76 5

7 x x x x x x 67 1

8 x x x x x x x 66 3

9 x x i/13 x1 64 16

10 R x x x 54 5

11 x x x x2 x1 x x1 52 25

12 i/13 R R x1 x 51 5

13 x i/10 i/14 R x x x2 44 7

14 R x x x x x x 42 1

15 x x x x x x R 28 0

16 27 5

17 R i/6 R i/6 R i/3 x 26 1

18 R R R i/22 i/3 x R 20 2

19 R R R i/0 R R 14 0

20 R R R 12 1

21 11 0

22 i/11 R R x1 i/9 R i/291 8 2

23 x R R 7 0

24 R R i/7 i/10 5 0

25 R 3 0

26 R R R R R R x 3 0

27 i/13 R 3 0

28 i/12 R i/18 2 0

29 R x 2 0

30 i/9 1 0

31 i/12 1 0

32 i/9 R 1 0

33 R R R 0 0

1-1 1-1 1-1 4-0 1-1 0-1 5-0

375 376 377 378 379 380 381
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1 Mie Jans BSF 06.02.94 x x*1 x x x* x* R x*1 x* x* x* x*

2 Julie Trustrup  Jensen Brøndby IF 06.04.94 x x x x x

3 Camilla Andersen KoldingQ 20.03.94 x i/15 i/15 x1 R x1 i/161 x i/6 x R i/15

4 Stine Pedersen IK Skovbakken 03.01.94 x x x x R x x x x x

5 Luna Gewitz Montpellier HSC / Fortuna Hjørring 03.03.94 x x x x x x x1 x

6 Caroline Rask Fortuna Hjørring 25.05.94 x* i/16 x* x* x x x* R x x R x

7 Nikoline Frandsen KoldingQ 03.11.94 x i/20 x x i/20 x i/21 x1 x1 i/17

8 Karoline Smidt Nielsen Fortuna Hjørring 12.05.94 x x x x R

9 Maria Christensen Fortuna Hjørring 03.07.95 R R x x R x x x x x

10 Frederikke Thøgersen Thisted FC / Fortuna Hjørring 24.07.95 x x x x x x x x x x x x

11 Ida Karstoft Thisted FC / Team Viborg 29.10.95 x x x x x x x x x x x x

12 Anna Fisker Fortuna Hjørring 24.05.95 x x i/14 x x i/17 i/111 x x x

13 Karoline Lykkebo Nielsen KoldingQ 29.08.94 x i/141

14 Kristina Andersen Brøndby IF 12.05.95 i/6 x x x x i/12 i/11 i/18 R R R

15 Amalie Thestrup B93-HIK-Skjold / University of Tennessee 17.03.95 i/3 x1 x i/3 x1 i/81 x1 R x i/3 i/12 x

16 Mille Poulsen IK Skovbakken 21.08.95 i/12 x x i/10 R i/1 x i/3 i/2 i/12 x R

17 Sarah Dyrehauge Hansen IK Skovbakken 14.09.96 x x i/6 x x

18 Stine Larsen Brøndby IF 24.01.96 x1 x x x x

19 Julie Nowak BSF 03.09.95 i/13 i/12 i/1 i/14 R R x i/101 i/17 R i/16 R

20 Laura Marie Larsen Brøndby IF 25.02.95 i/7 x R R x i/2 R

21 Stephanie Holm Brøndby IF 24.02.94 x x i/15 i/3 x x

22 Marie Maj Madsen OB 16.05.96 i/7

23 Louise Ringsing Brøndby IF 20.08.96

24 Sara Thrige Team Viborg 15.05.96

25 Josefine Alberts BSF 21.12.94 x x

26 Rikke Læntver Sevecke BSF 15.06.96 R R R i/2 i/6

27 Kamilla Ø. Jensen Næsby Boldklub 21.11.96

28 Simone Andersen Næsby Boldklub 17.04.96

29 Maja Kildemoes OB 15.08.96

30 Amalie Vangsgaard Fortuna Hjørring 29.11.96

31 Tanya Arngrimsen BSF 07.03.96

32 Nikoline Andresen BSF 28.08.96

33 Naja Bahrenscheer BSF 03.09.96

34 Trine  Jensen Fortuna Hjørring 11.03.94 x x R R x R R R R

35 Cecilia Pedersen BSF 09.11.95

36 Sofie Broch-Lips IK Skovbakken 22.11.96

37 Ida Guldager KoldingQ 25.10.96

38 Nanna Mortensen OB 29.10.95 R R

39 Isabell Nederby BSF 03.01.95 i/10 R R x

40 Laura Pedersen BSF 18.08.96

41 Mathilde Wichmann IK Skovbakken 26.01.96

42 Thora  Hansen IK Skovbakken 13.01.96

43 Katrine Müller IK Skovbakken 15.02.95

44 Amanda Brunholt OB 30.03.95 R R

45 Matilde F. Christiansen IK Skovbakken 10.01.95 R R

46 Louise Dannemann Eriksen KoldingQ 01.09.95 R R

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

Landskamp nummer 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
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1 31 5

2 30 7

3 29 24

4 29 2

5 28 5

6 25 4

7 24 2

8 23 8

9 x* R x* 21 0

10 x x x 20 1

11 17 0

12 x x1 x1 16 4

13 15 2

14 x x x 15 1

15 14 6

16 x R i/23 13 0

17 x2 x3 x 8 5

18 x1 x* x 8 2

19 8 1

20 7 0

21 6 0

22 x x x1 R x 5 1

23 x x x x1 x 5 1

24 x x i/16 x1 x 5 1

25 5 0

26 x x x 5 0

27 x i/301 R i/171 i/221 4 3

28 x x i/29 x R 4 0

29 x x x R x 4 0

i/27 x i/22 i/12 R 4 0

i/28 x R x2 R 3 2

i/40 x R i/32 R 3 0

x* x* R x R 3 0

3 0

x1 x 2 1

i/35 i/32 2 0

i/43 i/35 2 0

i/41 i/41 2 0

2 0

x i/22 2 0

x x 2 0

R i/33 1 0

x R 1 0

0 0

0 0

0 0

1-1 1-1 4-0 10#1-0 2-2

172 173 174 175 176
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Samlet statistik: Kampe 176 · Sejre 90 · Uafgjorte 31 · Tabte 55 · Målscore 426-200
*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål
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1 Maja Kildemoes Næsby Boldklub / OB 15.08.96 x x1 x

2 Sarah Dyrehauge Hansen Vejle BK / IK Skovbakken 14.09.96 x1 x x x1 x

3 Nicoline  Sørensen BSF / LdB Malmö FC 15.08.97 x x x x x1 x2 x x1 x x x

4 Mathilde Wichmann IK Skovbakken 26.01.96 x x R R x

5 Rikke Dybdahl Thisted FC 21.06.97 R x R R i/19 x3 x x i/21

6 Christina Beck KoldingQ 21.08.96 x i/5 R

7 Louise Ringsing FFC Turbine Potsdam / Brøndby IF 20.08.96 x x x i/30 x

8 Emilie Henriksen Vejle BK 15.03.97 x*2 x*1 x*1 x* x* x*

9 Stine Larsen Brøndby IF 24.01.96 x* x*1 x* x* x*

10 Sara Thrige Team Viborg 15.05.96 x i/24 x x x

11 Naja Bahrenscheer BSF 03.09.96 x R x x x

12 Kamilla Ø. Jensen Næsby Boldklub 21.11.96 i/3 x i/14 x x

13 Rikke Læntver Sevecke BSF 15.06.96 x x x x x

14 Mathilde Jessen OB 31.07.96 x i/121 x R i/12

15 Signe Bruun IK Skovbakken 06.04.98 x3 x1 x1 x x x

16 Sofie  Obel IK Skovbakken 13.06.97 x1 x x x x x

17 Ida Hedeager Vejle BK 22.05.97 x x x x x x

18 Marie Maj Madsen Næsby Boldklub / OB 16.05.96 x1 x x1 x x

19 Rikke Marie Madsen Varde IF 09.08.97 i/22 x R i/5 i/5 x

20 Caroline  Vindelev Hillerød GI 28.09.97 R x x x x x

21 Freja Sørensen Abildå Brøndby IF 11.05.98 x R i/27 i/27 x x

22 Signe Schioldan KoldingQ 04.01.97 x1 x x x2 x

23 Sofie  Karsberg-Petersen OB 03.09.97 i/22 i/25 x

24 Laura Pedersen BSF 18.08.96 i/4 x

25 Julie Skov KoldingQ 30.05.97 x x x x x

26 Lykke Kildegård Thomsen OB 14.10.96 i/101 R i/10 i/18 i/181

27 Siv Jørup IK Skovbakken 02.03.97 R x x x R R

28 Trine Seistrup KoldingQ 04.01.97 x x i/35 R i/8

29 Frederikke Lindhardt Brøndby IF 02.11.97 i/3 R i/221 R

30 Simone Andersen Hillerød GI / Næsby Boldklub 17.04.96 x x R x R

31 Laura Bendixen Næsby Boldklub 13.08.97 x

32 Freja Klitgaard Lemvig GF 27.03.98 x

33 Emma Strøm Sørensen Brøndby IF 01.05.97 x i/28 R R i/39

34 Tanya Arngrimsen BSF 07.03.96 i/18 i/3

35 Anna Graversen IK Skovbakken 01.05.97 x R x

36 Ida Guldager KoldingQ 25.10.96 i/2 i/18 R R R

37 Thora  Hansen IK Skovbakken 13.01.96 R x R R R

38 Louise Højer Brøndby IF 18.11.97 R

39 Josefine  Krum BSF 07.02.97 i/8 x

40 Anne-Sophie Svartstein Hillerød GI 23.06.97 i/15 i/27 R

41 Emilie Søndergaard Hillerød GI 25.07.97 x i/22

42 Nadja Vinkel Jensen KoldingQ 28.11.96 i/14 R

43 Vibeke Juhl Jensen KoldingQ 31.01.97 R i/17 R

44 Molli Plasmann Vildbjerg 22.04.97 R

45 Anna  Pedersen BSF 22.04.97 R R R

46 Louise Sørensen KoldingQ 28.05.97 R

Resultat (Danmark nævnt først) 3-0 2-0 1-1 2-1 2-2 9-0 2-2 7-1 2-3 0-1 0-0

Landskamp nummer 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
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1 3

2 0

3 x x 0

4 13

5 i/23 x 1

6 0

7 6

8 x* x* 1

9 0

10 0

11 4

12 1

13 0

14 1

15 x x1 0

16 x x 4

17 x x 1

18 0

19 x i/29 0

20 x x 3

21 R i/15 2

22 1

23 x i/38 1

24 0

25 0

26 0

27 x R 0

28 0

29 R x 0

30 0

31 x x 2

32 x x 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 i/15 x 0

39 0

40 0

R R

i/27 R

R R

0-3#1 1-2

212 213
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Samlet statistik: Kampe 213 · Sejre 92 · Uafgjorte 51 · Tabte 70 · Målscore 400-265
*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål
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1 Emilie Henriksen Vejle BK 15.03.97 x* x* x* x* i/14 x 12 0

2 Nicoline  Sørensen LdB Malmö FC 15.08.97 x2 x1 i/17 x 9 3

3 Rikke Marie Madsen Varde IF 09.08.97 x2 x2 x i/9 x i/14 6 4

4 Signe Schioldan KoldingQ 04.01.97 x i/381 x1 i/2 i/12 x 6 2

5 Freja Sørensen Abildå Brøndby IF 11.05.98 i/7 x i/7 x x i/13 6 0

6 Signe Bruun IK Skovbakken 06.04.98 x i/5 x i/1 i/7 x 6 0

7 Siv Jørup IK Skovbakken 02.03.97 x i/1 x i/11 x x 6 0

8 Mette Krag OB 14.01.97 x i/10 x i/17 x i/17 6 0

9 Sofie  Obel IK Skovbakken 13.06.97 x x x x i/11 x 6 0

10 Trine Seistrup KoldingQ 04.01.97 i/13 x x x i/13 x 6 0

11 Anne-Sophie Svartstein Hillerød GI 23.06.97 i/6 x i/8 x x i/6 6 0

12 Louise Sørensen KoldingQ 28.05.97 i/4 x i/2 x x i/1 6 0

13 Caroline  Vindelev Hillerød GI 28.09.97 x i/37 i/4 x x* x* 6 0

14 Emma Strøm Sørensen Brøndby IF 01.05.97 i/11 x2 x x 4 3

15 Anna Graversen IK Skovbakken 01.05.97 x i/10 x i/7 4 0

16 Ida Hedeager Vejle BK 22.05.97 x R x R x x 4 0

17 Louise Højer Brøndby IF 18.11.97 i/6 x x x 4 0

18 Ditte  Høgsted Team Viborg 06.03.98 x1 i/33 i/29 3 1

19 Freja Klitgaard Lemvig GF 27.03.98 x1 i/26 x 3 1

20 Cecilie  Nielsen Brøndby IF 21.07.98 x1 i/24 x 3 1

21 Sille Struck Team Viborg 16.12.98 x x* x1 3 1

22 Emma Andersen Varde IF 26.10.98 i/29 x x 3 0

23 Laura Frank Team Viborg 03.08.98 x i/31 i/31 3 0

24 Michele Hannibaldsen OB 12.05.98 i/20 x i/20 3 0

25 Anne Katrine Hansen Team Viborg 16.03.98 x i/35 x 3 0

26 Daniella Krum Taastrup FC 24.02.98 i/18 x i/19 3 0

27 Line Kudsk Næsby Boldklub 18.02.98 i/30 x i/25 3 0

28 Laura Leth IK Skovbakken 11.01.98 i/25 x x 3 0

29 Caroline Møller IK Skovbakken 19.12.98 x i/32 x 3 0

30 Maria Møller OB 24.10.98 x* i/27 x* 3 0

31 Sandra Normann Team Viborg 12.02.98 x x x 3 0

32 Sara Olsen IK Skovbakken 05.02.98 i/23 x i/21 3 0

33 Michaela  Schnack Nykøbing FC 27.06.98 i/19 x i/22 3 0

34 Lykke Schou Rårup GIF 03.08.98 x i/22 x 3 0

35 Laura Østergaard IK Skovbakken 18.01.98 i/34 x i/34 3 0

36 Mathilde  Westergaard KoldingQ 26.03.97 x i/121 2 1

37 Laura Bendixen Næsby Boldklub 13.08.97 x x 2 0

38 Mathilde Grave Næsby Boldklub 17.04.97 i/36 x 2 0

39 Anna  Pedersen BSF 22.04.97 R x i/16 R 2 0

40 Katrine Svane Team Viborg 17.03.98 x R x 2 0

41 Michella  Østergaard Næsby Boldklub 05.09.97 i/8 x 2 0

42 Josefine Jørgensen IK Skovbakken 10.02.97 R x 1 0

43 Line  Lindberg Næsby Boldklub 09.03.98 R x R 1 0

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

Landskamp nummer 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Samlet statistik: Kampe 42 · Sejre 14 · Uafgjorte 7 · Tabte 21 · Målscore 50-75
*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål
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1 Jakob Bonde Jensen JB Futsal Gentofte 29.12.93 x3 x1 x1 x1 x1 x x x2 x* 13 11

2 Rasmus Petersen JB Futsal Gentofte 10.09.85 i i1 i i i i i1 i x 13 3

3 Jim Bothmann Jensen København Futsal 26.04.83 i i1 i i i i i i x 13 1

4 Christoffer Haagh JB Futsal Gentofte 17.02.87 x* x* x* x* x* x* x* x* R 12 0

5 Mikkel Kjær JB Futsal Gentofte 10.05.83 x x x x R R x x i 11 2

6 Rasmus Lucht København Futsal 08.04.83 i i1 i i x1 x i1 i 10 5

7 Espen Bidstrup JB Futsal Gentofte 26.02.83 x x x1 x x x 10 1

8 Kevin Jørgensen JB Futsal Gentofte 20.02.87 i x1 x3 x1 x2 x3 8 13

9 Andreas Birkedal JB Futsal Gentofte 08.05.84 i i x R 7 0

10 Clement Cliford København Futsal 09.05.77 i i x 7 0

11 Morten Larsen Los Amigos 28.12.92 x1 x i1 i 6 2

12 Emil Kjærsgaard Los Amigos 06.02.91 R i i i 5 0

13 Morten Framholt JB Futsal Gentofte 01.11.86 i i R R 4 0

14 Martin Jepsen København Futsal 15.07.81 i i 4 0

15 Louis  Veis JB Futsal Gentofte 16.07.92 i i i i R 4 0

16 Sebastian Jensen B1903 02.08.91 x1 x i 3 1

17 Nis Andersen JB Futsal Gentofte 09.07.91 R R R R R i R R x 3 0

18 Lasse Jensen København Futsal 21.01.95 i i i 3 0

19 Jannik Mehlsen Nørskovlund IF 04.10.91 i R i R 3 0

20 Youssef  Sadouk København Futsal 17.03.94 R i R i i 3 0

21 Mathias Findalen København Futsal 17.04.85 R i i 2 0

22 Christian Sanggaard FC Fjordbold 13.03.85 R i i 2 0

23 Zakaria El-Ouaz BGA 19.06.96 R i 1 0

24 Jesper R. Christensen BGA 08.09.92 R R 0 0

Resultat (Danmark nævnt først) 4-3 4-2 3-2 1-3 3-3 3-3 4-3 4-6 3-5

Landskamp nummer 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Samlet statistik: Kampe 13 · Sejre 5 · Uafgjorte 2 · Tabte 6 · Målscore 39-45
*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål
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Herre-DM
I 2012 måtte FC København se sig forvist til sølv-
medaljerne, men i 2013 kunne klubben igen 
fejre endnu et dansk mesterskab – klubbens 10. 
mesterskab siden opstarten i 1992.

