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SEJRE OG FÆLLESSKAB I DANSK FODBOLD

FORORD
INDLEDNING

Sportsligt blev 2019 et forrygende år for de danske fodboldlandshold.
Herrelandsholdet er klar til EURO2020 og ubesejret siden 2016. Både
Kvindelandsholdet og U21-herrerne har vundet alle deres kampe i EMkvalifikationen – og vores U17- og U19-landshold er klar til UEFA Elite Round
i 2020.  
Det er et kæmpe skulderklap til talentudviklingen. Det begynder i klubberne og varetages ofte af vores mange frivillige. Tak til alle for det store
arbejde, der skal udvikles i årene fremover. Vi skal også fortsætte den konstruktive diskussion om spillerudvikling og børnefodbolden. Det handler
hverken om bredden eller eliten, men om at sikre børn en tryg tid i fodboldens fællesskab. Og så skal vi arbejde med futsal, e-fodbold og andre
formater, der kan give endnu flere adgang til fodboldens særlige fællesskab.
2019 bliver også husket som året, hvor fansene af Herrelandsholdet for alvor kom tættere på deres helte. Åbne træninger, lange autografsessions og
særlige arrangementer. Tak til spillerne for at stille op til stort og småt, og
til Åge og Jon for at give friheden til, at det kan lade sig gøre. Stemningen
i Parken har aldrig været bedre, og i efteråret navngav fansene deres egen
tribune, så vi fremover har en ’Rød Mur’ både af gavn og af navn.    
I det politiske fodbold-Danmark fortsatte vi desuden det hårde arbejde.
DBU’s bestyrelse gik fra 16 til syv, og vi nedsatte fire komiteer, som også har
nedsat underudvalg. Alle er i arbejdstøjet, og jeg ser frem til et ambitiøst
samarbejde.
Året bød også på fremgang i antallet af børn på DBU’s fodboldskoler og
Get2 fodboldskoler. En række nye velfærdsalliancer med landets kommuner
og startskuddet til en ny Kvindeliga, som også går over al forventning.
2020 bliver et vildt år for dansk fodbold. EURO2020 bliver en begivenhed,
der vil blive husket fremover. Ikke blot de fire kampe i København, men
også i resten af landet, hvor ’Hele Danmarks Fodboldfest’ kommer rundt i
mange af landets kommuner.  
Tak til jer frivillige, aktive og ansatte. Det er jer, der skaber dansk fodbold!

Jesper Møller,
Formand, DBU
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FODBOLD MED E FORAN
INDLEDNING
JANUAR

Skud på O, aflevering med X og indlæg på firkanten. Fodbold er mere end
blot boldspil på grønsværen. Det foregår også på ungdomsværelserne
med FIFA på skærmen, og det er for mange børn og unge blevet indgangen til en interesse for fodbold. Derfor får DBU et særligt og talentfuldt
eFodboldlandshold med blandt andre Fatih ’FIFAUstun’ Üstün og Marcus
’Marcuzo’ Jørgensen (foto) og masser af breddeaktiviteter i hele landet.
2019 bliver et spændende og succesrigt debutår for eFodboldlandsholdet, der i begyndelsen af året tager den samlede sejr i den nordiske
venskabsturnering FIFA19 Nordics Invitational i Helsinki. Senere henter
holdet en tredjeplads ved en turnering for verdens bedste landshold,
nemlig FIFA eNations Cup.

KVINDEFODBOLD FÅR EGEN KONFERENCE
Vi skal turde tænke og handle anderledes!
Landstræner Lars Søndergaard indleder den første talentkonference for
kvindefodbold i Kolding og efterlyser fra podiet flere investeringer, øget
fokus og større mod. Der skal med andre ord trækkes i arbejdstøjet, hvis
dansk pige- og kvindefodbold fortsat skal være med i den øgede internationale konkurrence.
Det budskab går klart igennem til fodbold-Danmark, og der arbejdes
dagen igennem hårdt og målrettet på tværs af klub og niveau for at finde
løsninger og muligheder for fremtidens fodbold for piger og kvinder.
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FODBOLD OG MENNESKERETTIGHEDER
GÅR HÅND I HÅND
Fodbold er en del af noget større. Derfor har fodbolden og DBU et samfundsansvar, når det kommer til overholdelse af menneskerettigheder og
en forpligtelse i den aktuelle kamp mod homofobi og racisme. Både på
den nationale og internationale bane.
Amnesty International Danmark og DBU forlænger derfor deres nuværende samarbejdsaftale fra 2015 for fortsat at gøre en fælles forskel.
Det betyder, at Amnesty sammen med de tre nordiske fodboldforbund
og fagforeninger besøger værtsnationen for VM 2022, Qatar. Her konstaterer de, at arbejdsforholdene for de mange tusinde migrantarbejdere er
forbedret. Men vi er ikke i mål. Amnesty International og migrantarbejdernes internationale organisationer har fortsat et klart budskab til
de nordiske fodboldforbund og fagforeninger. Dialog og pres er vejen
frem – ikke boykot.
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VERDENS STØRSTE STÆVNE FOR
HANDICAPPEDE
En gruppe unge danskere er klar til at snøre fodboldstøvlerne og forsvare de rød-hvide farver på landsholdene for mænd og kvinder. Men det er
ikke helt almindelige landshold, da spillerne alle slås med ADHD og andre
udviklingshandicap.
Både sejrsvilje, fighterånd og landsholdstrøjer er pakket i kufferterne, når
holdene skal kæmpe for sejr til Danmark til ‘Special Olympic World Games’ verdens største sportsstævne for 7.000 deltagere med udviklingshandicap.

EN DEL AF NOGET STØRRE

|

DANSK BOLDSPIL-UNION

|

ÅRBOG 2019

9

FEBRUAR

VI VIL HAVE FLERE SLUTRUNDER….!
Der er smag for store fodboldoplevelser i Danmark. Det begynder med
U21-slutrunden i 2011 og kulminerer med EM for herrer i sommeren 2020.
Men Danmark er ikke slutrunde-mætte. Næste mål bliver globalt med et
nordisk touch. Værtskabet for VM for kvinder i 2027. Og da det er velkendt, at Danmark ikke kan løfte opgaven alene på grund af manglende
stadions med tilstrækkelig kapacitet, lægges der op til et fælles nordisk
bud med basis i fælles nordiske værdier. Med overskriften ’Vision 2027’ er
arbejdet i gang med at identificere mulige byer og stadions. Lykke Friis
styrer løjerne for bordenden af den komite, der samtidig undersøger
muligheden for at få EM for kvinder på dansk jord i 2025.
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DEN NY KVINDELIGA BLANDT
EUROPAS BEDSTE
Tilskuere på lægterne, tv-transmitterede kampe og kommercielle partnere
i kø. Den bedste fodboldrække for kvinder skal over de næste fem år løftes så markant, at Kvindeligaen bliver blandt de bedste fem ligaer i Europa og dermed bliver en mere attraktiv liga for både spillere og sponsorer.
Bag ‘Den Ny Kvindeliga’ står DBU, eliteklubberne og Kvindedivisionsforeningen med støtte fra UEFA – og første skridt på rejsen er ansættelse
af den nye liga-chef, Nicolai Kaas Nordstrøm.
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HISTORISK KONGRES SAMLER
DANSK FODBOLD
Grøn græsløber, bajere på bænken og faglige fodbolddiskussioner.
Forum Horsens danner i marts rammerne om en historisk dag i dansk fodbold, når Fodboldens Kongres afvikles for første gang, og knap 600 klubfolk, trænere og spillere er mødt op for at diskutere fremtiden for dansk
fodbold. Klub- og medlemsudvikling, pige- og kvindefodbold samt spillerog talentudvikling er kongressens tre hovedemner.
Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsminister og nuværende formand for
DBU’s Governance- og Udviklingskomite, kok og iværksætter Claus Meyer,
og fodboldnavne som Ebbe Sand og Jon Dahl er blandt de mange skarpe
hovedtalere.
Kongressen bliver så stor en succes, at den efterfølgende bliver en fast del
af fodboldkalenderen og fremover afholdes hvert andet år.
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FANS KÅRER SCHMEICHEL OG
HARDER TIL ÅRETS BEDSTE
Fodbolddebat afløses af fodboldhæder, da Dansk Fodbold Award 2019
afholdes i rampelyset af Fodboldens Kongres i Horsens. Her er komikeren
Andreas Bo i hopla som vært og kan sammen med resten af Danmark hylde landsholdsspillerne Kasper Schmeichel og Pernille Harder, der kåres til
’Årets Fodboldspillere’ af de danske fans.
Åge Hareide bliver af kollegaerne valgt til ’Årets Træner’, mens Store Heddinge Boldklub kan kalde sig ’Årets Fodboldklub’. Projektet ’Minipraktikanterne’ fra Randers FC’ hyldes ikke kun af UEFA, men af hele fodboldDanmark, med ’En Del af Noget Større’-prisen, for deres arbejde med
teenagere med fysiske og psykiske handicap.
Aftenens største klapsalver lyder dog, da Fodboldens ’Hall of Fame’ optager fodboldspilleren Johnny Hansen, Herrernes OL-hold fra 1948 og 1960
samt Kvindernes VM-hold fra 1971, hvor salen er vidne til rørende takketaler og underholdende anekdoter fra modtagerne på scenen.
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MERE FUTSAL-GULD TIL KØBENHAVN
Futsals epicenter i Danmark ligger i øjeblikket nær København. Nærmere
bestemt i Gentofte.
København Futsal og JB Futsal Gentofte har delt de seneste syv danmarksmesterskaber for herrer, og det bliver der ikke ændret på ved årets
finalestævner. På hjemmebanen i Gentoftehallen vinder Gentofte for andet år i træk med en samlet 5-3-sejr over rivalerne fra København.
Næste trin på stigen er Champions League, hvor ambitionen er at gå videre
fra gruppespillet, for at fortsætte den positive udvikling af futsal i Danmark.
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NY STRUKTUR FOR KOMITEER OG UDVALG
Dansk fodbold står i reformernes tegn. DBU’s bestyrelse går fra 16 til syv
medlemmer og DBU’s Repræsentantskab vedtager en ny struktur for DBU’s
komiteer og udvalg. Fremover får DBU fire komiteer med fokus på elite,
bredde, landshold og good governance, der alle skal være med til at udvikle og sikre fortsat konkurrence og samfundsansvar i dansk fodbold.
Med på holdet som komiteformænd er kendte navne som Helle ThorningSchmidt og Preben Elkjær, der nu står i spidsen for DBU’s arbejde med
good governance og de mest optimale rammer for de 16 danske landshold.
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FLERE VOKSNE VÆLGER FODBOLD TIL
Hvor mange mennesker bor der i Aarhus, Danmarks næststørste by? Omtrent lige så mange, som der går til fodbold i hele Danmark. Hele 329.922
fodboldspillere bliver der registreret i 2018. Det er en stigning på 3.384
medlemmer sammenlignet med året før. Og det er første gang i flere år, at
antallet af danske fodboldspillere går frem. Det er især voksne kvinder og
mandlige seniorer, der nu trækker i fodboldtøjet, mens teenagerne i højere grad lægger fodboldstøvlerne på hylden.