FC Københavns rolle som magtfaktor i dansk 
klubfodbold kan der ikke sås tvivl om, og me-
sterskabet i 2013 var således klubbens fjerde på 
bare fem sæsoner – en statistik der taler sit ty-
delige sprog.

Efter misseren i 2012 var FC København 
stærkt opsat på at tilbageerobre mesterskabet, 
og klubben var allerede ved vinterpausen hele 
12 point foran FC Nordsjælland på andenplad-
sen. Titelkampen blev således aldrig en helt tæt 
affære, og først i de allersidste spillerunder lyk-
kedes det FC Nordsjælland at mindske afstan-
den til fem point. Mesterskabet blev afgjort ef-
ter, FC København i fjerdesidste spillerunde via 
0-0 på udebane mod Brøndby havde sikret sig 
titlen.

At sølvmedaljerne skulle ende i FC Nordsjæl-
land var der heller aldrig rigtig tvivl om, idet 
nordsjællænderne sluttede hele otte point 
foran oprykkerne fra Randers FC. At Randers FC 
som oprykker formåede at slutte på tredjeplad-
sen må virkelig siges at være en positiv overra-
skelse. Oprykningskollegaerne fra Esbjerg kla-
rede det næste lige så flot i form af en ærefuld 
fjerdeplads fem point efter Randers FC.

I bunden af rækken udespillede der sig et no-
get større drama, og den sidste nedrykker blev 
først fundet i 33. og sidste spillerunde i det ind-
byrdes opgør på CASA Arena mellem AC Hor-
sens og Brøndby. Silkeborg overvintrede på sid-
stepladsen, og holdet formåede ikke at spille sig 
væk fra nedrykningspladserne i løbet af foråret, 
og klubbens skæbne blev beseglet med et 2-0 
nederlag i udekampen mod AC Horsens i tredje-
sidste runde. En sejr som bragte AC Horsens på 
den rigtige side af nedrykningsstregen ét point 
foran Brøndby. Klubberne byttede dog plads i 
næstsidste spillerunde, og Brøndby havde såle-
des et forspring på to point inden klubbernes 
interne opgør i sidste runde i Horsens. Brøndby 

kunne således nøjes med uafgjort for at redde 
livet, men holdet fra den københavnske ves-
tegn gjorde arbejdet færdigt med en 1-0 sejr, og 
sendte dermed AC Horsens ned i NordicBet Li-
gaen.

De to nedrykkere blev erstattet af Viborg FF 
og FC Vestsjælland. For Viborg blev der tale om 
et gensyn med den bedste række, som klubben 
forlod efter sæsonen 2007/08, hvorimod der 
for FC Vestsjælland blev tale om debut i landets 
bedste række, siden indførelsen af Superligaen.

Landets næstbedste række blev ramt af en 
konkurs, da FC Fyn i vinterpausen måtte opgive 
den fremtidige drift, og derfor blev forårssæso-
nen kun afviklet med 11 hold. Dermed skulle der 
også kun findes én nedrykker, og her trak Skive 
IK det korteste strå efter et tæt nedryknings-
drama med Hobro IK og AB.

Hvidovre IF og Marienlyst vandt hver deres 
2. division og rykkede direkte op i NordicBet Li-
gaen, mens Herlev IF, NB Bornholm, Otterup BI 
og Varde IF alle rykkede ned i danmarksserien. 
FC Fyns konkurs gav en ekstra plads i 2. division, 
og den sikrede Fremad Amager sig efter to kva-
lifikationskampe mod Kjellerup IF, som dermed 
også måtte vinke farvel til Herre-DM.

B93, Vanløse IF, SC Egedal, GVI, Odder IGF og 
FC Djursland rykkede op i 2. division.

Kvinde-DM
Brøndby IF’s suverænitet i dansk kvindefodbold 
blev endnu en gang slået fast, da klubben for 
tredje sæson i træk kunne lade sig hylde som 
danske mestre – og faktisk var det også tredje 
gang i træk, at klubben vandt ’the double’.

Grundspillet vandt Brøndby i suveræn stil 
med hele otte point ned til Fortuna Hjørring, og 
selv om pointene ved overgangen til slutspillet 
blev halveret, så vandt Brøndby slutspillet med 
et forspring på hele syv point ned til Fortuna 
Hjørring. Fortuna Hjørrings sølvmedaljer var 
endog endnu mere sikre, idet holdet sluttede 
hele 19 point foran OB på tredjepladsen. Bron-
zemedaljerne endte dermed på Fyn, mens Skov-
bakken sluttede på slutspillets sidsteplads.

B 1913 og Vejle endte sidst i 3F Ligaens kvalifi-
kationsspil og rykkede dermed ned i 1. division. 
I starten af 2013 blev der vedtaget en ny turne-
ringsstruktur på kvindesiden med en 3F Liga på 
otte hold og to puljer i 1. division med hver otte 
hold. Vedtagelsen af den nye struktur medførte 
den overgangsordning, at nummer fire i 3F Liga-
ens kvalifikationsspil skulle spille kvalifikations-
kampe mod vinderen af slutspillet i 1. division. 
Det blev et anliggende mellem B93/HIK/Skjold 
og Vejlby IK, men efter et nederlag på 3-0 i den 
første kamp hjemme i Aarhus valgte Vejlby IK 
at melde afbud til returopgøret i København. 
Overbygningsklubben B.93/HIK/Skjold sikrede 
sig således fortsat deltagelse i landets fornem-
meste kvinderække.

DBU’s Landspokalfinaler
Finalen i DBU Pokalen blev et rent jysk anlig-
gende mellem de to oprykkere i Superligaen – 
Randers FC og Esbjerg fB.

Randers FC sikrede sig finalepladsen via to 
sejre over AC Horsens – 1-0 hjemme i Randers 
og 3-2 i returopgøret i Horsens. Esbjerg måtte 
kæmpe noget hårdere i deres semifinaleopgør 
mod Brøndby, da returopgøret på Blue Water 
Arena måtte ud i forlænget spilletid. Esbjerg fik 
1-1 med sig hjem fra første opgør og havde så-
ledes et godt udgangspunkt inden returopgøret 
på hjemmebane. Længe lignede Brøndby dog 
en vinder af det opgør, men 12 minutter før tid 
udlignede Esbjerg, og i den forlængede spilletid 
gjorde hjemmeholdet sagen færdig med yderli-
gere to scoringer.

Til trods for at pokalfinalen traditionen tro 
blev afviklet i Parken i København, så strø-
mede tilskuerne til dette rent jyske opgør, og 
hele 26.194 tilskuere overværede finalen. Fina-
len blev en jævnbyrdig affære, som fandt sin 
afgørelse ti minutter efter pausen, da Esbjergs 
Youssef Toutouh scorede kampens eneste mål.

Efter i seks år at have spillet kvindernes po-
kalfinale på neutral bane – først som et dob-
beltarrangement i Parken og de sidste to år på 
Jokri Park i Vejle – vendte man tilbage til forma-

Nationale klubturneringer
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tet, hvor den ene finaledeltager får hjemme-
bane. Et format, der gerne skulle være med til 
at løfte finalen, og årets finale blev da også på 
alle måder en succes. Hele 1892 tilskuere mødte 
frem til pokalfinalen på Hjørring Stadion, hvor 

’hjemmeholdet’ Fortuna mødte Brøndby IF.
Der blev tale om et rigtig pokalbrag, hvor 
Brøndby trods en pauseføring på 2-0 måtte 
kæmpe til allersidste minut for at hive poka-
len hjem. Fortuna fik i anden halvleg udlignet 

til 2-2, og først i dommerens tillægstid lykke-
des det Brøndby via en scoring af Sanne Troels-
gaard at sikre sig den fjerde pokaltitel på stribe.
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Internationale klubturneringer

For andet år i træk kvalificerede de danske me-
stre sig i 2013 direkte til gruppespillet i UEFA 
Champions League. I modsætning til året før 
skulle Danmark dog have lidt hjælp, idet place-
ringen som nummer 13 på UEFA’s klubrangliste 
kun giver direkte adgang til gruppespillet, hvis 
forrige sæsons vinder af Champions League 
også kvalificerer sig til denne turnering via sin 
placering i sin nationale liga.

Bayern München gav således dansk fodbold 
en hjælpende fod, idet de udover over Cham-
pions League-titlen sikrede sig mesterskabet i 
Tyskland.

Danmarks placering som nummer 13 på 
UEFA’s rangliste gav til sæsonen 2013/14 føl-
gende pladser:
• Danmarksmestrene, FC København, trådte 

direkte ind i UEFA Champions Leagues grup-
pespil.

• Sølvvinderen, FC Nordsjælland, trådte ind i 3. 
kvalifikationsrunde til UEFA Champions Lea-
gue.

• Vinderen af DBU Pokalen, Esbjerg fB, trådte 
ind i 4. kvalifikationsrunde til UEFA Europa 
League.

• Bronzevinderen, Randers FC, trådte ind i 3. 
kvalifikationsrunde til UEFA Europa League.

• Nr. 5, AaB, trådte ind i 2. kvalifikationsrunde 
til UEFA Europa League, idet nr. 4, Esbjerg fB, 
allerede var kvalificeret via titlen i DBU Poka-
len.

Det europæiske fodboldforbund, UEFA, base-
rer antallet af deltagere fra hvert enkelt land i 
UEFA’s klubturneringer på en rangliste udreg-
net på baggrund af resultaterne i fem sæsoner. 
Da ranglisten varsles i god tid og nævnte fem 
sæsoners regnskab beregnes som ’fuldt afslut-
tede sæsoner’ betyder det, at effekten af resul-
taterne i indeværende sæson 2013/14 først ind-
træffer i sæsonen 2015/16.

Danmarks 13. plads i sæsonen 2013/14 var en 
plads dårligere end sæsonen 2012/13.

I sæsonen 2014/15 indtager Danmark en 15. 

plads på ranglisten, hvilket betyder, at den 
kommende danmarksmester ikke vil træde di-
rekte ind i gruppespillet i UEFA Champions Le-
ague.

Udover den generelle nationale klubrangli-
ste opnår den individuelle klub også rangliste-
points til brug ved UEFA’s kommende seed-
ninger. Her er FC København det klart bedst 
rangerede danske hold. FC København har de 
senere år været seedet i stort set alle sammen-
hænge, hvilket gør det nemmere at kvalificere 
sig og opnå muligheder i gruppespillene.

UEFA Champions League 2013/2014
FC Nordsjællands sølvvindere trak i 3. kvalifika-
tionsrunde FC Zenit fra Rusland, hvilket skulle 
vise sig at være en for stor mundfuld. Russerne 
vandt 1-0 på Farum Park og 5-0 i Rusland. Med 
nederlaget blev FC Nordsjælland overført til 
UEFA Europa Leagues 4. kvalifikationsrunde.

FC Københavns danmarksmestre kom i en 
meget stærk pulje i gruppespillet med Real 
Madrid fra Spanien, italienske Juventus samt 
Galatasaray fra Tyrkiet. En frygtindgydende 
pulje, hvor FC København på forhånd ikke var 
levnet mange chancer for at gå videre. Med 
Parken som fast bastion holdt FC København 
via 1-1 mod Juventus og 1-0 over Galatasaray 
sig dog inde i kampen om puljens tredjeplads 
til allersidste spillerunde, hvor FC København 
dog led historiens første hjemmebanenederlag 
i en gruppekamp i Champions League, da Real 
Madrid rejste fra København med en 2-0 sejr i 
bagagen, og klubben måtte acceptere en sidste-
plads i Champions League-puljen.

UEFA Europa League 2013/2014
AaB trådte som det første danske hold ind i 
UEFA Europa League 2012/2013, og modstan-
der i 2. kvalifikationsrunde blev Dila Gori fra 
Georgien. AaB burde kende til modstanderens 
styrke, idet Dila Gori i forrige sæson sendte AGF 
ud af samme turnering. Dila Gori trak igen det 
længste strå, idet AaB med kun 0-0 ikke formå-

ede at indhente et 3-0 nederlag i Georgien i re-
turopgøret hjemme i Aalborg. Dermed var det 
europæiske eventyr forbi, før det egentlig var 
begyndt for nordjyderne.

Den europæiske deltagelse blev også en kort 
fornøjelse for Randers FC, der dog var oppe mod 
en langt vanskeligere modstander i 3. kvalifi-
kationsrunde. Modstanderen var Rubin Kazan, 
som de seneste år har deltaget i UEFA Champi-
ons League. Randers FC havde fordel af hjem-
mebane i første kamp, men russerne rejste 
hjem med en 2-1 sejr, og med en sejr på 2-0 
gjorde Rubin Kazan arbejdet færdigt på hjem-
mebane.

Efter nederlaget i 3. kvalifikationsrunde til 
UEFA Champions League, trådte FC Nordsjæl-
land ind 4. kvalifikationsrunde til UEFA Europa 
League. FC Nordsjælland fik på papiret en for-
nuftig modstander i svenske Elfsborg, og trods 
et godt udgangspunkt med 1-1 i den første 
kamp i Sverige, formåede FC Nordsjælland ikke 
at kvalificere sig til gruppespillet. Svenskerne 
vandt 1-0 i returopgøret på Farum Park.

Pokalvinderne fra Esbjerg fB fik på papiret en 
noget vanskeligere opgave i form af St. Etienne 
fra Frankrig. I en forrygende kamp i Esbjerg 
vandt vestjyderne 4-3, men alligevel var Es-
bjerg ikke spået mange chancer for at avancere 
til gruppespillet. Esbjerg fuldbyrdede dog over-
raskelsen med en fornem 1-0 sejr i Frankrig, og 
sikrede dermed Danmark to hold i gruppespillet 
i de europæiske turneringer.

Esbjergs modstandere i gruppespillet blev FC 
Salzburg fra Østrig, Standard Liége fra Belgien 
og FC Nordsjællands banemænd fra Elfsborg. 
Allerede i første runde viste Esbjerg med en 2-1 
sejr ude over Standard Liége, at man ville no-
get i denne turnering. Efter et 2-1 nederlag 
hjemme mod FC Salzburg ventede to opgør mod 
Elfsborg, som begge blev vundet, og takket være 
de øvrige resultater i puljen var Esbjerg, allerede 
inden de to sidste spillerunder, sikker på videre 
deltagelse i turneringen. Esbjerg slappede dog 
ikke af af den grund og vandt endnu en gang 
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over Standard Liége inden sidste kamp i Salz-
burg, hvor østrigerne dog vandt 3-0.

Esbjerg har trukket italienske AC Fiorentina i 
1/16 finalen, som spilles med første kamp i Es-
bjerg den 20. februar med returopgør i Italien 
den 27. februar.