NYT LICENSSYSTEM MED STJERNER
Der er stjerner i massevis – og ikke kun på banen. Stjernerne er den nye
visuelle honorering af DBU’s nye licenssystem for herreungdom. De bliver
uddelt efter en vurdering af talentudviklingen i hver licensklub, som udløser en score og et efterfølgende antal stjerner.
Systemet skal skabe øget transparens i klubbernes placering i ungdomsrækkerne og tjene som et incitament til at blive endnu bedre til at talentudvikle. Øverst på stjernehimlen placerer FC København og
FC Nordsjælland sig på den første liste med 4,5 ud af 5 mulige stjerner.
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15.000 SUNDERE BØRN MED BOLD
PÅ SKOLESKEMAET
For mange pommes frites, for meget iPad og for lidt løb og leg er desværre virkeligheden for mange danske skolebørn. Det kan føre til fedme,
diabetes og dårlig livskvalitet, hvis ikke skuden vender. Skolerne kan
derfor være nøglen til mere sundhed og bevægelse.
‘11 for Health’ er et fodboldforløb for elever i 4.-6. klasse, hvor børn i 11
uger får masser af motion to gange om ugen. Siden lanceringen i 2016 har
der nu været 15.000 elever igennem DBU og Syddansk Universitets effektive forløb, som giver eleverne mere viden om sundhed, en bedre kondition samt mindre fedt og flere muskler på kroppen.

RICO GØR ‘KRØLBEN’ KUNSTEN EFTER
111 år efter Sophus ‘Krølben’ Nielsens 10 mål i OL-semifinalen mod Frankrig bliver landsholdslegendens vilde bedrift gentaget. Skarpretteren er
denne gang 27-årige Rico Melms, der 10 gange sender kuglen i kassen, da
Gråsten Boldklub knuser SUB Sønderborg Inter med 20-0 i Serie 3. Målene falder ikke i en landskamp, men Rico glemmer nok ikke oplevelsen lige
foreløbig. Samlet scorer han hele 40 gange i løbet af efterårssæsonens 12
kampe.
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GULDET GÅR TIL BRØNDBY IF
OG FC KØBENHAVN
Løverne brøler højest, da tabellen gøres op den 5. maj. Her kan FC
København med tre kampe igen og for 13. gang kalde sig danmarksmestre
– og så netop på den dato, hvor københavnerne faktisk hele fire
gange tidligere har sikret sig guldet. FC Midtjylland snupper sølv, og
Esbjerg fB er for første gang siden 2004 tilbage på DM-skamlen med
bronzemedaljer.
Brøndbys herrehold får ingen medaljer. Men tre dage senere er der
alligevel guld på Vestegnen, da Brøndbys kvinder vinder mesterskabet
for 12. gang siden 2003. De nærmeste rivaler fra Fortuna Hjørring ender
på andenpladsen, og VSK Århus slutter den geografiske rundtur af på det
nederste trin af podiet.
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TOPDOMMER BLÆSER I FLØJTEN
FOR SIDSTE GANG
70 gange har han peget på 11-meterpletten. 623 gange har han vist det
gule kort. Og hele 191 gange har han fløjtet en Superliga-kamp i gang.
Men nu er det slut. Dommer Michael Johansen indstiller sin aktive dommerkarriere i 2018/2019-sæsonen i Danmarks bedste fodboldrække, hvor han
kan kigge tilbage på 26 år som dommer, heraf 12 år som topdommer i
Superligaen og ikke mindst 30 internationale kampe.
Den tidligere topdommer fortsætter dog sin karriere i sort som formand for
DBU’s Dommerudvalg. Et udvalg, der målrettet arbejder med udviklingen af
nutidens og fremtidens elitedommere med en god portion erfaring fra tidligere topdommere.
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ELKJÆR OG THORNING I SPIDSEN
Det er ikke hvem som helst, der har takket ja til at sidde for bordenden, når
Landsholdskomiteen med Preben Elkjær i spidsen og Governance- og
Udviklingskomiteen med Helle Thorning-Schmidt byder velkommen til
møder i de nye komiteer.
Landsholdskoryfæet styrer slagets gang i den nye Landsholdskomite, der
blandt andet skal være med til at sikre fokus, koordinering og udvikling af
de danske fodboldlandshold. Den nye Governance- og Udviklingskomite
skal sætte retning for DBU’s arbejde med åbenhed, transparens og udvikling i dansk fodbold fremadrettet. Udover de to komiteer nedsætter DBU
også Breddekomiteen og Prof-komiteen, der afløser de hidtidige prof- og
breddeudvalg.
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TILSKUER-REKORD OG DRAMA I
ÅRETS POKALFINALER
4.157 tilskuere sætter pokalfinalerekord for kvinderne, da Fortuna
Hjørring besejrer de nykårede danmarksmestre Brøndby med 1-0 på
Brøndby Stadion. Janelle Cordia bliver den helt store heltinde for nordjyderne med sin matchvindende scoring i anden halvleg.
13 kilometer længere mod øst skal herrernes finale mellem Brøndby IF og
FC Midtjylland i Parken afgøres fra 11-meterpletten. Her skaber hele 31.430
tilskuere på tribunerne en fantastisk stemning. FC Midtjylland-keeper
Jesper Hansen parerer to straffespark og sender den allerførste pokaltitel
til Herning.
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INGEN SOMMERFERIE UDEN
FODBOLDSKOLE
JUNI

Store smil, leg med læderkuglen og flere fodboldglade børn. DBU’s
Fodboldskoler løber af stablen med endnu flere piger og drenge driblende rundt på banerne end året før. Næsten 24.000 børn tilbringer en uge
af deres sommerferie i selskab med verdens fedeste spil på en af de godt
230 fodboldskoler.
Dansk fodbold og DBU hylder desuden adskillige klubber for deres vedvarende og dedikerede arbejde med fodboldskolerne igennem 25 år. En
indsats, der har været med til at skabe mange uforglemmelige fodboldøjeblikke for børn i årenes løb.

OFELIA PLADS BLIVER FANZONE
TIL EM 2020
De fleste kender Ofelia Plads foran Skuespilhuset – med den fantastiske
udsigt og som nabo til skvulpende bølger i Københavns Havn. Sommeren
2020 bliver pladsen forvandlet. Ugenkendelig, nærmest. Pladsen danner ramme for EURO 2020-fanzonen – en fanzone som ingen andre. En
Football Village faktisk.
Pladsen fyldes med små madboder, bløde siddepladser, street art, fællessang og koncerter og selvfølgelig fodboldbaner, hvor besøgende fra
hele Europa kan prøve kræfter med alle fodboldens formater. Derfor er
det uerstattelige hænder, der sidder på de 1.700 frivillige, som har tilmeldt sig frivillighedsprogrammet til sommerens EM-slutrunde. Heraf
udvælges 1.300 til de vigtige opgaver rundt om i hovedstaden og i Parken.
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JUNI

NYE KRÆFTER KLAR TIL NYE
UDFORDRINGER
Han har ført FC Nordsjælland til klubbens første og eneste mesterskab.
Han har været træner i Bundesliga-klubben Mainz. Og han er flere gange
blevet hædret som årets træner i Danmark. Fra sommeren 2020 skal
Kasper Hjulmand være ny landstræner for Herrelandsholdet. Dermed afløser han Åge Hareide, der siden sin tiltrædelse i foråret 2016 har ført Herrelandsholdet til VM i Rusland i 2018 og EM i 2020.
Ny assistenttræner bliver Morten Wieghorst, der har været både superligatræner i FC Nordsjælland, AGF og AaB, U21-landstræner og desuden
spillet 30 A-landskampe.
De første opgaver for den nye landstrænerduo bliver Nations League i
efteråret 2020, og dernæst venter VM-kvalifikationen frem mod
slutrunden i Qatar i 2022.
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VAR DER STRAFFE?
Når bolden ruller i den nye sæson i 3F Superligaen i juli 2020, bliver det
med ekstra hjælp til de danske dommere. Teknologien Video Assistant
Referee (VAR) indføres i landets bedste fodboldrække for herrer. VAR skal
løfte dommerniveauet og sikre et så fair spil som muligt.
DBU og Divisionsforeningen begynder i efteråret 2019 uddannelse af
VAR-dommere, der alle er nuværende eller tidligere topdommere. Alle
skal igennem et skræddersyet VAR-uddannelsesforløb med både teoriundervisning, træning i VAR-simulator og kamptræning.

KURSUS LEDER UNGE AD IDRÆTSVEJEN
Hvad får du, når du smider personligt lederskab, dræbende driblinger
og trænererfaring i en stor gryde med påskriften ‘uddannelse’? Svaret er
LIFU: Ledelse og Idræt for Unge.
DBU København og DBU Sjælland har skabt projektet i samarbejde med
virksomheden WESi3 for at hjælpe unge ledige uden uddannelse fremad
i tilværelsen. Fem unge fra Gentofte gennemfører LIFU som de første og
har dermed fået både indsigt i ledelse og en uddannelse som idrætstræner i en sportsgren efter eget valg.
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U21 SKIFTER FRA DANSK TIL SPANSK
For tredje gang i træk er Danmark med til U21-EM. Med stjerner som
Robert Skov, Jacob Bruun Larsen, Victor Nelsson, Philip Billing og Joakim
Mæhle har holdet kvalificeret sig suverænt til sommerens slutrunde i
Italien, hvor de vinder to ud af tre kampe – men alligevel ikke kvalificerer
sig til semifinale og kvalifikation til OL.
EM-deltagelsen er samtidigt den sidste med Niels Frederiksen som U21landstræner. Han bliver ny cheftræner i Brøndby IF.
Afløseren bliver spanske Albert Capellas, der har en fortid på Barcelonas
ungdomsakademi. Tidligere landsholdsspiller og cheftræner i Viborg,
Steffen Højer, bliver assistenttræner og sammen fører trænerduoen det
nye U21-hold gennem lutter sejre i efteråret 2019.
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JULI

200 JULEMÆRKEBØRN TIL
FODBOLDSTÆVNE
Gode holdkammerater og fodboldfællesskab er opskriften på en spændende dag for 200 børn fra de danske julemærkehjem, der møder op til
det årlige fodboldstævne.
Mange af børnene har dårlige oplevelser med sport og bevægelse, men
til julemærkestævnet er alle med på holdet. Det handler ikke om at vinde,
men om at give børnene en god oplevelse med fodbold og motion.
Så når den sidste kamp fløjtes af, går børnene hjem med en medalje om
halsen og en god sommerferieoplevelse med nye venner i rygsækken.
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JULI

HJEMLØSELANDSHOLDET TIL VM
Sprut, stoffer og kriminalitet. Spillerne på holdet har ikke altid haft det
nemt. Men i juli er de landsholdsspillere og forsvarer de rød-hvide farver
ved Homeless World Cup, der i år afvikles i Wales. Undervejs både sejrer
og taber holdet til andre stærke nationer, men for spillerne er det allervigtigste fællesskab, sammenhold, tryghed og tillid.
Holdet er primært udtaget, fordi de har været hjemløse inden for det seneste år eller hjemløse og i misbrugsbehandling inden for de seneste to år.
Det betyder, at mange af spillerne ikke længere er hjemløse, men er på vej
videre i livet.
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FORSIKRING OG FODBOLD FORENES
Sukkerbold og sikkerhed snøres sammen, da Gjensidige Forsikring
bliver hoved- og navnesponsor for den bedste kvindelige fodboldrække,
Kvindeligaen. En historisk aftale, der skal styrke udviklingen af dansk
kvindeelitefodbold. Og allerede efter den første halvsæson øges
medieomtalen og kendskabet til ligaen markant, tilskuertallet stiger med
mere end 60 procent, mens streamingtallet eksploderer med mere end
100 procent. Kvindefodbolden og Gjensidige Kvindeliga kommer dermed
for alvor på agendaen i 2019.
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GUMMIET UD AF BUKSERNE
AUGUST

Tøm lommerne og bank støvlerne, inden du tager hjem fra kunstgræsbanen. Det er de enkle huskeregler til små og store fodboldspillere, der
går på grønsværen på de mere end 350 kunstgræsbaner herhjemme.
Med kampagnen ‘Det er ingen kunst at passe på miljøet’ sætter DBU fokus på, hvordan landets fodboldspillere undgår, at gummigranulatet kommer med hjem i sportstasker og spillertøj. For hvert år forsvinder 0,75 ton
granulat fra banerne, og det kan gå ud over miljøet. Derfor er det vigtigt,
at fodbold-Danmark klædes godt på til at lade bolden rulle med kunstgræs under fødderne.