UEFA Women’s Champions League 2013/14
Igen i 2013/14 var de danske klubrepræsentanter 
i UEFA Women’s Champions League Brøndby IF 

og Fortuna Hjørring. Desværre sluttede begge 
klubbers deltagelse igen inden kvartfinalerne.

Begge klubber trådte ind i 1/16 finalen, hvor 
Brøndby IF trak spanske FC Barcelona. Brøndby 
fik 0-0 med hjem fra Spanien efter den første 
kamp, men desværre endte returkampen også 
uafgjort med cifrene 2-2, hvilket betød, at FC 
Barcelona gik videre på reglen om udebanemål.

Fortuna Hjørrings modstander i 1/16 finalen 
var italienske UPC Tavagnacco. Fortuna Hjør-

ring tabet første opgør 3-2 i Italien, men sik-
rede sig adgang på 1/8 finalen med en 2-0 sejr 
hjemme på Hjørring Stadion.

I 1/8 finalen blev modstanden dog for stor, 
idet svenske Tyresö FF vandt 2-1 i Hjørring og 
senere 4-0 i Sverige.
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Stillinger – Herre-DM
Superligaen, slutstillingen 2012/13
1. FC København  33 18 11 4 62-32 65
2. FC Nordsjælland  33 17 9 7 60-37 60
3. Randers FC  33 15 7 11 36-42 52
4. Esbjerg fB 33 13 8 12 38-32 47
5. AaB  33 13 8 12 51-46 47
6. FC Midtjylland  33 12 11 10 51-47 47
7. AGF  33 11 8 14 50-49 41
8. SønderjyskE  33 12 5 16 53-57 41
9. Brøndby IF 33 9 12 12 39-45 39
10. OB  33 10 8 15 52-59 38
11. AC Horsens  33 8 10 15 31-49 34
12. Silkeborg IF 33 8 7 18 38-66 31

Superligaen, stilling efterår 2013
1. FC Midtjylland  18 10 6 2 32-16 36
2. AaB  18 9 5 4 32-20 32
3. FC København  18 8 6 4 34-21 30
4. Brøndby IF 18 6 7 5 23-22 25
5. Randers FC  18 5 8 5 24-27 23
6. FC Nordsjælland  18 6 5 7 20-25 23
7. OB  18 5 7 6 28-26 22
8. AGF  18 6 4 8 25-33 22
9. Viborg FF 18 5 6 7 28-34 21
10. FC Vestsjælland  18 5 6 7 20-26 21
11. Esbjerg fB 18 5 4 9 29-28 19
12. SønderjyskE  18 4 4 10 17-34 16

NordicBet Ligaen, slutstillingen 2012/13
1. Viborg FF 33 17 11 5 60-30 62 
2. FC Vestsjælland  33 17 11 5 39-27 62
3. Vejle BK Kolding  33 16 10 7 46-29 58 
4. Lyngby BK 33 17 5 11 55-42 56 
5. FC Fredericia  33 11 11 11 53-48 44 
6. HB Køge  33 12 8 13 39-45 44 
7. FC Hjørring  33 10 10 13 38-41 40 
8. Brønshøj BK 33 12 9 12 41-36 39 
9. Hobro IK 33 9 11 13 37-43 38 
10. AB  33 8 13 12 33-34 37
11. Skive IK 33 10 7 16 47-55 37 
12. FC Fyn  33 2 8 23 26-84 11**

NordicBet Ligaen, stilling efteråret 2013
1. Hobro IK 18 13 3 2 38-21 42 
2. AC Horsens  18 11 2 5 42-29 35
3. Silkeborg IF  18 10 3 5 33-23 33 
4. Vejle BK 18 8 5 5 30-17 29 
5. Lyngby BK 18 9 2 7 29-24 29 
6. HB Køge  18 8 4 6 23-18 28 
7. FC Fredericia  18 7 3 8 34-29 24 
8. Vendsyssel FF  18 7 1 10 22-33 22 
9. Brønshøj BK 18 6 3 9 22-26 21 
10. Hvidovre IF 18 5 4 9 22-33 19
11. AB  18 3 6 9 18-34 15 
12. Marienlyst BI 18 2 2 14 17-43 8

2. division øst, slutstillingen 2012/13
1. Hvidovre IF 30 22 3 5 85-31 69
2. FC Helsingør  30 20 4 6 79-38 64 
3. Rishøj BK 30 18 6 6 50-29 60 
4. Næstved BK 30 17 8 5 64-32 59 
5. HIK  30 15 6 9 58-46 51 
6. B 1908  30 13 12 5 46-41 51 
7. BK Frem 30 14 6 10 45-40 48 
8. FC Roskilde  30 13 7 10 52-41 46 
9. Nordvest FC  30 12 8 10 51-49 44 
10. Lolland-Falster All. 30 10 6 14 48-59 36 
11. BK Avarta  30 9 6 15 39-47 33 
12. Svebølle BI  30 8 7 15 37-61 31 
13. Skjold Birkerød  30 8 5 17 44-65 29
14. Fremad Amager  30 6 5 19 39-59 23
15. Herlev IF 30 5 6 19 27-67 21 
16. NB Bornholm  30 1 3 26 14-73 6

2. division vest, slutstillingen 2012/13
1. Marienlyst BI 30 21 5 4 81-45 68 
2. Aarhus Fremad  30 18 7 5 63-17 61 
3. Brabrand IF 30 15 8 7 51-40 53 
4. Blokhus FC  30 14 8 8 56-44 50 
5. FC Svendborg  30 14 6 10 54-45 48 
6. Næsby BK 30 12 10 8 62-52 46 
7. Middelfart G&BK 30 11 8 11 45-38 41 
8. Thisted FC 30 11 8 11 51-49 41 
9. FC Skanderborg  30 12 5 13 60-60 41 
10. Skovbakken IK  30 9 10 11 45-51 37 
11. BSV  30 10 6 14 49-58 36 
12. FC Sydvest  30 9 6 15 44-59 33 
13. Ringkøbing IF 30 8 7 15 47-61 31 
14. Kjellerup IF 30 8 6 16 39-60 30 
15. Otterup BI 30 7 8 15 47-73 29 
16. Varde IF 30 2 10 18 35-77 16

**FC Fyn blev erklæret konkurs i vinterpausen
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Kvalifikationskampe til 2. division, 2012/13
Fremad Amager-Kjellerup IF     3-1
Kjellerup IF-Fremad Amager     1-2

2. division øst, stilling efterår 2013
FC Roskilde  15 12 2 1 45-14 38
Fremad Amager  15 10 2 3 46-26 32
Næstved BK 15 9 3 3 3516 30
FC Helsingør  15 9 2 4 36-16 29
B 1908  15 8 4 3 24-15 28
BK Frem  15 6 4 5 25-23 22
Nordvest FC  15 5 5 5 29-27 20
B93  15 5 5 5 23-21 20
BSV  15 5 5 5 16-17 20
GVI  15 4 6 5 21-28 18
Skjold Birkerød  15 5 2 8 24-36 17
BK Avarta  15 4 4 7 24-28 16
Svebølle BI  15 3 3 9 13-26 12
SC Egedal  15 3 3 9 16-36 12
Nykøbing FC  15 2 3 10 16-39 9
Vanløse IF 15 2 3 10 13-38 9

2. division vest, stilling efterår 2013
Skive IK 15 13 2 0 43-15 41
Rishøj BK 15 9 5 1 30-13 32
Thisted FC 15 7 5 3 26-17 26
HIK  15 7 5 3 23-19 26
Jammerbugt FC  15 7 4 4 28-21 25
Brabrand IF 15 6 5 4 27-22 23
Middelfart G&BK 15 6 3 6 23-23 21
Skovbakken IK 15 6 2 7 26-29 20
Ringkøbing IF 15 6 1 8 29-32 19
FC Sydvest 05 Tønder  15 5 3 7 25-37 18
Aarhus Fremad  15 4 5 6 13-16 17
Næsby BK 15 3 5 7 22-27 14
Odder IGF 15 3 5 7 14-23 14
FC Svendborg  15 2 7 6 19-24 13
FC Skanderborg  15 2 5 8 23-34 11
FC Djursland  15 1 4 10 14-33 7
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Stillinger – Herre-DS
Herre-DS, pulje 1, slutstilling 2012/2013
1. B93  26 17 6 3 52-21 57 
2. Vanløse IF 26 15 6 5 33-19 51
3. Ledøje-Smørum  26 14 7 5 47-27 49 
4. FC Øresund  26 12 6 8 42-35 42 
5. BSF  26 11 8 7 41-27 41 
6. Frederikssund IK  26 11 3 12 44-49 36 
7. Virum-Sorgenfri  26 10 6 10 30-35 36 
8. BGA  26 7 10 9 36-30 31 
9. FA 2000  26 7 9 10 35-41 30 
10. B 1903  26 7 8 11 29-38 29
11. Avedøre IF 26 7 5 14 31-45 26
12. Skovshoved IF  26 6 8 12 29-46 26 
13. Kastrup BK 26 4 9 13 34-44 21 
14. BK Skjold  26 6 5 15 28-54 14

Herre-DS, pulje 2, slutstilling 2012/2013 
1. SC Egedal  26 18 5 3 80-24 59 
2. GVI  26 18 5 3 63-31 59
3. Ringsted IF 26 17 5 4 62-31 56 
4. Næsby BK 26 13 5 8 63-43 44 
5. Hedensted IF  26 13 4 9 53-41 43 
6. Aarup BK 26 13 4 9 48-40 43 
7. Marstal/Rise IF  26 12 6 8 47-43 42 
8. Greve  26 11 4 11 50-46 37 
9. Frem Sakskøbing  26 10 5 11 53-49 35 
10. Slagelse BI 26 10 5 11 42-52 35
11. Næstved IF 26 9 4 13 37-44 31
12. Døllefjelde Musse IF  26 5 2 19 44-84 17 
13. Nakskov BK 26 2 4 20 32-81 10 
14. OKS  26 2 0 24 28-93 6 

Herre-DS, pulje 3, slutstilling 2012/2013
1. Kolding IF  26 14 7 5 56-37 49 
2. Odder IGF 26 13 7 6 54-39 46
3. FC Djursland  26 13 6 7 45-31 45 
4. Randers Freja  26 11 10 5 60-39 43 
5. IF Lyseng  26 13 4 9 47-33 43 
6. Lindholm IF 26 12 7 7 37-32 43 
7. Kolding BK  26 13 1 12 60-63 40 
8. Hobro IK 26 12 3 11 45-42 39 
9. Viby IF 26 9 9 8 53-49 36 
10. AaB  26 10 4 12 38-33 34
11. Holstebro BK  26 10 4 12 43-55 34
12. Aalborg Freja  26 8 5 13 38-49 29 
13. Løgstør IF 26 6 3 17 29-62 21 
14. Silkeborg IF 26 1 4 21 18-59 7 

Kvalifikationsspil til DS, 2012/2013
1.  Avedøre 2 2 0 0 3-1 6
2. Holstebro 1 0 0 1 1-2 0 
3. Næstved 1 0 0 1 0-1 0

Oprykningskampe til DS, 2012/2013
Korup IF-Taastrup FC      0-4
AB Tårnby-Aarhus Fremad      2-3
Korup IF-AB Tårnby      1-2

Herre-DS, pulje 1, stilling efterår 2013
1. Avedøre IF 13 8 3 2 42-19 27 
2. FA 2000  13 6 5 2 28-14 23
3. Herlev IF 13 6 5 2 21-19 23 
4. B1903  13 6 4 3 18-18 22 
5. AB Tårnby  13 6 3 4 28-27 21 
6. Ledøje-Smørum  13 5 5 3 20-15 20 
7. Fredensborg BI  13 5 4 4 17-12 19 
8. Jægersborg BK  13 3 8 2 17-11 17 
9. NB Bornholm  13 4 5 4 16-19 17 
10. BSF  13 4 2 7 17-20 14
11. Virum-Sorgenfri  13 3 4 6 19-21 13 
12. FC Øresund  13 2 7 4 19-25 13 
13. BGA  13 3 3 7 19-23 12 
14. Frederikssund IK 13 0 2 11 8-46 2 

Herre-DS, pulje 2, stilling efterår 2013
1. Kolding IF  13 11 1 1 47-17 34
2. Greve  13 8 4 1 31-16 28
3. Næsby BK  13 7 2 4 30-21 23
4. Taastrup FC  13 6 4 3 27-17 22
5. Kolding BK  13 6 4 3 28-21 22
6. Ringsted IF 13 6 4 3 21-17 22
7. Marstal/Rise IF  13 6 2 5 25-22 20
8. KFUM BK, Roskilde  13 4 7 2 24-18 19
9. Slagelse BI 13 5 3 5 24-20 18
10. Otterup BI 13 3 3 7 21-30 12
11. Krarup/Espe SG & I  13 2 4 7 20-36 10
12. Frem Sakskøbing  13 2 2 9 14-35 8
13. Aarup BK 13 2 1 10 17-33 7
14. Sydalliancen  13 2 1 10 16-42 7

Herre-DS, pulje 3, stilling efterår 2013
1. Varde IF 13 7 5 1 26-15 26 
2. Viby IF 13 6 5 2 31-19 23
3. Lindholm IF  13 7 2 4 19-15 23 
4. Kjellerup IF 13 6 3 4 27-22 21 
5. Hjørring IF  13 6 2 5 30-25 20 
6. Randers Freja  13 5 5 3 27-23 20 
7. IF Lyseng  13 5 4 4 19-18 19 
8. AaB  13 6 1 6 23-23 19 
9. Aarhus Fremad  13 4 5 4 22-24 17 
10. VRI  13 5 2 6 20-25 17
11. Aabyhøj IF  13 4 2 7 21-34 14 
12. Hedensted IF 13 3 4 6 18-22 13 
13. Hobro IK 13 3 2 8 14-23 11 
14. Vejgaard BK  13 1 4 8 17-26 7 
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Stillinger – Kvinde-DM
3F Ligaen, slutstillingen-2012/13     
1. Brøndby IF 18 18 0 0 78-11 54 
2. Fortuna Hjørring  18 15 1 2 72-10 46 
3. OB  18 9 2 7 25-31 29 
4. Skovbakken IK  18 8 3 7 26-28 27
5. KoldingQ  18 7 1 10 33-36 22 
6. Taastrup FC  18 6 2 10 24-46 20 
7. BSF  18 6 1 11 35-43 19 
8. B 1913  18 5 1 12 21-56 16 
9. B93/HIK/Skjold  18 4 6 8 32-45 15* 
10. Vejle BK 18 2 3 13 13-53 9
 

Slutspil i 3F Ligaen-2012/13      
1. Brøndby IF  6 5 1 0 29-3 43 
2. Fortuna Hjørring  6 4 1 1 11-8 36 
3. OB  6 0 2 4 3-15 17 
4. Skovbakken IK  6 0 2 4 1-18 16 

Kvalifikationsspil i 3F Ligaen-2012/13     
1. KoldingQ  5 4 0 1 11-4 23 
2. BSF  5 3 0 2 13-6 19 
3. Taastrup FC  5 2 0 3 7-12 16
4. B93/HIK/Skjold  5 4 0 1 7-4 14**
5. Vejle BK 5 2 0 3 10-9 11 
6. B1913  5 0 0 5 3-16 8  
 

Kvinde 1. division, slutstillingen-2012/13    
1. Vorup FB 18 13 3 2 36-11 42 
2. Team Viborg  18 12 5 1 44-18 41 
3. Vejlby IK 18 10 2 6 56-26 32 
4. ASA, Aarhus  18 9 4 5 37-16 31
5. SønderjyskE  18 7 7 4 24-17 28 
6. Sundby BK 18 7 5 6 27-27 26 
7. Varde IF 18 4 7 7 26-36 19 
8. Horsens SIK  18 3 4 11 12-45 13 
9. FC Damsø  18 2 6 10 19-43 12 
10. B 1921  18 0 3 15 10-52 3 
 

Slutspil kvinde 1. division     
1. Vejlby IK 6 4 1 1 15-9 29
2. ASA, Aarhus  6 3 2 1 9-6 27 
3. Vorup FB 6 2 0 4 8-12 27 
4. Team Viborg  6 1 1 4 9-14 25 
 

Kvalifikationsspil kvinde 1. division  
1. Varde IF 5 5 0 0 16-4 25
2. Sundby BK 5 2 1 2 8-9 20
3. SønderjyskE  5 1 3 1 5-6 20
4. FC Damsø  5 3 1 1 13-6 16
5. Horsens SIK  5 1 1 3 6-13 11
6. B 1921  5 0 0 5 4-14 2

Kvalifikationskamp til 3F Ligaen, 2013/13
Vejlby IK-BK Skjold      0-3
BK Skjold-Vejlby IK      BK Skjold  vundet uden kamp
* B.93/HIK/Skjold fratages 3 point 

**B.93/HIK/Skjold fratages 6 point

3F Ligaen, stilling efterår 2013    
1. Fortuna Hjørring  12 11 1 0 42-6 34 
2. Brøndby IF 12 9 2 1 39-12 29 
3. OB  12 5 1 6 20-19 16 
4. KoldingQ  12 4 2 6 24-28 14 
5. Skovbakken IK  12 4 2 6 16-25 14 
6. B93/HIK/Skjold  12 3 4 5 19-26 13
7. BSF  12 3 2 7 16-30 11 
8. Taastrup FC  12 1 2 9 10-40 5 

1.division, stilling efterår 2013  
1. Vorup FB 14 10 3 1 37-12 33 
2. Team Viborg  14 8 3 3 30-16 27
3. Vejlby IK 14 8 0 6 32-21 24 
4. ASA, Aarhus  14 7 2 5 18-17 23 
5. Vildbjerg SF  14 5 4 5 26-25 19 
6. Horsens SIK  14 4 3 7 16-26 15 
7. Varde IF 14 3 3 8 18-38 12 
8. Aalborg Freja  14 1 2 11 8-30 5 

1.division, stilling efterår 2013  
1. B1913  14 11 1 2 55-15 34 
2. Vejle BK 14 11 1 2 48-13 34
3. Sundby BK 14 11 1 2 39-13 34 
4. SønderjyskE  14 7 1 6 33-26 22 
5. FC Damsø  14 5 1 8 37-33 16 
6. Skjold Birkerød  14 4 2 8 18-31 14 
7. Raklev GI  14 1 2 11 12-54 5 
8. Nykøbing FC  14 1 1 12 9-66 4
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Stillinger – Kvinde-DS
Slutstillingen i danmarksserien kvinder 2012/13  

Pujle 1       
1. Skjold Birkerød  21 12 6 3 44-22 42 
2. BSF  21 12 2 7 62-33 38 
3. Raklev GI  21 11 2 8 48-33 35 
4. Hillerød  21 11 2 8 38-40 35 
5. Vordingborg IF  21 8 7 6 35-31 31 
6. FB  21 9 2 10 36-48 29 
7. Frederiksværk FK  21 7 5 9 43-38 26 
8. KFUM.s BK  21 0 2 19 18-79 2  
 

Pulje 2       
1. Vildbjerg SF 21 16 0 5 64-38 48 
2. Fortuna Hjørring  21 14 0 7 54-20 42 
3. Aalborg Freja  21 12 5 4 42-22 41 
4. Mejrup GU  21 10 3 8 50-37 33 
5. AaB  21 8 5 8 31-31 29 
6. Skovbakken IK  21 5 6 10 41-42 21  
7. Fredericia KFUM  21 3 5 13 30-77 14  
8. Esbjerg fB  21 3 2 16 33-78 11

Danmarksserien for kvinder blev nedlagt efter 2012/13 sæsonen
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Landspokalturneringen – herrer
DBU Pokalen 2012/2013
  
Semifinalerne
Brøndby IF-Esbjerg fB 1-1
Randers FC-AC Horsens 1-0
AC Horsens-Randers FC 2-3
Esbjerg fB-Brøndby IF 3-14

Finale
Randers FC-Esbjerg fB 0-1

DBU Pokalen 2013/14

1. runde
Rønne fB-BK Avarta 2-3
Otterup BI-FC Fredericia 0-5
Tarup-Paarup-FC Sydvest 05 Tønder 0-1
Glamsbjerg IF-Marienlyst BK 2-5
Toreby Grænge BK-Svebølle BI 1-5
Kalundborg GB-Sydalliancen 5-410

Dragør BK-B1908 0-3
Aars IK-Jammerbugt FC 0-2
Højslev Station IF-Aalborg Chang 1-6
Skagen IK-Hobro IK 0-4
Odder IGF-FC Skanderborg 5-28

Silkeborg KFUM-Mejrup GU 3-4
Aabyhøj IF-Viby IF 0-1
KRFK-Stjernen BK 0-1
Oure-skolernes BK-Næsby BK 0-7
Bramming BK-Fjordager IF 9-81

Holluf Pile-Tornbjerg IF-Langeskov IF 1-0
Avedøre IF-Fremad Amager 3-2
Fredensborg BI-Brønshøj BK 0-2
BK Olympia 1921-HIK 0-6
Nakskov BK-HB Køge 0-3
Tuse IF-Nordvest FC 1-2
Herlufsholm GF-Nykøbing FC 0-2
Haslev FC-Næstved BK 1-4
FC Sønderborg-FC Svendborg 0-1
Allerød FK-BGA 1-2
SC Egedal-BK Frem 0-4
BSF-NB Bornholm 2-43

Kjellerup IF-Aarhus Fremad 1-3
BK Skjold-FC Roskilde 1-4
Grindsted GIF-Kolding BK 0-5
Varde IF-Vejle BK 1-2
Tjørring IF-Brabrand IF 5-31

Hedensted IF-Middelfart G&BK 4-3
FC Djursland-Skovbakken IK 4-3
Hirtshals BK-Vendsyssel FF 0-7
Thisted FC-Skive IK 5-0
Ringkøbing IF-AC Horsens 0-5
Rishøj BK-Hvidovre IF 1-3
Vallensbæk IF-BSV 2-0

FB-Ledøje-Smørum 1-3
B93-Herlev IF 2-1
Sunred Beach-FC Helsingør 1-2
FC Udfordringen-Virum-Sorgenfri 6-53

Nørrebro United-Skjold Birkerød 0-3
Aarhus 1900-Silkeborg IF 1-4
AB-Lyngby BK 0-3

2. runde
NB Bornholm-Nykøbing FC 3-5
Ledøje-Smørum-HB Køge 1-3
Avedøre IF-B93 0-1
Aalborg Chang-Aarhus Fremad 4-3
Holluf Pile-Tornbjerg IF-Vejle BK 0-9
Stjernen BK-AGF 1-6
Odder IGF-FC Sydvest 05 Tønder 1-4
Kolding BK-Hobro IK 0-5
Jammerbugt FC-Viborg FF 0-1
Mejrup GU-FC Fredericia 1-5
Hedensted IF-FC Svendborg 4-66

Vallensbæk IF-Svebølle BI 5-61

Skjold Birkerød-Marienlyst BK 5-0
BK Avarta-Nordvest FC 0-4
B1908-SønderjyskE 0-1
Kalundborg GB-FC Vestsjælland 0-9
Hvidovre IF-Brøndby IF 2-1
HIK-Brønshøj BK 0-2
FC Roskilde-FC Helsingør 1-2
BGA-Lyngby BK 0-5
Thisted FC-AC Horsens 1-3
BK Frem-Næstved BK 6-73

Vendsyssel FF-FC Midtjylland 3-47

Silkeborg IF-AaB 0-2
Bramming BK-Sædding/Guldager IF 1-0
Viby IF-FC Djursland 3-711

Tjørring IF-Næsby BK 0-7
FC Udfordringen-OB 1-9

3. runde
HB Køge-AaB 1-2
FC Svendborg-OB 0-2
FC Djursland-FC Midtjylland 2-4
Næsby BK-FC Nordsjælland 0-2
Bramming BK-FC Sydvest 05 Tønder 1-3
Nykøbing FC-Hobro IK 0-2
Næstved BK-Vejle BK 3-59

Brønshøj BK-AGF 1-3
Nordvest FC-FC Helsingør 3-0
FC Fredericia-SønderjyskE 5-31

Hvidovre IF-FC København 2-4
Aalborg Chang-Esbjerg fB 1-7
AC Horsens-Randers FC 1-0
Skjold Birkerød-FC Vestsjælland 1-2
Lyngby BK-Viborg FF 1-0
B93-Svebølle BI 2-1

4. runde
Hobro IK-FC Fredericia 1-0
Vejle BK-FC Vestsjælland 2-1
FC Sydvest 05 Tønder-AaB 1-3
FC Nordsjælland-FC Midtjylland 3-1
Nordvest FC-AC Horsens 0-4
FC København-OB 4-3
Lyngby BK-Esbjerg fB 3-0
B93-AGF 0-2

Kvartfinaler
Hobro IK-FC Nordsjælland 1-3
Lyngby BK-FC København 1-2
Onsdag den 26. februar 2014
AGF-AaB
Lørdag den 15. marts 2014
AC Horsens-Vejle BK

Semifinaler

1. kamp:
Onsdag den 26. marts 2014
Vinder af AC Horsens-Vejle BK
 Vinder af AGF-AaB
FC København-FC Nordsjælland

2. kamp:
Onsdag den 9. april 2014
Vinder af AGF-AaB
Vinder af AC Horsens-Vejle

Finale
Torsdag den 15. maj 2014

Ad1. 0-0 efter ordinær kamp, 0-0 efter forlænget spilletid

Ad2. 0-0 efter ordinær kamp, 1-0 efter forlænget spilletid

Ad3. 1-1 efter ordinær kamp, 1-1 efter forlænget spilletid

Ad4. 1-1 efter ordinær kamp, 3-1 efter forlænget spilletid

Ad5. 1-1 efter ordinær kamp, 4-1 efter forlænget spilletid

Ad6. 2-2 efter ordinær kamp, 3-3 efter forlænget spilletid

Ad7. 2-2 efter ordinær kamp, 4-3 efter forlænget spilletid

Ad8. 2-2 efter ordinær kamp, 5-2 efter forlænget spilletid

Ad9. 3-3 efter ordinær kamp, 5-3 efter forlænget spilletid

Ad10. 3-3 efter ordinær kamp, 5-4 efter forlænget spilletid

Ad11. 3-3 efter ordinær kamp, 7-3 efter forlænget spilletid
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Landspokalturneringen – kvinder
Kvinde LP-2012/13 
 
6. runde 
Skovbakken IK-Brøndby IF 1-5
BSF-B 1913 2-0
 
Semifinale
KoldingQ-Fortuna Hjørring 2-4
Brøndby IF-BSF 7-2
Fortuna Hjørring-KoldingQ 3-0
BSF-Brøndby IF 2-3

Finale
Fortuna Hjørring-Brøndby IF 2-3

Kvinde LP-2013/14

1. runde
Bagsværd BK-ØKF UHT
Herstedøster IC-Hvidovre IF 4-2
Allerød FK-IF Føroyar 4-1
Hvidebæk IF-Kr. Helsinge IF 1-10
Politiet-KFUM 2-3
Oure-skolernes BK-Veflinge G & IF HHT
Aabenraa BK-Bjert IF 1-0
BK Klitten-FC King George 0-5
Nørager/Rørbæk IF-DHF 2-6
FC OK-FC Skanderborg 0-3
Team HEG-Hover IF 0-1
Fynslund B-Vejle FC 1-6
Løsning IF-Ammitsbøl/Egtved 7-3
Lyngby BK-Østerbro IF 0-5
AB Tårnby-Fremad Valby 0-21

BT 67-Hersom/Bjerregrav IF 3-4
Stautrup IF-Søften/Hinnerup 3-2
Hvalsø IF-Ringsted Dame FK 0-3
  
2. runde
Fremad Valby-Østerbro IF 0-5
DHF-Brønderslev IF 0-5
Holtet IF-AaB 0-4
Aalborg KFUM-Vejgaard BK 5-0
Thisted FC-Aalborg Freja 0-3
Skive IK-Lemvig GF 0-6
Hersom/Bjerregrav IF-Vellev IF UHT
Veflinge G&IF-Middelfart G&BK 2-4
SUB Aunslev-KFUM’s BK 1-4
Ubberud IF-Kildemosens UHT
Næsby BK-Sanderum BK UHT
Herstedøster IC-Holbæk BI UHT
Hillerød GI-Frederiksværk HHT

Næsby BK-B1913 HHT
Raklev GI-OB 0-10
Sundby BK-Brøndby IF 0-4
B93/HIK/Skjold-BSF 1-2
 
5. runde
Vejle BK-KoldingQ 1-5
ASA, Aarhus-Vorup FB 1-0
Team Viborg-Skovbakken IK 1-3
Taastrup FC-Brøndby IF 0-7
AaB-Fortuna Hjørring 0-13
Herlufsholm GF-OB 1-5
Østerbro IF-BSF 1-8
Varde IF-B1913 0-1

Kvartfinale
Lørdag den 15. marts 2014
KoldingQ-BSF 
B1913-OB
Brøndby IF-Skovbakken IK

Onsdag den 2. april 2014
ASA, Aarhus-Fortuna Hjørring

Ad1. 0-0 efter ordinære kamp, 0-2 efter forlænget spilletid

HHT: Hjemmeholdet taberdømt

UHT: Udeholdet taberdømt

Allerød FK-SC Egedal 0-5
Bagsværd BK-KFUM 1-2
Als B-Seest BK UHT
FC King George-Esbjerg fB 0-4
Hover/Ølstrup-Vildbjerg 1-7
Aarhus 1900-BSS Sport 1-7
Herlufsholm GF-Vordingborg IF 3-2
Aarhus Posten-BMI 3-0
FC Skanderborg-Vejle FC 3-1
Hover IF-Løsning IF 10-1
Ry SK-Bording IF 1-0
Stautrup IF-KoHBra 2-10
Aabenraa BK-Højer IF 0-2
Amager FF-FQ Bornholm UHT
Kr. Helsinge IF-Raklev GI 2-4
Ringsted Dame FK-B73, Slagelse 4-2
BK Heimdal-FB 3-2
 
3. runde
Hersom/Bjerregrav IF-Als B 1-5
FC Skanderborg-Ry SK 0-3
KoHBra-Aarhus Posten 2-4
Herlufsholm GF-B 1921 UHT
KFUM-BK Heimdal 2-1
Herstedøster IC-Østerbro IF HHT
Amager FF-Sundby BK 0-4
Raklev GI-KFUM.s BK UHT
Næsby BK-Ubberud IF 4-2
Højer IF-SønderjyskE 2-9
Esbjerg fB-Varde IF 0-5
Hover IF-Middelfart G&BK 1-4
Lemvig GF-Vildbjerg SF 4-0
Brønderslev IF-Aalborg KFUM 4-2
BSS Sport-Horsens SIK 1-3
Ringsted Dame FK-FC Damsø 1-10
SC Egedal-Frederiksværk FK 1-0
AaB-Aalborg Freja 1-0
 
4. runde
SønderjyskE-KoldingQ 1-4
Horsens SIK-Vejle BK 0-2
Østerbro IF-FC Damsø 2-0
KFUM-Herlufsholm GF 2-5
Brønderslev IF-Fortuna Hjørring 1-16
Lemvig GF-Team Viborg 1-7
Aarhus Posten-Vorup FB 0-5
Vejlby IK-Skovbakken IK 0-3
Middelfart G&BK-Varde IF 0-6
Ry SK-ASA, Aarhus 1-8
Als B-AaB 0-3
SC Egedal-Taastrup FC 0-1



DBU Elite

DBU Årsberetning 2013

90

DBU’s U21-turnering 2012/13

Old Boys og Veteraner

Kvartfinale
Ledøje-Smørum-OKS 4-1
Hvidovre IF-BSF 4-1
Aars IK-Hals FS 3-1
Kolding IF-Herning Fremad UHT
 
Semifinale 
Ledøje-Smørum-Hvidovre IF 0-4
Kolding IF-Aars IK UHT

Finale
Kolding IF-Hvidovre IF 2-1

UHT: Udeholdet taberdømt

Danmarksmesterskabet for Old Boys 2013

Øst puljen
ASG-Lyngby BK 3-4
KB-ASG UHT
Lyngby BK-KB 2-2
   
Vest puljen  
Nykøbing FC-OB 1-3
AGF-Nykøbing FC UHT
OB-AGF 1-0

Finale  
KB-OB 4-5

Landspokalturneringen for Old Boys 2012/13  
   
Kvartfinaler  
Overlund GF-OB 0-1
Helsinge Fodbold-Brøndby IF 0-5
KFUM BK, Roskilde-Hvalsø IF 2-3
Stensballe IK-Dalum IF UHT
   