HURTIGT SPIL HOS GAMLE DRENGE
Dåbsattesten lyver aldrig, og i takt med at alderen stiger, ser man typisk,
at tempoet falder. Men det er ikke ensbetydende med, at det ikke længere
er muligt for ting at gå hurtigt. Rigtig hurtigt faktisk.
Det dokumenterer Jacob ’Taz’ Sørensen med bravur, da han kun bruger 14
sekunder, før han sparker bolden forbi Purhus’ målmand, da Oldboyslandsholdet vinder 2-1 med Martin Jørgensen som anfører og anden målscorer.
Jørgensen har lillebror Mads med to måneder tidligere, da Oldboyslandsholdet gæster barndomsklubben fra IF Midtdjurs. Her er det Mads,
der som indskifter scorer to gange i 2. halvleg og dermed sikrer endnu en
sejr til ’de gamle drenge’.
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FODBOLD ER FOR ALLE
Så enkelt kan det siges. Det gør landsholdsspillerne Pernille Harder,
Mathias Zanka Jørgensen, Pierre-Emile Højbjerg og Martin Braithwaite i en
ny kampagnevideo, hvor de tager skarp afstand fra homofobi – både på
og udenfor banen. Videoen bliver en af årets mest sete og delte på DBU’s
og Spillerforeningens sociale medier. Videoen lanceres under Copenhagen
Pride 2019, hvor også kampene i landets bedste fodboldrækker krydres
med regnbuefarver i form af hjørneflag, indløbsbold og anførerbind.
Regnbuefarverne på armen er dog ikke forbeholdt fodboldens elite.
DBU sender godt 1.000 farvestrålende armbind ud til breddefodbolden i
et år, hvor fodboldhistoriens første straf for homofobiske tilråb bliver en
realitet. Det sker, da Fodboldens Disciplinærinstans straffer både OB og
Brøndby IF, efter at deres fans har råbt homofobiske sange efter FCKspilleren Viktor Fischer.
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FODBOLD-DANMARK HYLDER
HVERDAGENS HELTE
SEPTEMBER

Uden frivillige, intet foreningsliv. Uden frivillige, ingen idræt. Uden frivillige, ingen fodbold. Fra den motiverende træner på sidelinjen til ham, der
kridter banen, til holdlederen, der sørger for rent spillertøj til hver kamp.
126.000 ildsjæle knokler og gør en kæmpe forskel for dansk fodbold.
Derfor hylder DBU og Arbejdernes Landsbank fodbold-Danmarks ildsjæle
med kampagnen ‘Hele Danmarks Frivillige’, hvor 50 frivillige bliver udvalgt
til en hyldest foran de danske fans under en landskamp på hjemmebane
i Parken. De 50 klubber får desuden en portion præmiepenge på 15.000
kroner.

PLAYMAKER – DANSK FODBOLDS
NYESTE SPILLER
Viden er vejen til sejr, og derfor lancerer DBU, Divisionsforeningen og Syddansk Universitet, med fodboldmediet Mediano som mediepartner, i efteråret en helt ny og unik vidensplatform, Playmaker.
Platformen har store ambitioner både på og udenfor banen og vil på sigt
være et vidensbibliotek for dansk fodbold. Her får trænere,
ledere og forskere mulighed for at dele viden, skabe indsigt og vigtigere erfaringer. Det skal via ugentlige podcasts og artikler skabe større
opmærksomhed om den nyeste viden samt sikre, at dansk fodbold står
bedst muligt i den internationale konkurrence.
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SEPTEMBER

FODBOLD OG SJOV I SMUK SYMFONI
TIL PIGEFESTIVAL
Måløv Boldklub spreder store smil og masser af højt humør for mere end
150 piger. Selvom solen taber kampen om at bryde igennem årets første
efterårsskyer, så strømmer deltagerne fra syv klubber til pigefestivalen i
det nordsjællandske. FC Nordsjælland-anfører Catrine Gryholt Larsen, der
til daglig huserer i Gjensidige Kvindeliga, kigger også forbi.
Arrangementet har som formål at samle så mange piger som muligt for at
fejre, at det – naturligvis - også er cool for piger at spille fodbold og have
det sjovt med læderkuglen.
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VI SAVER MODSTANDEREN OVER
Det handler om råstyrke. Det handler om teknik. Og det handler om
professionalisme og evnen til at samarbejde om at bygge noget stort, der
kan skabe resultater. Sådan er det for Herrelandsholdet, og sådan er det
for byggecenterkæden STARK, der i september træder ind i kredsen af
officielle partnere for Herrelandsholdet. Partnerskabet sparkes for alvor i
gang, da Åge Hareide udtager truppen til kampene mod Schweiz og
Luxembourg i et af STARK’s store byggecentre.
Udover Herrelandsholdet gælder aftalen også Oldboys-landsholdet, der
fremover spiller kampe med STARK-logoet på brystkassen.
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SEPTEMBER