Semifinaler  
Hvalsø IF-Brøndby IF 0-3
OB-Stensballe IK 2-0
   
Finale  
OB-Brøndby IF 4-2

Landspokalturneringen for Veteraner 2012/13
  
Kvartfinaler  
Dragør BK-Lyngby BK 2-3
Naur/Sir IUF-Silkeborg KFUM 0-5
OB-Haderslev FK 3-0
Næstved IF-Fremad Amager 2-1
   
Semifinaler  
Lyngby BK-Næstved IF 0-3
Silkeborg KFUM-OB 1-3
   
Finale  
OB-Næstved IF 0-4

UHT: Udeholdet taberdømt
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Herresenior   
   
Slutstilling Liga Vest
Sæby IF Skjold  10 57-24 27
Egen UI  10 43-24 19
Nørskovlund IF  10 45-35 18
Søhus Stige  10 27-37 13
Holstebro B  10 22-47 9
Sulsted IF  10 19-46 3
   
Slutstilling Liga Øst
JB Futsal Gentofte  10 46-8 25
København Futsal  10 32-14 23
Los Amigos  10 43-33 15
B 1903  10 24-41 12
BGA  10 21-31 11
Karlslunde IF  10 13-52 1 
   
Semifinaler   
JB Futsal Gentofte-Egen UI    7-1
Sæby IF Skjold-København Futsal   2-5
   
Kamp om bronzemedaljer   
Egen UI-Sæby IF Skjold    6-3
   
Finale   
JB Futsal Gentofte-København Futsal  6-5 
  
   

Futsal
Kvindesenior

Slutstilling Liga Vest
Fortuna Hjørring  3 19-8 6
Skovbakken IK  3 15-7 6
KoldingQ  3 12-9 6 
ASA, Aarhus  3 3-25 0
   
Slutstilling Liga Øst
Taastrup FC  10 46-13 28
BSF  10 35-34 19
BK Skjold  10 28-26 17
Himmelev-Veddelev BK  10 30-33 14
FC Damsø  10 26-29 9
BK Rødovre  10 2-32 0

Semifinaler   
Taastrup FC-Skovbakken IK    4-2
Fortuna Hjørring-BSF    4-0

Kamp om Bronzemedaljer   
Skovbakken IK-BSF    4-3
   
Finale   
Taastrup FC-Fortuna Hjørring   1-8

Finalestævne U-19 Drenge 

Semifinaler   
LFA-Midtals IF    2-4
Lundergård IU-BSF    2-8
   
Kamp om Bronzemedaljer   
LFA-Lundergård IU    7-2 
 
Finale   
BSF-Midtals IF    5-7 

Finalestævne U-17 Drenge   

Semifinaler   
BSF-Skjold Sæby    8-6
Lystrup IF-BSF    5-3
     
Kamp om Bronzemedaljer   
Skjold Sæby-BSF    10-3 
  
Finale   
BGA-Lystrup IF    1-3
 
  
Finalestævne U-18 Piger   

Semifinaler   
BSF-FC Horsens    13-0
Næsby BK-Brøndby IF    4-2
   
Kamp om Bronzemedaljer:   
FC Horsens-Brøndby IF    4-9 
 
Finale:   
BSF-Næsby BK    2-5

HHT: Hjemmeholdet taberdømt

UHT: Udeholdet taberdømt
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Ungdoms-DM
U19 drenge ligaen, slutstilling 2012/13
1. FC Nordsjælland  24 15 6 3 60-22 51
2. AGF/Viby  24 14 7 3 53-28 49
3. Esbjerg fB 24 13 7 4 35-16 46
4. FC Midtjylland  24 13 5 6 48-36 44
5. OB  24 11 4 9 36-32 37
6. Brøndby IF 24 9 4 11 45-44 31
7. AaB  24 8 6 10 31-35 30
8. Lyngby BK 24 9 3 12 30-43 30
9. Randers Freja  24 8 5 11 35-50 29
10. SønderjyskE  24 8 4 12 37-52 28
11. FC København  24 7 6 11 33-40 27
12. Vejle BK Kolding  24 6 4 14 29-44 22
13. Silkeborg IF 24 2 5 17 28-58 11

U19 drenge ligaen, stilling efterår 2013
1. AaB  13 7 5 1 26-15 26
2. Esbjerg fB 12 6 5 1 19-14 23
3. FC Midtjylland  13 6 3 4 20-17 21
4. SønderjyskE  14 5 5 4 23-26 20
5. AGF  13 5 4 4 21-16 19
6. FC Nordsjælland  14 6 1 7 19-19 19
7. FC København  12 5 3 4 25-20 18
8. OB  14 4 6 4 27-23 18
9. Brøndby IF 14 5 2 7 19-22 17
10. Lyngby BK 13 3 4 6 20-24 13
11. HB Køge  13 3 4 6 18-25 13
12. Randers Freja  12 3 3 6 19-27 12
13. Vejle BK 13 3 3 7 16-24 12

U19 drenge divisionen, slutstilling 2012/13
1. Hvidovre IF 22 18 1 3 52-22 55
2. HB Køge  22 13 3 6 43-24 42
3. AB  22 12 5 5 38-18 41
4. AC Horsens  22 12 3 7 46-29 39
5. Næsby/OKS  22 11 3 8 46-39 36
6. B93  22 10 5 7 36-28 35
7. FK Viborg  22 9 6 7 41-32 33
8. FC Roskilde  22 8 3 11 27-38 27
9. Næstved BK 22 6 8 8 39-44 26
10. Nordvest FC  22 6 3 13 27-43 21
11. Thisted FC 22 5 4 13 24-43 19
12. FC Fyn  22 0 0 22 10-69 0**

U19 drenge divisionen, stilling efterår 2013
1. AC Horsens  10 7 1 2 22-10 22
2. Hvidovre IF 9 5 3 1 19-9 18
3. FK Viborg  9 5 3 1 21-12 18
4. B93  10 5 2 3 23-16 17
5. Silkeborg IF 10 4 3 3 15-15 15
6. Næsby BK 10 3 3 4 17-18 12
7. FC Roskilde  10 2 4 4 13-22 10
8. AB  10 2 3 5 15-21 9
9. Thisted FC 10 2 1 7 17-25 7
10. Næstved BK 10 2 1 7 14-28 7

U17 drenge ligaen, slutstilling 2012/13
1. Esbjerg fB 26 19 3 4 64-31 60
2. FC Midtjylland  26 17 3 6 56-25 54
3. Randers Freja  26 15 5 6 60-39 50
4. Brøndby IF 26 14 3 9 56-46 45
5. AaB  26 12 7 7 53-39 43
6. Silkeborg IF 26 12 7 7 54-44 43
7. Lyngby BK 26 8 9 9 30-35 33
8. OB  26 8 6 12 37-47 30
9. FC Nordsjælland  26 7 7 12 43-52 28
10. Haderslev FK 26 7 7 12 41-64 28
11. FC København  26 7 5 14 24-39 26
12. HB Køge  26 6 6 14 29-45 24
13. Vejle BK. Kolding 26 6 4 16 30-50 22
14. AGF/Viby  26 5 6 15 25-46 21

U17 drenge ligaen, stilling efterår 2013
1. FC Midtjylland  15 10 3 2 32-19 33 
2. Randers Freja  13 10 1 2 30-16 31 
3. Vejle BK 14 7 6 1 26-10 27 
4. AaB  14 6 6 2 30-18 24 
5. OB  15 6 5 4 22-20 23 
6. FC København  14 6 2 6 15-16 20 
7. AGF  15 4 7 4 25-23 19 
8. Brøndby IF  15 5 3 7 21-21 18 
9. Silkeborg IF 14 4 5 5 23-28 17 
10. Esbjerg fB 13 4 4 5 26-24 16 
11. FC Nordsjælland  15 4 3 8 17-27 15 
12. Haderslev FK 15 3 3 9 15-32 12 
13. HB Køge  14 1 6 7 12-24 9 
14. Lyngby BK 14 2 2 10 16-32 8 

U17 drenge divisionen, slutstilling 2012/13
1. AC Horsens  22 12 9 1 38-17 45
2. AB  22 12 6 4 45-25 42
3. Næsby/OKS  22 12 5 5 38-26 41
4. Hvidovre IF 22 12 2 8 53-42 38
5. B93  22 9 7 6 37-23 34
6. FK Viborg  22 9 6 7 30-21 33
7. Thisted FC 22 10 3 9 41-36 33
8. Nordvest FC  22 8 3 11 34-48 27
9. B1913  22 6 4 12 44-56 22
10. Næstved BK 22 4 6 12 23-38 18
11. FC Roskilde  22 4 5 13 25-42 17
12. FC Sønderborg  22 3 6 13 22-56 15

U17 drenge divisionen, stilling efterår 2013
1. FK Viborg  11 8 3 0 19-8 27 
2. B93  11 7 2 2 29-9 23 
3. AC Horsens  11 7 2 2 20-7 23 
4. Hvidovre IF 11 6 1 4 18-18 19 
5. Næsby BK 11 4 5 2 18-13 17 
6. Næstved BK 11 5 0 6 18-19 15 
7. Nordvest FC  10 2 4 4 15-16 10 
8. AB  11 2 4 5 7-15 10 
9. Svendborg fB 11 2 3 6 14-24 9 
10. FC Roskilde  11 2 1 8 10-22 7 
11. Thisted FC 11 2 1 8 11-28 7

** = Udgået
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Ungdoms-DM
Slutstillingen i U18 piger DM-2012/13   
1. Thisted FC  24 19 3 2 122-29 60 
2. BSF  24 18 5 1 68-12 59 
3. Brøndby IF  24 18 2 4 82-34 56 
4. Næsby BK 24 18 1 5 66-24 55 
5. KoldingQ  24 15 4 5 68-38 49 
6. Skovbakken IK  24 12 3 9 44-27 39 
7. Fortuna Hjørring  24 9 4 11 36-44 31 
8. Team Viborg  24 9 2 13 57-58 29 
9. OB  24 7 0 17 26-69 21 
10. Hillerød GI 24 5 3 16 27-66 18 
11. Varde IF 24 4 2 18 26-87 14 
12. Horsens SIK  24 3 2 19 21-100 11 
13. Vejle BK 24 3 1 20 19-74 10* 

U18 piger DM, stilling efterår 2013  
1. Brøndby IF 10 7 3 0 26-11 24 
2. KoldingQ  11 6 5 0 38-8 23 
3. Skovbakken IK  10 6 4 0 31-11 22 
4. BSF  10 5 3 2 19-10 18 
5. Team Viborg  10 5 2 3 21-14 17 
6. Fortuna Hjørring  10 5 2 3 16-12 17 
7. Varde IF 11 5 2 4 26-25 17 
8. Hillerød GI 10 5 0 5 13-16 15 
9. Næsby BK 10 4 1 5 17-16 13 
10. OB  10 2 3 5 13-18 9 
11. B93/HIK/Skjold  10 1 1 8 8-25 4 
12. Thisted FC  10 1 1 8 14-47 4 
13. Vildbjerg SF 10 0 1 9 3-32 1 

* Vejle BK trukket ud af turneringen
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UEFA Champions League 
2013/14 
  
3. kvalifikationsrunde    
FC Nordsjælland-FC Zenit    0-1
FC Zenit-FC Nordsjælland    5-0

FC Nordsjælland overført til UEFA Europa 
Leagues 4. kvalifikationsrunde

FC København overført til UEFA Europa Leagues 
gruppespil

Gruppe B:
FC København-Real Madrid   0-2
Juventus-FC København    3-1
FC København-Galatasaray   1-0
Galatasaray-FC København   3-1
Real Madrid-FC København   4-0
FC København-Juventus    1-1

UEFA Europa League 2013/14
 
2. kvalifikationsrunde   
Dila Gori-AaB    3-0
AaB-Dila Gori    0-0

3. kvalifikationsrunde
Randers FC-Rubin Kazan    1-2
Rubin Kazan-Randers FC    2-0

4. kvalifikationsrunde
Elfsborg-FC Nordsjælland    1-1
FC Nordsjælland-Elfsborg    0-1

Esbjerg fB-St. Etienne    4-3
St. Etienne-Esbjerg fB    0-1

Gruppe C
FC Salzburg-Esbjerg fB    3-0
Esbjerg fB-Standard Liége    2-1
Esbjerg fB-Elfsborg    1-0
Elfsborg-Esbjerg fB    1-2
Esbjerg fB-FC Salzburg    1-2
Standard Liége-Esbjerg fB    1-2

Esbjerg fB er videre til 1/16-finalerne

UEFA Women’s 
Champions League 2012/13

1/16 finale
FC Barcelona-Brøndby IF    0-0
Brøndby IF-FC Barcelona    2-2

UPC Tavagnacco-Fortuna Hjørring  3-2
Fortuna Hjørring-UPC Tavagnacco  2-0

1/8 finale
Fortuna Hjørring-Tyresö FF    1-2
Tyresö FF-Fortuna Hjørring    4-0

UEFA Futsal Cup 2013

Preliminary round-Gruppe G
FS Ilves Tampere-JB Futsal Gentofte  2-4
JB Futsal Gentofte-Hamburg Panthers  2-7
Hibernians FC-JB Futsal Gentofte   3-2

 
Modstandernes nationalitet

Standard Liége Belgien
FS Ilves Tampere Finland
St. Etienne Frankrig
Dila Gori Georgien
Juventus Italien
UPC Tavagnacco Italien
Hibernians FC Malta
Rubin Kazan Rusland
FC Zenit Rusland
FC Barcelona Spanien
Real Madrid Spanien
Elfsborg Sverige
Tyresö FF Sverige
Galatasaray Tyrkiet
Hamburg Panthers Tyskland
FC Salzburg Østrig

Internationalt
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DBU jura beskæftigede i 2013 en advokat samt 
en halv juridisk medarbejder fra turneringsaf-
delingen.

Af juridisk sekretærarbejde kan nævnes Fod-
boldens Voldgiftsret, DBU’s Appeludvalg og lov-
gruppen som faciliterer lovgivningsprocessen 
forud for bestyrelsens endelige godkendelse. 

Fodboldens Voldgiftsret er fodboldens øver-
ste tvistløsningsorgan på det civilretlige om-
råde. Typiske sager for Fodboldens Voldgiftsret 
drejer sig om feriepenge, bonusforhold og for-
sikring.

DBU’s Appeludvalg er fodboldens øverste 
tvistløsningsorgan på det disciplinære om-
råde og har indenfor de senere år afgjort Kim 

Aabech-sagen, Lasse Rise-sagen og Wichmann-
sagerne. Derudover en del sager om tilskuer-
uroligheder.    

Herudover bistår DBU Jura huset på det an-
sættelsesretlige område, klublicensområdet, 
matchfixingområdet, CSR-området og i relation 
til nationalisering af spillere. 

Generalsekretæren rådgives i relation til 
landsholdsaftalen, tv-aftalerne, aftalerne med 
DBU A/S samt eventuelle høringssvar til Kultur- 
og Justitsministeriet.

Et område i vækst omfatter rådgivning til 
DBU A/S på det immaterialretslige område 
navnlig i relation til krænkelsessager (ambush 
marketing) af landsholdet. Herudover bistår 

DBU Jura DBU A/S med rådgivning i relation til 
diverse rettighedsaftaler og sponsoraftaler.

Afslutningsvis skal nævnes, at DBU Jura er 
tovholder på de tvister og retssager, der fra tid 
til anden opstår i huset.

DBU Jura
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Kommunikationsafdelingens er ansvarlig for 
organisationens integrerede kommunikation 
samt pressekontakt.

Kommunikationsdelen omfatter udarbejdelse 
af oplæg og strategier samt eksekveringen in-
denfor discipliner som intern og ekstern kom-
munikation, markedsføring overfor konsument 
segmentet, branding, kontakt til og med offent-
ligheden samt nyhedsformidling.

Afdelingen har konstant fokus på en optimal 
anvendelse af sine kommunikationskanaler, 
og udvikler sin tilstedeværelse på digitale plat-
forme efter en vurdering af de enkelte platfor-
mes udbredelse hos de relevante målgrupper, 
relevans og forventede bæredygtighed samt 
ressourceallokeringen til den nødvendige drift 
og monitorering.

På den baggrund videreudviklede afdelingen i 
2013 sin tilstedeværelse på Facebook med sider 
for nu landsholdet, DBU’s Landsholdsklub og 
DBU Pokalen.

I januar lancerede afdelingen en Instagram-
profil for landsholdet og i juni en tilsvarende for 
kvindelandsholdet.

Udviklingen i antallet af danske brugere af 
Twitter gjorde det relevant at oprette en Twit-
ter-konto, som afdelingen lancerede aktivt i 
september efter udelukkende passivt at have 
monitoreret emner og dialog på Twitter gen-
nem mere end et år. Denne kommunikationska-
nal er endnu ikke tilstrækkelig udbredt eller tek-
nisk anvendelig til isoleret at kunne anvendes i 
effektiv massekommunikation, men den stra-
tegiske anvendelse af DBU’s Twitterkonto, @
DBUfodbold, fokuserer også mest på dette so-
ciale medies funktion som supplement til det 
samlede antal platforme. DBU Kommunikation 
vil successivt øge sin aktivitet på Twitter i en 
dialogbaseret retning i takt med en rimelig res-
sourceallokering til dette medie.

Afdelingen forsøger til stadighed at imøde-
komme den såvel eksterne efterspørgsel på og 
interne ønsker om formidling af fodboldforbun-
dets stadigt stigende aktiviteter og produkter, 
og heri indgår anvendelsen af de nye, digitale 

platforme i stigende grad på bekostning af tra-
ditionelle kommunikationskanaler.

Den nuværende organisering af afdelingen 
betyder også, at den vil kunne imødekomme 
eksterne interessenters efterspørgsel på viden, 
engagement og samarbejde med fodboldfor-
bundet indenfor CSR-området.

Dertil kommer udviklingen af nye, strategi-
ske partnerskaber og samarbejdet med eksiste-
rende sponsorer og samarbejdspartnere, som i 
stadigt større grad bevæger sig ind over traditi-
onelle kommunikationsområder og afdelingens 
kompetenceområder i efterspørgslen på con-
tent i deres aftaler med DBU.

DBU Grafisk
DBU grafisk er en enhed i kommunikationsafde-
lingen.

Grafikerne har ansvar for den visuelle kom-
munikation – planlægning, kontakt og økono-
misk styring af husets samlede online og offline 
grafiske produktion.

Det omfatter blandt andet kontakten til admi-
nistrationens eksterne leverandører af grafiske 
ydelser – herunder tilbudshentning, forhandlin-
ger og produktionsstyring med trykkerierne – og 
økonomistyring af alle grafiske opgaver.

Grafikerne er også ansvarlige for den kreative 
udførelse og produktionen, som de dels udfører 
in house, dels outsourcer afhængig af opgaver-
nes karakter og produktionstidspunkterne.

Medarbejderne
DBU Kommunikation fungerede gennem hele 
2013 med samme gruppe medarbejdere.

Kommunikationschef Lars Berendt samt kom-
munikationsmedarbejderne Jacob Wadland, 
som også har specifikt ansvar for media operati-
ons, Pia Schou Nielsen, Eva Hindby med specielt 
ansvar for DBU’s Landsholdsklub, Mikkel Minor 
Petersen med speciale indenfor CSR og Public 
Affairs, Marianne Løth Pedersen med specielt 
ansvar for formidlingen af beslutninger og ak-
tiviteter indenfor fodboldforbundets bredde-
aktiviteter og kontakt til lokalunionerne, Allan 

Bjerreskov som videojournalist, Kristina Nikoline 
Tullin som webredaktør samt Lise Daugaard som 
projektleder.

Samtlige kommunikationsmedarbejdere er 
tilknyttet udvalg, faggrupper, afdelinger samt 
projekter og aktiviteter som kommunikations-
ansvarlige for de pågældende områder samt kon-
taktpersoner mellem disse områder og kommu-
nikationsfunktionen.

Afdelingen er normeret til 10 kommunikations-
folk, men stillingen som intern kommunikations-
medarbejder blev af besparelsesmæssige årsager 
ikke genbesat ved denne medarbejders fratræ-
delse i 2012.

Grafikerne under daglig ledelse af Bettina  
Emcken måtte imidlertid tage afsked med Carl 
Herup Høgnesen, som af private, familiemæssige 
årsager valgte at flytte tilbage til Færøerne. Jacob 
Roar Hansen er fastansat, Lise Fabricius er del-
tidsansat, Henrik Vick blev hentet ind som vikar.

DBU Kommunikation
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DBU Udvikling er administrativt ansvarlig for 
alle uddannelser samt ansvarlig for analyser og 
statistik på nye såvel som på eksisterende ud-
viklingsprojekter.

De mange forskellige tiltag omkring uddan-
nelserne fremgår af årsberetningerne fra de for-
skellige grupper, hvor DBU Udvikling på både 
træner- og dommerområdet er med til at fast-
holde et godt netværk med de mange kursister, 
som DBU nyder stor gavn af gennem brug af ka-
paciteter blandt kursisterne til at formidle viden 
til gavn for fremtidens trænere og dommere.

Lederuddannelsestiltagene i 2013 har været 
en fortsættelse af arbejdet med fokus på leder-
nes personlige udvikling i klubberne. Derudover 
har DBU Udvikling været med i arbejdet med 
DBU’s første lederakademi, som med meget 
flotte evalueringer blev afsluttet i 2013.

Derudover har DBU Udvikling også ansvaret for 
påsætning af dommere til DBU’s turneringer i 
tæt samspil med DBU’s elitedommergruppe.

Derudover har DBU Udvikling også ansvaret 
for påsætning af dommere til DBU’s turneringer.

Afdelingen består af følgende medarbejdere 
Kenneth Friis Nielsen, Karsten Stiig Nielsen og 
Tine Pleidrup Johansen på dommerområdet. 
Peter Rudbæk, Kit Vagner, Sanni Lindtofte og 
Mads Krogsgaard Rasmussen på træneruddan-
nelsen, mens DBU udviklingschef Poul Gilling 
udover at være leder af afdelingen, også er an-
svarlig for de udviklingsmæssige opgaver samt 
for lederuddannelsestiltag.
Som et led i arbejdet med trænerloungen havde 
DBU Udvikling ansat Michael Riis, som projekt-
leder. Denne ansættelse ophørte i juni 2013, 
hvor projektet overgik til en ny fase med fokus 

på selve udgivelsernes indhold efter Michael Riis 
havde fået opbygget den tekniske platform. 

Fra efteråret 2013 har arbejdet med udgivel-
serne været supporteret af freelance ansættelser.

DBU Udvikling
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DBU Økonomi servicerer en bred vifte af ser-
viceområder i forhold til såvel medarbejdere 
og politikere såvel som klubber, lokalunioner 
m.fl. DBU Økonomi er ledet af økonomichef Bo 
Grøn-Iversen. Det er DBU Økonomis mission at 
skabe de optimale rammer for, at DBU’s orga-
nisation kan virke optimalt og effektivt med af-
sæt i et stabilt miljø. 

De funktioner, der er samlet under DBU Øko-
nomi, er:

• DBU Regnskab, som har ansvaret for DBU’s 
bogholderi og billetadministration. I regn-
skab er teamleder Rikke Olsen, Pernille Kay-
sen og Dorthe Petersen. I billetadministratio-
nen er Susanne Aabo og Pia C. Nielsen.

• DBU IT, som har ansvaret for drift af DBU’s 
IT. Funktionen, som er yderligere beskrevet 
nedenfor, ledes af IT-Chef Heidi Lüthje. I IT er 
Christian Lacoppidan, Flemming Knoth-Niel-
sen og Nichlas R. L. Hansen i teknisk service, 
og projektlederne Morten Forsmann Holst, 
Brian Reimer samt Casper Bech, som er ansat 
i det forgangne år.

 
• DBU Materialelager som har ansvaret for 

håndtering af tøj til DBU’s 15 landshold. I ma-
terialelageret er Dominique Bacquaert og Jan 
Vest under ledelse af Nicolai Kvistgaarden.

• DBU Kantine og Rengøring. I kantinen er Bet-
tina Brandt og Jonas Øster Lörenz og i rengø-
ring Karin Rindom og Dorthe Thøgersen un-
der ledelse af Jeanette F. Hass. 

• DBU Reception. I receptionen er Ina Kyhl og 
Lone Schønbeck.

• DBU Teknik og Service. I teknik og service er 
Mikkel Frederiksen.

Generelt er udfordringen at sikre høj kvalitet i 
serviceringen af Fodboldens Hus/IT-brugere 

etc., set i lyset af, at der er knap 100 medarbej-
dere i alt i DBU og DBU A/S, og Fodboldens Hus 
fortsat øger aktivitetsniveauet i forhold til ta-
lenttræning, mødeafvikling, kurser og meget 
andet. Herudover er Divisionsforeningen i 2013 
flyttet ind som lejere i Fodboldens Hus og ser-
viceres således også. En aktivitetsudvidelse vi 
hilser velkommen, men som hele tiden stiller 
øgede krav til serviceorganisationen.

Der har i sommer bl.a. været afholdt et in-
ternt seminar med henblik på at få et fælles 
værdigrundlag samt øge kvaliteten af den ser-
vice, der ydes i Fodboldens Hus.

DBU Økonomi, udvikling
I 2013 har der særligt været arbejdet med over-
tagelse af bogholderi for DBU A/S, udbud af bil-
letudbyder samt økonomistyring.
 
Bogholderi DBU A/S
DBU Regnskab overtog pr. 1. januar 2013 bog-
holderifunktionen for DBU A/S med henblik på 
at opnå synergier ved at samle bogholderiopga-
verne ét sted i Fodboldens Hus. I denne forbin-
delse overgik DBU A/S samtidig til samme øko-
nomisystem/kontostruktur som DBU.
 
Udbud af billetudbyder
I forbindelse med at den løbende kontrakt med 
Billetnet udløb med udgangen af 2013, beslut-
tedes det at udvikle eget system til salg af fod-
boldskolebilletter. Herudover valgte vi at gå i 
udbud med salg af billetter til landskampe på 
hjemmebane. Valget faldt på billetten.dk, som 
fra 2014 skal understøtte salget af billetter efter 
et mangeårigt godt samarbejde med Billetnet.

Forsikringspolitik
I forlængelse af skift af forsikringsselskab for-
rige år arbejdes der på at forankre ledelsesrap-
portering med henblik på fast årlig trimning af 
forsikringspolitik og –processer på DBU besty-
relsesniveau.

Formueforvaltning
I lighed med de tidligere år har DBU Økonomi i 
samarbejde med DBU’s kasserer optimeret for-
valtningen af DBU’s likvider med henblik på op-
nåelse af højere sikkerhed og øget afkast. I 2013 
omlagdes formueforvaltningen til Danske Capi-
tal, hvilket reducerer omkostningerne og øger 
afkastet.

Økonomistyring og leverandøroptimering
DBU har det seneste år været påvirket af såvel 
vigende sportslige resultater som af finanskri-
sen. Dette har sat DBU’s indtægter under pres, 
hvorfor det har været nødvendigt med øget fo-
kus på omkostningerne med henblik på at opnå 
balance i DBU’s økonomi. Der har tillige været 
arbejdet med ’mere for mindre’ på leverandør-
siden, hvor vi løbende sikrer bedst mulige af-
taler på væsentlige forretningsområder. Dette 
har i det forgangne år bl.a. medført skift af le-
verandør på billetudbud og el-leverandør.

DBU Økonomi
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Regnskabet 2012/13
DBU’s årsregnskab for 2012/13 endte med et un-
derskud på -9,9 mio. kr., hvilket var 5,3 mio. kr. 
ringere end budgetteret, hvilket i sig selv ikke er 
tilfredsstillende. 

Regnskabet er særligt påvirket af færre ind-
tægter ved A-landskampe udgørende -4,1 mio. 
kr., samt et lavere resultat af de kommercielle 
aktiviteter og TV på -7,1 mio. kr. Endvidere har 
møder og administrationen et merforbrug på 
6,4 mio. kr. i forhold til budgettet, der overve-
jende relateres til engangsudgifter i forbindelse 
med organisationsudvikling og direktørskifte. 
Modsat er regnskabet positivt påvirket af til-
bageførsel af hensættelse vedrørende hattrick-
midler med +7,5 mio. kr.

Overskuddet på A-landskampe blev i 2012/13 
på 8,7 mio. kr., hvilket er ca. 4,1 mio. kr. mindre 
end budgetteret. Den væsentligste årsag er la-
vere tilskuerindtægter, da der kom godt 27.000 
færre tilskuere til hjemmelandskampe end bud-
getteret, hvor specielt VM-kvalifikationskam-
pene mod Armenien og Malta skuffede tilskuer-
mæssigt.

DBU’s kommercielle aktiviteter bidrog med 7,1 
mio.kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes 
både færre indtægter fra sponsorer, samt inve-
steringer i DBU A/S med henblik på at forøge de 
kommercielle aktiviteter. Endvidere er DBU A/S’ 
indtjening fra salg af nye sponsoraftaler lavere 
end forventet, ligesom selskabet afholder mar-
kedsføringsudgifter, som tidligere blev afholdt 
af DBU. DBU A/S gav i perioden et underskud på 
0,4 mio. kr., hvilket er 2,4 mio.kr mindre end det 
budgetterede overskud på 2 mio. kr.

DBU’s overskudsandel og tilskud fra Danske 
Spil oversteg budgettet med 0,4 mio. kr. som 
følge af et bedre resultat i 2012.

På sekundære indtægter er der en forbedring 
i forhold til budgettet på 1,3 mio. kr., som skyl-
des sen afregning af licensaftaler i forbindelse 
med Danmarks deltagelse ved EURO2012 i Po-
len og Ukraine.

Udgifterne på herreeliteungdom er 1,2 mio. 
kr. lavere end budgetteret, da U21 sparede knap 
1,4 mio. kr. blandt andet som følge af lavere 
omkostninger ved den fælles U21- og Ligalands-
holdstur i januar. Samlet set har ungdoms-
landsholdene brugt 0,4 mere end budgetteret, 
som hovedsageligt kan relateres til sportslig 
succes i forbindelse med ekstra kvalifikations-
kampsdeltagelse.

På kvindesiden er der brugt 3,3 mio. kr. mere 
end budgetteret på landsholdsaktiviteter, som 
også primært kan henføres til sportslig succes 
med kvindelandsholdets deltagelse i EM i Sve-
rige samt ekstra kvalifikationskampe og EM-
slutrunde for U17- og U19-kvindelandsholdet. 
Merforbruget opvejes af en mindre udgift ved-
rørende ’Vision 2020’, herunder klubudviklings-
projektet, på 3,1 mio. kr.

Under DBU Bredde faldt antallet af delta-
gere for første gang i mange år på sommerens 
DBU’s Fodboldskoler og -camps, hvilket er med-
virkende til et ringere regnskabsmæssigt resul-
tat på 0,2 mio. kr.. I 2013 deltog i alt 34.829 mod 
37.338 i 2012.

DBU Turneringer har i 2012/13 haft en netto-
udgift på 3,3 mio. kr., hvilket overstiger budget-

tet med 0,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes højere 
udgifter på DBU Pokalen på 0,8 mio. kr., som 
delvist modsvares af øget indtægt på gebyrer 
og bøder på turneringer.

DBU Udvikling har en positiv afvigelse på 2,2 
mio. kr., som primært skyldes øget kursusakti-
vitet og lavere afviklingsomkostninger, da der 
ikke er trykt kursusmaterialer i året, hvilket kun 
trykkes hvert andet år.

Der er i 2012/13 brugt 0,6 mio. kr. mindre 
end budgetteret på kommunikation og grafi-
ske produktioner. Besparelserne kan blandt an-
det relatere sig til aktiviteter, der er overgået til 
DBU A/S og lavere trykudgifter end budgetteret 
på grafiske produktioner.

DBU IT, som driver IT for såvel DBU som loka-
lunioner og Divisionsforeningen, har forbrugt 
0,4 mio. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen 
kan henføres til øgede driftsudgifter og mang-
lende indtægter på DBU app’en.