FODBOLD FOR HJERTET
Et skrantende helbred og et begrænset talent med en bold er ingen hindring for at gå på grønsværen. ‘Fodbold for Hjertet’ er et nyt koncept, der
skal få danskere med hjerte-kar-lidelser i gang med at dyrke motionsfodbold. Knap en halv million danskere lever med hjerte-kar-sygdomme. Her
batter motionsfodbold for sundheden og giver bedre kondition, stærkere
knogler samt lavere vægt og blodtryk efter få måneders træning.
DBU, Hjerteforeningen og Syddansk Universitet er den stærke trekløver,
der med støtte fra TrygFonden skal sikre, at mindst 800 mænd og kvinder
tager drikkedunken under armen på ‘Fodbold for Hjertet’-holdene. Og
ingen ringere end Michael Laudrup går forrest i den gode sags tjeneste.
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KVINDELANDSHOLDET OG ATEA SÆTTER
OVERLÆGGEREN HØJT
Kvindelandsholdets jagt på et nyt EM-eventyr bliver forstærket med et
nyt medlem af familien. IT-virksomheden ATEA indgår en fire-årig aftale
som officiel partner for Danmarks bedste fodboldkvinder.
ATEA’s engagement og vilje til at være med til at styrke Kvindelandsholdet og udviklingen af dansk kvindefodbold er drivkraften bag partnerskabet. Samtidig har IT-virksomheden et mål om at blande sig blandt de
bedste i deres felt, ligesom Kvindelandsholdet sigter mod toppen.
IT-virksomheden bliver Kvindelandsholdets fjerde officielle partner
sammen med Oddset, Arbejdernes Landsbank og hummel.
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SCHMEICHEL OG DEN RØDE MUR
Den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel står en drømmekamp
mod Schweiz i Telia Parken og er fænomenal i 1-0-sejren, der giver et stort
boost i EM-kvalifikationen. Målmanden er som en mur, som de schweiziske
spillere ikke kan passere. Bag ham er den nye stemningstribune, som de
danske fans har valgt at kalde ‘Den Røde Mur’. Dagen før landskampen er
der officiel afsløring af navnet, og hele truppen kigger forbi til festen før
træningen.
Billedet af Schmeichel og Den Røde Mur bliver det mest likede billede på
Herrelandsholdets Instagram-profil i 2019 med over 22.000 likes.
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OKTOBER

ÆGTEPAR VIER LIVET TIL FODBOLDEN
I mere end 46 år har de været mand og kone. I 44 år har de været gift.
Gift med fodbolden. Siden 1975 har Niels og Bitten Møller været frivillige i
den vestjyske fodboldklub Alslev SK.
Som ethvert ægtepar er Niels og Bitten ikke enige om alt, men som holdledere for klubbens Serie 4-hold sikrer de, at alt på og omkring holdet
spiller. Bitten vasker og pakker tøj, mens Niels holder styr på økonomi og
bødekasse. Og deres fælles - og måske vigtigste – opgave er at sørge for
forplejning til kampene. Det kan man ikke gå ned på!
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FODBOLD FOR BRYSTERNE
600 kvindelige motionister trækker trøjerne over hovedet og er klar til
kamp til ’Lyserød Lørdag’. Ikke for at vinde medaljer eller pokaler. Det
handler i stedet om at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse og Støt
Brysterne-kampagnen til fire store Fodbold Fitness-stævner med i alt 75
hold i Jylland, på Sjælland og Lolland.
De mange fodboldspillere sveder ikke forgæves, da knap 120.000 kroner
bliver skudt afsted fra stævnerne til Kræftens Bekæmpelses arbejde for
den gode sag.
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OKTOBER

EKSKLUSIVE LANDSHOLDSTRØJER GIVER
STOR DONATION TIL KNÆK CANCER
DBU og hummel står sammen skulder ved skulder i kampen mod kræft. Til
oktober-testkampen mod Luxembourg i Aalborg spiller Herrelandsholdet
i en særlig Knæk Cancer-trøje, der kun bliver brugt til denne kamp. Efterfølgende er det muligt for fans at byde på trøjerne i en række auktioner,
og de to samarbejdspartnere kan sammen donere knap 154.000 kroner til
Knæk Cancer-indsamlingen.

FODBOLD FEJRER GENFORENINGEN
Christian X’s tur på den hvide hest over den genetablerede grænse i Sønderjylland i 1920 er ikonisk og en del af den fælles nationalhistoriske arv.
Og 100 år gammel. Genforeningsjubilæet bliver fejret med maner i hele
2020, hvor fodbolden også spiller en rolle. Fællesskab, oplevelser og følelser på tværs af grænser er fællesnævnere for genforeningen og for
sporten. Endnu en ny velfærdsalliance skaber rammerne for en U16 Open
Nordic Tournament for piger i Sønderborg, som knytter genforeningen og
fodbolden sammen i en fælles fortælling.
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#BLUEGIRL-SAG FØRER TIL OPFORDRING
FRA UEFA-PRÆSIDENT
OKTOBER

Navnet er Sahar Khodayari. Også kendt som #bluegirl på sociale medier.
Den iranske pige sætter ild til sig selv. Årsag? Hun står til seks måneders
fængsel. Forbrydelse? Hun har sneget sig ind på et fodboldstadion for
at se sit yndlingshold spille kamp iklædt lang frakke og blå paryk, da det
iranske styre har forbud mod kvinder på stadion.
29-årige Sahar Khodayari dør senere af sine kvæstelser.
Sagen giver genlyd i den internationale fodboldverden. UEFA’s præsident,
Aleksander Čeferin, opfordrer direkte alle UEFA-medlemmer til, at både
landshold og klubhold ikke spiller kampe i lande, hvor kvinder ikke har adgang til stadions. En opfordring DBU naturligvis bakker op om.

VISION OM TO MODERNE NATIONALSTADIONS
Ambitionen er klar. DBU ønsker at få de store turneringer til Danmark.
Der arbejdes allerede på at få EM og VM for kvinder, men der er også
interesse for en ny Europa League-finale eller andre store turneringer. Men
den nuværende infrastruktur er ikke tidssvarende.
DBU’s bestyrelse med formand Jesper Møller i spidsen ønsker nye rammer
i form af et moderne nationalstadion med plads til minimum 50.000 tilskuere i hovedstaden - og et stadion med plads til 25.000 tilskuere andetsteds i landet, hvor der kan afholdes finalekampe for ungdomsturneringer.
Samtidigt er der visioner om et nyt domicil for DBU’s administration og et
nationalt træningscenter, hvor alle landshold kan bo og træne.

EN DEL AF NOGET STØRRE

|

DANSK BOLDSPIL-UNION

|

ÅRBOG 2019

49

50

ÅRBOG 2019

|

DANSK BOLDSPIL-UNION

|

EN DEL AF NOGET STØRRE

NOVEMBER

FODBOLDSKOLEBØRN OG
LANDSHOLDSSTJERNER SPILLER SAMMEN
Knap 27.000 børn deltager på årets fodboldskole. Mere end 4.000 af
dem er med i en unik konkurrence, og 16 vinder en oplevelse for livet, der
rulles ud på en grå novemberdag på den nye hybridbane i Herning. Anført
af ni landsholdsspillere med Schmeichel, Harder og Højbjerg i spidsen
er scenen sat til et træningspas tilsat en kæmpe portion godt humør og
efterfølgende autografer og selfies til alle.
For et øjeblik er vejen til stjernerne pludselig forkortet, og det
grundlæggende budskab om, at fodbold primært er en leg er stadig
gældende – hvad enten man er landsholdsspiller eller spirer.
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KONG FU-SPARK I DUBLIN
FORLØSER DANMARK
Der er dømt deja-vu i Dublin i november. Igen skal Herrelandsholdet spille
en afgørende kvalifikationskamp mod de grøn-klædte modstandere fra
Irland. Ligesom i 2017 er kampen tæt og spændende. Forløsningen er stor,
da Martin Braithwaite i anden halvleg på akrobatisk vis sparker Danmark
foran 1-0. Lidt efter udligner Irland. Og så er jublen enorm, da dommer
Felix Brych til slut fløjter kampen af med 1-1 stående på måltavlen. Med
det ene point er Danmark klar til EURO2020 på hjemmebane, og spillerne
kan fejre kvalifikationen sammen med de knap 2.700 feststemte danske
fans på plads på stadion.
Siden bliver jublen kun endnu større, da en lodtrækning giver et fantastisk
resultat: Danmark får hjemmebane til alle tre gruppekampe ved EM, og en
stor fodboldsommer venter!
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NOVEMBER

SEJRSKNUS OG KÆMPESEJR
En, to, tre, fire, fem. Hele seks gange lyner Kvindelandsholdet. På blot 28
minutter! Og yderligere fire mål følger i en historisk første halvleg på
Viborg Stadion. Danmark knuser Georgien 14-0 i efterårets sidste kamp blandt andet på hattricks af Pernille Harder og Stine Larsen - og overvintrer med maksimumpoint i EM-kvalifikationen. En aften hvor også Kasper
Schmeichel er på lægterne for at vise sin støtte.
Men aftenen stopper ikke her. For efter det næsten historiske opgør møder 10-årige Isabel sejrskvinderne. Den unge fan ser især Nadia Nadim
som sit helt store forbillede, og den rutinerede landsholdsangriber overrasker Isabel personligt med både kram og kvindelandsholdstrøje.
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NOVEMBER

MASSER AF SUCCES OG DET, DER HØRER TIL
Åge og Jon skriver historie i 2019. 34 kampe uden nederlag over et forløb
på tre år. Det er en fantastisk statistik. Specielt fordi succesen ikke er
isoleret og enkeltstående.
DBU’s 16 landshold spiller i alt 34 kampe i efteråret. Her bliver det til
næsten uvirkelige 27 sejre, seks uafgjorte og blot ét enkelt nederlag.
Resultaterne giver ikke kun anledning til sejrssang i omklædningsrummene, men åbner for adgang til de scener, hvor det for alvor er sjovt.
Herrelandsholdet sikrer kvalifikation til EM. Kvinderne og U21 har begge
maksimumpoint i EM-kvalifikationen, mens både U19-herrerne, U19kvinderne, U17-drengene og U17-pigerne sikrer sig adgang til forårets
Elite Rounds.
Pointhøsten er historisk, og drømmene vokser så frit, at det gør det svært
at bevare pessimismen på vegne af dansk fodbold.
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GET2SPORT MODTAGER UEFA-PRIS
Børn og unge i udsatte boligområder skal have adgang til et aktivt fritidsliv.
Så enkelt beskrives det i DIF’s initiativ ‘get2sport’. På den baggrund modtager projektet en UEFA-donation på 45.500 euro. Prisen skal styrke Get2
Fodboldskolerne, som afvikles i et stærkt samarbejde mellem DIF og DBU.
Donationen gør det muligt at udvide antallet af de særlige DBU Get2
Fodboldskoler i 2020 til 17 skoler, hvor over 1.000 børn får mulighed for at
deltage og øve driblinger, jongleringer og saksespark. Men Get2
Fodboldskolerne handler i høj grad også om nye kammeratskaber og et
fællesskab at stå op til.
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DECEMBER

EM PÅ HJEMMEBANE BLIVER
EN FOLKEFEST
Når Herrelandsholdet i sommeren 2020 indtager hjemmebanen i Parken
til alle tre EM-gruppekampe, begrænser den rød-hvide fest sig ikke til
nationalarenaen. Over hele landet bliver der sejlet op ad åen, og ‘Der er et
yndigt land’ kommer til at runge i alle afkroge. EM på hjemmebane bliver
nemlig Hele Danmarks Fodboldfest.
Kommuner, klubber og virksomheder i hele landet kommer i samarbejde
med DBU til at skabe et uforglemmeligt rød-hvidt fællesskab med storskærmsarrangementer, Legends Tour og EM i Straffe. Vi glæder os!
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FODBOLDFAMILIEN UDVIDES
DBU indgår 13 nye velfærdsalliancer i 2019, der på hver deres måde styrker samfundet. Fra fastholdelse og rekruttering af unge trænere over
udvikling af pige- og kvindefodbold til en hjælpende hånd til ledige unge
gør aftalerne en forskel i dansk fodbold.
De nye medlemmer af fodboldfamilien tæller blandt andre Sønderborg,
Kolding, Haderslev, Holbæk og Jammerbugt Kommune. Med de nye aftaler har DBU nu 29 velfærdsalliancer med kommuner landet over – og flere
er i støbeskeen.