Generelt er DBU’s indtægter kommet under 
pres blandt andet som følge af at publikumsin-
teressen for A-landsholdet har været vigende. 
Omvendt har ungdomslandshold på både 
herre og kvindesiden haft sportslig succes. Alle 
disse forhold påvirker DBU’s økonomi negativt. 
DBU’s bestyrelse følger løbende økonomien og 
arbejder på at genskabe balance i økonomien.

Landskampbilletsalg 2013

 Dato Kamp Sted Billetsalg 
 Hjemmekampe    
 26. marts Danmark-Bulgarien Parken 22.357 
 5. juni Danmark-Georgien Aalborg Stadion 6.567 
 11. juni Danmark-Armenien Parken 14.284 
 11. oktober Danmark-Italien Parken 35.307
 15. oktober Danmark-Malta Parken 11.479 
 15. november Danmark-Norge MCH Arena Herning 6.084

 Udekampe    
 6. februar Makedonien-Danmark Skopje 100
 22. marts Tjekkiet-Danmark Olomouc 784 
 14. august Polen-Danmark Gdansk 100
 6. september Malta-Danmark Ta’Qali National Stadium 525 
 10. september Armenien-Danmark Yerevan 100

Finalen i DBU Pokalen mellem Randers FC og Esbjerg fB, der blev spillet 
Kr. Himmelfartsdag den 9. maj, blev overværet af 26.194 tilskuere.  
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 2012/13 2012/13 2011/12
 t. kr. Budget i t. kr. t. kr.
Indtægtsskabende aktiviteter      

A-landshold   
Indtægter  49.315 58.412 110.610
Udgifter  -40.592 -45.611 -86.915
Netto-indtægt  8.723 12.801 23.695

TV-honorarer   
Indtægter  71.595 72.550 74.266
Udgifter  -9.852 -9.900 -10.059
Netto-indtægt  61.743 62.650 64.207
   
Sponsorer   
Indtægter  36.998 39.270 36.139
Resultat af DBU A/S -401 2.000 2.837
Udgifter  -15.433 -13.910 -12.149
Netto-indtægt 21.164 27.360 26.827
   
Tilskud
Indtægter  35.948 35.805 33.110
Udgifter  -434 0 -169
Netto-indtægt 35.514 35.805 32.941

Sekundære indtægter   
Indtægter  2.010 750 4.407
Udgifter  -424 -450 -3.798
Netto-indtægt  1.586 300 609
   
Kapitalafkast
Indtægter  4.066 3.750 5.733
Udgifter  -180 -250 -516
Netto-indtægt  3.886 3.500 5.217
   
Indtægtsskabende aktiviteter i alt 132.618 142.416 153.496

Udgiftskrævende aktiviteter      

DBU Herre-elitelandshold   

U/21-landshold   
Indtægter  882 493 1.292
Udgifter  -4.106 -5.141 -5.010
Netto-udgift -3.224 -4.648 -3.718
   
U/20-landshold   
Udgifter  -1.117 -1.352 -1.329
   
Ungdomslandshold inkl. talentudvikling   
Indtægter  1.597 520 520
Udgifter  -14.873 -13.361 -14.329
Netto-udgift  -13.276 -12.841 -13.809
   
DBU herreeliteudvikling i alt -17.617 -18.841 -18.856
   
DBU Kvindefodbold   
Indtægter  2.394 576 705
Udgifter  -19.441 -17.613 -15.118
Netto-udgift  -17.047 -17.037 -14.413

DBU Old boys   
Indtægter  60 50 86
Udgifter  -159 -250 -670
Netto-udgift  -99 -200 -584

Resultatopgørelse 2013
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 2012/13 2012/13 2011/12
 t. kr. Budget i t. kr. t. kr.
DBU Licens   
Udgifter  -11.813 -12.527 -11.309

DBU Bredde   
Indtægter  28.192 29.671 25.260
Udgifter  -36.639 -38.367 -34.636
Netto-udgift  -8.447 -8.696 -9.376
   
DBU Turneringer   
Indtægter  9.819 8.700 9.958
Udgifter  -13.150 -11.725 -13.443
Netto-udgift  -3.331 -3.025 -3.485
   
DBU Uddannelse   
Indtægter  16.040 14.930 16.786
Udgifter  -15.860 -17.090 -18.199
Netto-udgift  180 -2.160 -1.413
   
DBU Fair play    
Udgifter  -618 -378 -380
   
Udgifter i alt ved sportslige aktiviteter -58.793 -62.864 -59.816
   
Andre aktiviteter      
   
DBU Administration   
Indtægter  2.227 2.300 2.003
Udgifter  -50.657 -47.023 -44.499
Netto-udgift  -48.431 -44.723 -42.496
   
DBU Kommunikation   
Indtægter  603 300 699
Udgifter  -2.860 -3.150 -3.615
Netto-udgift  -2.257 -2.850 -2.916
   
DBU IT   
Indtægter  6.004 5.370 3.991
Udgifter  -7.327 -6.340 -7.212
Netto-udgift  -1.323 -970 -3.221
   
DBU Jura   
Indtægter  63 0 623
Udgifter  -150 -440 -1.247
Netto-udgift -87 -440 -624
   
Nyanskaffelser/afskrivninger   
Indtægter  0 0 0
Udgifter  -1.258 -1.500 -2.130
Netto-udgift  -1.258 -1.500 -2.130
   
Mødevirksomhed   
Udgifter  -6.352 -3.670 -3.741
   
Tilskud   
Udgifter  -14.771 -14.600 -14.158
   
Sekundære udgifter   
Udgifter  -1.471 -1.100 -1.320
   
Særlige projekter og nye tiltag   
Indtægter  742 4.842 1.736
Udgifter  -8.553 -19.182 -23.706
Netto-udgift  -7.811 -14.340 -21.970
   
Udgifter i alt ved andre aktiviteter -83.762 -84.193 -92.576
   
Samlede udgiftskrævende aktiviteter -142.554 -147.057 -152.392
   
Årets resultat -9.937 -4.641 1.104

 2012/13 2012/13 2011/12
 t. kr. Budget i t. kr. t. kr.
Indtægtsskabende aktiviteter      

A-landshold   
Indtægter  49.315 58.412 110.610
Udgifter  -40.592 -45.611 -86.915
Netto-indtægt  8.723 12.801 23.695

TV-honorarer   
Indtægter  71.595 72.550 74.266
Udgifter  -9.852 -9.900 -10.059
Netto-indtægt  61.743 62.650 64.207
   
Sponsorer   
Indtægter  36.998 39.270 36.139
Resultat af DBU A/S -401 2.000 2.837
Udgifter  -15.433 -13.910 -12.149
Netto-indtægt 21.164 27.360 26.827
   
Tilskud
Indtægter  35.948 35.805 33.110
Udgifter  -434 0 -169
Netto-indtægt 35.514 35.805 32.941

Sekundære indtægter   
Indtægter  2.010 750 4.407
Udgifter  -424 -450 -3.798
Netto-indtægt  1.586 300 609
   
Kapitalafkast
Indtægter  4.066 3.750 5.733
Udgifter  -180 -250 -516
Netto-indtægt  3.886 3.500 5.217
   
Indtægtsskabende aktiviteter i alt 132.618 142.416 153.496

Udgiftskrævende aktiviteter      

DBU Herre-elitelandshold   

U/21-landshold   
Indtægter  882 493 1.292
Udgifter  -4.106 -5.141 -5.010
Netto-udgift -3.224 -4.648 -3.718
   
U/20-landshold   
Udgifter  -1.117 -1.352 -1.329
   
Ungdomslandshold inkl. talentudvikling   
Indtægter  1.597 520 520
Udgifter  -14.873 -13.361 -14.329
Netto-udgift  -13.276 -12.841 -13.809
   
DBU herreeliteudvikling i alt -17.617 -18.841 -18.856
   
DBU Kvindefodbold   
Indtægter  2.394 576 705
Udgifter  -19.441 -17.613 -15.118
Netto-udgift  -17.047 -17.037 -14.413

DBU Old boys   
Indtægter  60 50 86
Udgifter  -159 -250 -670
Netto-udgift  -99 -200 -584
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Resumé af bruttoregnskaber        
  2013  2012  2011  2010 
  t.kr. % t.kr. % t.kr. % t.kr. % 
    
    
Bruttoindtægter 273.394 100 324.949 100 318.784 100 298.935 100
1.  Entre indtægt m.v. 27.526 10 102.806 32 32.971 10 79.712 27
2.  Sponsor og bandereklamer 42.471 16 48.474 15 39.151 12 42.034 14
3.  TV-honorarer 92.599 34 80.196 25 93.729 30 86.585 29
4.  DIF og Danske Spil A/S 19.353 7 17.009 5 16.805 5  16.026 5
5.  Team Danmark 8.616 3 8.440 2 8.681 3 8.800 3
6.  UEFA og FIFA 17.603 6 14.795 5 41.623 13 12.917 4
7.  Kursus- og deltagergebyrer 48.383 18 43.920 13 40.912 13 39.117 13
8. U21 EM-slutrunde 0 0 0 0 35.924 11 0 0 
9.  Andre indtægter 12.956 5 4.093 1 5.085 2 8.331 3
10. Renter 3.887 1 5.216 2 3.903 1 5.413 2
          
Bruttoudgifter 283.330 100 323.847 100 315.260 99 280.656 94
 
Sportslige udgifter 157.596 56 200.642 62 150.137 48 182.642 65
A.  A-holdets kampudgifter m.v. 40.592 14 86.916 27 38.457 12 74.678 25
B.  Herre-eliteudvikling 30.086 11 30.331 9 32.225 10 27.815 9 
C.  Kvindefodbold 21.263 8 16.766 5 14.230 5 16.298 5 
D.  Old Boys 159 0 670 0 376 0 217 0 
E.  Børn og unge 36.639 13 29.271 9 28.596 9 26.889 9
F.  Turneringer 12.339 4 12.744 4 13.868 4 13.383 4 
G.  Uddannelse 15.900 6 23.564 7 21.777 7 22.730 8 
H.  Fairplay 618 0 380 0 608 0 632 0 
  
Andre udgifter 125.734 44 123.205 38 165.123 52 98.014 35
Administration, møder og information 60.228 21 53.165 16 47.633 15 43.981 15
IT  8.227 3 7.212 2 5.056 2 5.060 2
Jura 150 0 1.247 0 660 0 479 0 
Team Danmark 7.934 3 7.669 2 7.500 2 7.500 3 
Reklame og sponsorudgifter 16.900 6 13.708 4 4.606 2 6.823 2
Sekundære og ekstraordinære udgifter 1.471 1 2.140 1 3.360 1 4.738 2 
Tilskud lokalunionerne 13.471 5 13.084 4 8.624 3 8.624 3 
Tilskud Divisionsforeningen 1.300 0 1.074 0 1.074 0 1.074 0 
U21 EM-slutrunde 0 0 0 0 32.324 10 0 0
Særlige projekter 16.053 6 23.906 7 54.286 17 19.735 7 
           

DBU’s andel af resultatet -9.936 0 1.102 0 3.525 1 18.279 6

Fordeling af bruttoindtægter 2013 Fordeling af sportslige udgifter 2013
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Fordelingen af indtægter og 
udgifter for cirkeldiagrammerne 

kan ses i skemaet nedenfor.
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  2013 2012
  t. kr. t. kr.
Aktiver

Anlægsaktiver  
Materielle anlægsaktiver  35.001 35.688
  
Finansielle anlægsaktiver  
Aktier  1.684 3.337

Anlægsaktiver i alt   36.685 39.025
  
Omsætningsaktiver  
Diverse beholdninger  326 438
Diverse tilgodehavender  17.859 20.075
UEFA, tilgodehavende Hattrick midler  22.500 22.500
Udlån med tilbagebetaling efter mere end 1 år  15.841 16.841
Periodeafgrænsningsposter  3.527 6.892
Afholdte udekampudgifter  0 3.023
Værdipapirer  182.797 133.459
Likvide midler  272 14.558

Omsætningsaktiver i alt   243.121 217.786

Aktiver i alt  279.807 256.811   

      
Passiver  
  
Egenkapital  
Ordinær kapitalkonto  131.918 141.856
  
Henlæggelser  
Pensionsfond  1.710 1.828
Hattrick-puljer mv.  6.417 17.170
Øvrige henlæggelser  27.555 28.953
Afsatte returkampforpligtelser  0 1.500

Henlæggelser i alt   35.683 49.451
  
Kortfristet fremmedkapital  
Kreditinstitut  1.426 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser  35.151 17.583
Anden gæld  12.584 28.129
Periodeafgrænsningsposter  63.045 19.794

Kortfristet fremmedkapital i alt  112.206 65.506

Passiver i alt  279.807 256.813
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DBU’s hjælpefond

Disponibel kapital 01.11.2012   81.313
Indtægter
Renter  72.271
 
Udgifter
Tildelt støtte til ansøgere 10.000
Tilskud til DBU’s Ungdomsfond   30.000
  40.000
Omkostninger   15.951 -55.951
Årets overskud  16.320 16.320
Disponibel kapital 31.10.2013   97.633
 
Fondens samlede kapital udgør kr. 2.288.549, der primært er anbragt i 
obligationer. 

Fondens bestyrelse har i 2013 haft følgende sammensætning: 
Christian Kofoed (formand), Allan Hansen og som DIF’s repræsentant 
Christian Pedersen. Benny Jacobsen har fungeret som fondens sekre-
tær.

Fondens bestyrelse har i regnskabsåret behandlet seks ansøgninger 
og i alt ydet en samlet støtte på 10.000 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 01.11.2012    297.353
Indtægter
Tilskud DBU’s Ungdomsfond  30.000
Renter m.v.  494.761
  524.761

Udgifter
Tildelte tilskud til 48 klubber 432.000
Heraf ej udnyttet 5 klubber -45.000
 387.000
Diverse administration 24.091 -411.091 
Årets overskud  113.670 113.670

Disponibel kapital pr. 31.10.2013   411.023            

Fondens samlede kapital udgør kr. 9.950.557 der primært er anbragt i ob-
ligationsbaserede investeringsforeninger.

DBU’s ungdomsfond

Fondens bestyrelse har i 2013 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 søtte til 48 klubber med 
9.000 kroner 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 ungdomshold på 
idrætsskoler eller til lignende formål.
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DBU IT

2013 var det første hele år med IT-chef Heidi 
Lüthje i spidsen for afdelingen. Heidis tidligere 
stilling, som projektleder blev i maj 2013 besat 
af Casper Bech. Derved var IT-afdelingen fuldt 
bemandet og afdelingen består foruden de to 
førnævnte af teknikerne Flemming Knoth-Niel-
sen, Christian Lacoppidan og Nichlas Roney 
Hansen, samt projektlederne Morten Holst og 
Brian Reimer. 

IT-boost til breddefodbold
2013 blev året, hvor rigtig mange skibe blev sø-
sat i DBU IT. De fleste hang sammen med regi-
streringen af alle fodboldspillere i KlubOffice - 
et arbejde som DBU IT også var involveret i at 
supportere. De fleste klubber havde ved årets 
udgang registret deres spillere, og de sidste bli-
ver hjulpet af deres lokalunion, sådan at am-
bitionen om at registrere alle danske fodbold-
spillere til forårssæsonen 2014 bliver nået. Den 
store mængde data fra spillerregistreringen åb-
nede op for arbejdet med en række it-værktøjer, 
som blev igangsat i 2013. De forskellige IT-værk-
tøjer har fået fællesbetegnelsen ’IT-boost’ og 
bliver udrullet i løbet af 2014.

Det første, som bliver lanceret i 2014, er 
KampKlar. KampKlar er et gratis online sam-

arbejdsværktøj, som gør det muligt at kom-
munikere mellem trænere og spillere. Samar-
bejde om opgaver i forbindelse med træning og 
kamp, modtage opdateret turnerings- og spil-
lerdata og meget mere. Arbejdet med KampKlar 
har fyldt meget for DBU IT i 2013, og vi glæder 
os til at lancere det i foråret 2014.

Af øvrige initiativer, som spillerregistreringen 
har medført, kan nævnes elektroniske holdkort 
og spillercertifikater, samt Live score fra bred-
dekampe. Alle projekter som lanceres i foråret 
2014.

Fodbold app’en rundede 100.000 downloads
Samtidig med sin et års fødselsdag kunne 
DBU’s fodbold app fejre sin download num-
mer 100.000. En milepæl, som dog ikke har be-
tydet, at udviklingen af app’en har ligget stille. 
2013 blev nemlig, året, hvor fodboldloven blev 
tilgængelig som en del af app’ens værktøjskas-
sen. Netop værktøjskassen har haft udviklings-
fokus i 2013 og vil forsat have det i 2014. App’en 
kommer til at spille en central rolle i IT-boost til 
breddefodbold ved at tilbyde en række sociale 
interaktionsmuligheder. Eksempelvis bliver det 
i 2014 muligt at kommentere og uploade bille-
der til kampe, mens de spilles.

Skaderne sat i system
Også i 2013 så et nyt skadejournaliseringssy-
stem dagens lys. Systemet blev til i et sam-
arbejde mellem DBU IT’s mangeårige sam-
arbejdspartner, SportSys, DBU’s medicinske 
gruppe og DBU IT. Systemet er en tilføjelse til 
det eksisterende DIWA. Skadejournaliseringssy-
stemet gør det muligt at registrere alle skader 
på landsholdsspillere, som er opstået i forbin-
delse med en landsholdssamling. Systemet skal 
benyttes af alle læger og fysioterapeuter i DBU 
regi, og er efter et par måneds tilløb blevet en 
fast del af deres arbejde i DBU. 

Helpdesk hjælper brugerme
support@dbu.dk er ikke bare en e-mailadresse, 
men et helt bagvedliggende sagssystem, som 
blev taget i brug i 2013. Systemet gør det muligt 
at tildele en sag til den relevante medarbejder 
og giver et overblik over, hvordan sagen skrider 
frem. Det har givet et meget et større overblik 
for både medarbejderne i DBU IT og brugerne.

 Hjemmesider Besøg Sidevisninger 

DBU.dk 7.234.902 42.018.206

DBU Bornhom 34.993 213.475

DBU Fyn 595.007 4.235.873

DBU Jylland 2.658.650 19.350.245

DBU København 478.044 2.849.341

DBU Lolland-Falster 86.301 614.865

DBU Sjælland 1.272.360 9.047.858

Total 12.538.739 78.329.863

 APP Besøg Sidevisninger 

Iphone 2.080.902 29.105.857

Android 1.080.090 14.352.442

Total 3.160.992 43.458.299
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DBU A/S

DBU A/S har ansvaret for at styrke, udvikle og 
dyrke DBU’s kommercielle potentiale samt at 
varetage DBU’s markedsføring. DBU A/S sam-
arbejder tæt med Divisionsforeningen og med 
DBU’s Lokalunioner om udvikling og udnyttelse 
af deres respektive kommercielle rettigheder.

DBU’s image
Året blev indledt med præsentation af en om-
fattende imageundersøgelse (Brand Asset Valu-
ator), der har til formål at give os indsigt om om-
dømme og position til fremover at kunne træffe 
de rette valg for DBU og DBU brands (DBU, her-
relandsholdet, kvindelandsholdet, DBU Fodbold-
skole, DBU Pokalen og Superligaen). 

Med hensyn til herrelandsholdet så konsta-
terede undersøgelsen, at mere end halvdelen 
af Danmarks befolkning har et højt kvalificeret 
kendskab til herrelandsholdet og en umiddelbar 
positiv brandopfattelse, men det fremgik også, 
at der skal arbejdes på anseelsen og øget diffe-
rentiering af herrelandsholdet. Der er et stort 
potentiale for at udfolde såvel DBU Fodboldsko-
ler og kvindelandsholdet yderligere, idet det kan 
medvirke til en øget imagemæssig vækst. Især 
DBU’s Fodboldskoler har en meget fin brand-
position med både højt særpræg og stor anse-
else. Helt overordnet skal DBU’s tiltræknings-
kraft øges.

Vores omverden
Vores omverden og det kommercielle marked 
omkring os er i konstant bevægelse. Det stil-
ler store krav til vores tilpasningsevne. Vi skal 
være udviklingsorienteret og omstillingsparate 
og fremfor alt relevante i en tid med øget kon-
kurrence. Ved landskampe i Parken oplever vi, 
at det er sværere at fastholde de loyale fodbold-
fans og tiltrække publikum. Og på fodboldsko-
leområdet har der de seneste år været stigende 
konkurrence og flere tilbud at vælge imellem. 
DBU A/S arbejder til stadighed for at udvikle vo-
res produkter og tilbud til markedet, så vi kan 
være relevante og konkurrencedygtige.

Fodboldens kommercielle fremtid
I februar måned afholdt DBU A/S en konference 
med titlen ’Fodboldens kommercielle fremtid’, 
hvor interessenter fra erhvervslivet, fra medier 
og fra fodboldens verden blev præsenteret for 
aktuelle emner, der gav anledning til debat om 
fodboldens forretningsmæssige potentiale og 
udvikling. Et seminar, der blev positivt modta-
get af branchen og samtidig fungerede som et 
godt mødested for netværket omkring dansk 
fodbold.

FRM = Football Relationship Management
FRM er fodboldens svar på CRM (Customer Rela-
tionship Management). I vores bestræbelser på 
at styrke og udbygge relationen til fodboldmål-
grupperne – særligt de danske herrelandsholds-
fans, har vi i år etableret os på en CRM platform, 
der gør det muligt løbende at sende relevante 
nyheder til personer, som har sagt ja tak til at 
modtage informationer fra DBU indenfor for-
skellige interesseområder. På den måde kan vi 
etablere en tættere dialog, der kan give os mere 
indsigt om fans og fodboldinteresseredes øn-
sker og behov, hvilket styrker muligheden for at 
målrette de rette budskaber.

Landskampe og herrelandsholdet 
Overskriften henvender sig til fans – og med en 
målsætning om at øge tiltrækningskraften mel-
lem landshold og fans har vi i vores markedsfø-
ring taget afsæt i fan-centreret markedsføring. I 
marts måned præsenterede vi danskerne for et 
reklamespot optaget i Parken, og filmen blev til 
i samarbejde med ’rigtige fans’.

I bestræbelserne på at øge oplevelsen for 
publikum i Parken før, under og efter lands-
kamp har vi igangsat et omfattende evalue-
ringsarbejde, hvor mere en 8.000 personer har 
givet deres synspunkter tilkende i forbindelse 
med de fire kvalifikationskampe, som blev spil-
let på hjemmebane i 2013. 

Publikumsundersøgelsen har tilført DBU vær-
difuld viden, som indarbejdes i de tiltag, som 

løbende præsenteres for fodboldmålgruppen. 
Således blev Danmarks første fanlandskamp af-
viklet på Østerbro Stadion mod Italien forud for 
landskampen mod Italien. Et initiativ, som blev 
taget godt imod fra såvel fans som medier. 

I forbindelse med den sidste kvalifikations-
kamp mod Malta kombinerede vi billetsalg med 
en Adidas trøjekampagne, således at de første 
5.000 billetkøbere fik en landsholdstrøje med i 
købet.

Endelig har vi indgået en aftale med Billetten, 
som fremover skal varetage billetsalg og billet-
håndtering – en aftale som tilbyder DBU nye 
muligheder for at præsentere og sammensætte 
vores billetudbud til markedet. 

Sidst på året blev det offentliggjort, at DBU 
fortsætter samarbejdet med Parken. Den nye 
lejeaftale, der træder i kraft 1. januar 2014, om-
fatter landsholdets kampe i EM-kvalifikations-
turneringen 2014-2015 og VM-kvalifikationstur-
neringen 2016-2017. I aftaleforhandlingerne har 
vi lagt vægt på at sikre DBU bedre muligheder 
for at arbejde med prisdifferentiering og stadi-
onoplevelser for publikum i de kommende EM- 
og VM-kvalifikationsturneringer. 

Kvindefodbold
DBU A/S har været aktivt involveret i udarbej-
delse af en ny brandstrategi for 3F Ligaen, der 
har til formål at tilvejebringe en stærkere visuel 
identitet på tværs af ligaen samt et fællesskab 
omkring målsætninger og en kommerciel hand-
lingsplan, som implementeres i samarbejde 
med de kommercielle ledere i 3F Liga-klubberne.

I forbindelse med forberedelserne til EM 
havde vi god dialog med landstræneren og spil-
lere omkring nye tiltag og markedsføring af 
kvindelandsholdet. Således sammensatte vi et 
markedsføringsprogram bestående af;
1) Præsentation af landsholdets nye maskot, 

Emma Hu, som fik sin TV debut sammen med 
tre landsholdsspillere i Go’aften Danmark 
den 1. april

2) I anledning af International Pillow Fight day 
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(6. april) arrangerede vi pudekamp med kvin-
delandsholdet på hjemmebanen i Vejle. Et 
skævt og anderledes initiativ med det formål 
at møde byens borgere i øjenhøjde og opnå 
mediernes interesse.

3) I pausen mellem skolefodboldfinalerne på 
NRGi Park i Århus spillede kvindelandsholdet 
en landskamp mod 100 børn. Eventen havde 
til formål at sætte fokus på børns ret til et 
godt fritidsliv og fandt sted i samarbejde med 
Red Barnet. 

4) I forbindelse med DBU Tour, der besøgte 16 
danske byer i maj og juni måned, blev kvinde-
landsholdet præsenteret, og profiler fra hol-
det besøgte de fleste afviklinger med det for-
mål at møde fans og pigespillere. 

  Året blev afsluttet med en undersøgelse 
af pigefodbold, som har oplevet en impo-
nerende tilgang på klubniveau. Pigefod-
bold er blevet Danmarks hastigst voksende 

holdsport, et fænomen som vi ønskede at un-
dersøge nærmere. Det blev til ’Girls Insights 
Study’– en kvalitativ undersøgelse af 10-18 
årige piger for at forstå, hvad det er ved fod-
bold, som appellerer til unge piger.

DBU Tour 
DBU Tour er et ny koncept, som har til formål at 
bringe DBU aktiviteter tæt på målgruppen og 
kan beskrives som en omrejsende fodboldevent, 
som hvert år i maj og juni besøger større danske 
byer og indbyder til fodboldfest. På DBU tour 
afholdtes DBU Street DM, ligesom alle havde 
mulighed for at deltage i sjove fodboldaktivi-
teter, oplevelser og konkurrencer. Det er hen-
sigten at udvælge relevante aktiviteter og præ-
sentere disse på DBU Tour. I 2013 var det, udover 
DM i Street, kvindelandsholdet som beskrevet 
ovenfor.

DBU og erhvervslivet
I august måned meddelte Danske Bank, at de 
grundet et nyt strategisk fokus ikke ønskede at 
fortsætte samarbejdet som hovedsponsor for 
DBU fra sommeren 2014. Vi kan glæde os over 
et godt og udviklende samarbejde med Dan-
ske Bank, hvor vi i fællesskab fik udviklet og 
gennemført nogle interessante projekter, heri-
blandt 100Frivillige, som blev til i samarbejde 
med DBU’s Lokalunioner og kundekonceptet 
’Landsholdsspiller for en dag.’
Med formålet at etablere endnu tættere rela-
tion og dialog med vores erhvervspartnere har 
vi gennemført en række netværksmøder mel-
lem landskampene. Disse initiativer er blevet 
modtaget rigtig godt og er bestemt et område, 
som skal dyrkes yderligere.
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Dansk Boldspil-Union

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
Finn Ryberg 2012

Modtagere af DBU’s sølvnål i 2013

Indehavere af DBU’s guldnål

John Andersen IF Haabet, Øster Uttrup, DBU Jylland 
Jan Busk Kristrup BK, DBU Jylland 
Carsten Døhr Bredballe IF, DBU Jylland
Harry Hansen Bredballe IF, DBU Jylland
Karin Jensen Bredballe IF, DBU Jylland
Hans Kragelund Christiansfeld IF, DBU Jylland
John Robert Larsen Fortuna Hjørring, DBU Jylland

Ole Madsen Aalborg Freja, DBU Jylland
Flemming Pedersen Kristrup BK, DBU Jylland
Harry Pedersen Vinding SF, DBU Jylland
Teddy Pedersen Haderslev FB, DBU Jylland
Holger Randers Kristrup BK, DBU Jylland
Henrik Ravnild BK Union, DBU København
Torben Schou Aalborg Freja, DBU Jylland
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Dansk Boldspil-Union

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
1988-2013 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

Dansk Fodbold Award
Fodboldens Hall of Fame fik to nye medlemmer 
da kammeraterne og landsholdskollegerne fra 
80’ernes dynamit-hold, Frank Arnesen og Sø-
ren Lerby blev optaget i den esklusive klub. Ved 
årets Fodbold Award blev Christian Eriksen lige-
ledes kåret som årets fodboldspiller. Alle mod-
tagerne ved DFA fremgår af skemaet.

Leo Dannins Rejselegat
Leo Dannins Rejselegat på 6.000 kroner blev 
uddelt til Arnfred Jessen, Outrup Boldklub og 
Henning Jensen, Hasle IF. Arnfred Jessen har 
siden 1980 været en stor del af udviklingen i 
Outrup Boldklub, hvor han har haft sæde i be-
styrelsen og i øjeblikket er næstformand. Han 
var i 1981 med til at starte pige- og kvindefod-
bolden op, og har gennem årene trænet mange 
forskellige ungdomshold, og er et centralt om-
drejningspunkt i afholdelsen af DBU’s Fodbold-
skoler. Samlet er det blevet til mere end 32 års 
frivilligt arbejde.

Henning Jensen har været frivillig leder og 
træner i Hasle i 35 år, hvor han har bestridt stort 
set alle poster i fodboldafdelingen, hvor det dog 
især har været ungdomsfodbolden, der har haft 

Hennings store interesse. Han har været træ-
ner for klubbens ungdomshold i flere perioder 
og holdleder for FC Bornholms ynglingehold, 
og virket som fodboldskoleleder i Hasle i fem 
år. Derudover har Henning Jensen været leder 
af Hasle Cup i 25 år. Siden 2007 har han deslige 
været medlem af DBU Bornholms bestyrelse, 
ligesom han i dag er medlem af DBU’s Børne-
gruppe.

Erik Hansens ungdomslederpris
Erik Hansens ungdomslederpris på 10.000 kro-
ner gik til Louise Bøjden, Ryslinge Boldklub, 
som trods sine blot 32 år har været frivillig le-
der i mere end 15 år. Som 15-årig startede hun 
som træner for de alleryngste i Ryslinge, og fun-
gerede som træner for diverse ungdomshold i 
mere end 10 år. I 1998 blev hun valgt ind i besty-
relsen i Ryslinge Boldklub, hvor hun stadig har 
sæde. I 2000 kom hun i DBU Fyns pigegruppe, 
og i DBU Fyns børne- og ungdomsudvalg i 2005, 
hvor hun i 2008 blev formand. Samme år ind-
trådte hun i DBU Fyns bestyrelse, og har siden 
2010 været formand for DBU Fyns børnegruppe, 
ligesom hun i flere år har haft sæde i diverse 
DBU udvalg.

Hall of Fame
Frank Arnesen
Søren Lerby

Årets Spiller
Christian Eriksen, Tottenham Hotspur FC

Årets mål
Morten Nordstrand, FC Nordsjælland

Årets træner
Jess Thorup, Esbjerg fB 

Årets talent
Andreas Cornelius, FC København

Årets Superligaspiller
Andreas Cornelius, FC København

Årets kvindelige spiller
Katrine S. Pedersen, Stabæk

Årets kvindelige talent
Stine Ballisager Pedersen, Skovbakken IK

Årets dommer
Jens Maae

Årets breddeklub
FC Skanderborg





Udgiver 
Dansk Boldspil-Union

Fodboldens Hus
DBU Allé 1

2605 Brøndby
Telefon 4326 2222
Telefax 4326 2245

e-mail dbu@dbu.dk
www.dbu.dk 

Redaktion 
DBU Kommunikation

Lars Berendt (ansvarshavende) 
Jacob Wadland

Kristina Nikoline Tullin

Layout/dtp 
DBU Grafisk

Bettina Emcken
Jacob Roar Hansen

Lise Fabricius 

Fotos 
Anders Kjærbye, Per Kjærbye m.fl.

 
Redaktion slut 

21. februar 2014


	aarsberetning-2013_1-46_JRH_2
	aarsberetning-2013_47-118_JRH_2