EN DEL AF NOGET STØRRE

|

DANSK BOLDSPIL-UNION

|

ÅRBOG 2019

59

FORANDRINGER OG REFORMER
HOS LOKALUNIONERNE
Foreningen af Lokalunioner smager af fodboldhistorie, som det også var
tilfældet, da DBU Jylland og DBU Sjælland hed henholdsvis Jysk og Sjællands Boldspil-Union. Men tiderne skifter, og da Foreningen af Lokalunioner indgår en ny breddeaftale med DBU, er det anledning til en
reformproces, der også lægger op til et navneskifte.
De bredderelaterede arbejdsopgaver, der tidligere lå i Brøndby, kommer
ud i landet. Det giver samtidig anledning til at finde et mere sigende og
tidssvarende navn. På DBU’s repræsentantskabsmøde giver repræsentantskabet den endelige tilladelse, der betyder, at navnet Foreningen af Lokalunioner nu kun bliver repræsenteret i historiebøgerne, mens DBU Bredde
bliver den samlede betegnelse for organisationen bag breddefodbolden i Danmark.
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DIREKTØR-TRANSFER I DBU
Han er 45 år. Topleder. Øverste administrative ansvarlig i Beskæftigelsesministeriet med 1.500 medarbejdere og en omsætning på svimlende 320
milliarder kroner. Navnet er Jakob Jensen, oprindeligt fra Tornby i
Nordjylland og de sidste 15 år på ledelsesposter i Centraladministrationen.
Og nu er han DBU’s nyeste signing som administrerende direktør.
I medierne beskriver han sig selv som indehaver af ’sort bælte’ i interessentopbygning, forhandlingsevne og politisk betjening. Jakob Jensen skal
bruge disse egenskaber til at rammerne, hvor DBU’s 16 landshold, 100
medarbejdere, 330.000 aktive spillere og 126.000 frivillige, fortsat kan sikre
DBU’s position i samfundet som en del af noget større.
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REGNSKAB

REGNSKAB

2019

2018

2017

Bruttoindtægter

295.124

360.131

279.825

TV

115.727

123.788

96.282

Kursus og deltagergebyr

36.388

34.774

45.257

Sponsor / DBU Contribution

19.883

15.239

12.987

Entre m.v.

36.694

19.454

34.484

DIF og Danske Spil

18.412

18.366

17.233

UEFA og FIFA

34.996

32.994

36.798

0

91.996

0

Andre indtægter

5.193

2.840

9.675

Refusioner vedr. administration

7.646

8.315

12.039

Team Danmark

9.000

8.800

9.200

11.185

3.564

5.870

Bruttoudgifter

300.225

370.327

277.941

Elite-aktivititeter

149.516

219.328

138.446

Herrelandsholdet

30.267

28.610

28.861

0

76.976

0

4.980

4.815

5.586

Herre elite

32.734

32.753

27.566

Kvindefodbold

21.970

20.980

18.917

Uddannelse

14.772

15.494

21.446

Udvalget for professionel fodbold

19.291

18.551

12.101

Turneringer

18.002

13.649

16.468

7.500

7.500

7.500

VM2018

Renter

VM 2018
Reklame og sponsorudgifter

Team Danmark
Øvrige sportslige aktiviteter (DBU Bredde mv.)

62

56.652

55.904

53.761

Old boys/Futsal

840

861

918

Fairplay

756

895

481

DBU Bredde

26.470

25.799

28.803

Breddeudvalget

14.077

14.000

9.011

Tilskud lokalunioner

14.509

14.349

14.547

Sekretariat/adm

94.057

95.095

85.735

Administration

50.084

52.801

49.850

IT

13.445

15.513

13.758

Kommunikation

1.506

1.969

2.301

Jura

1.002

3.080

3.269

Møder

4.872

4.406

4.887

Sekundære og ekstraordinære udgifter

4.158

2.017

6.919

Renter

2.900

5.314

0

Udviklingspuljen

16.090

9.996

4.750

Resultat

-5.101

-10.196

1.884
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BRUTTOINDTÆGTER 2019




TV, UEFA mv. (51 %)
Aktivitetsbestemte indtægter (28 %)
Andre indtægter (21 %)

BRUTTOUDGIFTER 2019
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Elite-aktiviteter (50 %)
Øvrige sportslige aktiviteter (19 %)
Udviklingspulje (5 %)
Sekretariat/administration (26 %)
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DBU’S VISION
DBU vil gøre en forskel i det danske samfund:
• Vi vil arbejde for øget trivsel og respekt
• Vi vil tage ansvar for danskernes sundhed og motion
• Vi vil gøre en forskel for sammenhold og fællesskab
• Vi vil bidrage til styrket integration og inklusion
DBU vil udvikle dansk fodbold:
• For at skabe nye talenter og flere sejre for vores landshold
• For at skabe glæde og begejstring for flere spillere og fans
DBU vil samarbejde med klubber, frivillige og spillere:
• Om at udvikle dansk fodbold
• Om at tage større ansvar i samfundet
FORDI VI ALLE ER EN DEL AF NOGET STØRRE
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