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Tillykke til mestrene!
Der er blevet uddelt en masse pokaler i dansk fodbold de seneste uger.
Såvel hos herrer og kvinder har ét hold vundet både mesterskabet og pokalfinalen.
Hos kvinderne vandt Fortuna Hjørring det evige opgør med Brøndby og sejrede først pokalfinalen
med 3-1 og dernæst den afgørende kamp i ligaen med samme cifre. Stort tillykke!.
Hos herrerne vandt FC København 2-1 over AGF i pokalfinalen i Telia Parken, der var udsolgt for
første gang i 18 år. Fantastisk kamp, fantastisk stemning. FCK har også vundet mesterskabet efter
en flot sæson. Stort tillykke – også til SønderjyskE, der vandt sølv-medaljer for første gang
nogensinde.
Også tillykke til de mange hold og klubber, der i de øvrige rækker har vundet medaljer og pokaler.
Flotte sejrer til kvindelandsholdet
Også tillykke til kvindelandsholdet, der fik et par gode sejrer over Slovakiet og Polen med hele 4-0
og 6-0. Kampene blev vundet på flot spil og i fantastisk stemning på Viborg Stadion, hvor der blev
slået rekord for antallet af tilskuerer til en kvindelandskamp i Danmark. I det hele taget er der
fantastisk opbakning til kvindelandsholdet, også i dækningen på DR3 og fra de mange, der deltager
i arrangementer før kampene. Det er et godt fundament for det videre arbejde med pige- og
kvindefodbold i Danmark.
Fokus på sportslig vision og strategi
Årets bestyrelsesseminar i Nymindegab er blevet rykket frem fra november til juni, så drøftelserne
kan fungere som optakt til budgetlægningen i efteråret.
På seminaret fik vi en status på de seks strategiske indsatsområder med særligt fokus på
talentudvikling og arbejdet med en sportslig vision i DBU. Vi skal sætte nye mål for dansk fodbold
og investere i udviklingen, så vi også om 10-20 år har stærke klubber og landshold.
På mødet havde vi et spændende tema om klubudvikling og arbejdet med at skabe gode projekter
med landets fodboldklubber, som kan give de bedste rammer og tilbud til spillere og frivillige.
Samtidig havde vi en længere drøftelse af, hvordan vi placerer opgaver og aktiviteter i regi af
henholdsvis Lokalunionerne, Divisionsforeningen og DBU, så vi både følger nærhedsprincippet men
også sikrer sammenhængskraft og fællesskabsfølelse på tværs af dansk fodbold.
I forlængelse heraf kan det oplyses, at drøftelser om placering af kompetencer og opgaver mellem
DBU og Divisionsforeningen – og mellem DBU og Lokalunionerne – skrider planmæssigt fremad.
Der er god og konstruktiv dialog, og vi forventer at kunne fortælle nyt engang efter sommerferien.

Styregruppe skal fordele 44 mio. kr.
I marts i år besluttede DBU’s bestyrelse at afsætte 44 millioner kroner til udvikling af dansk fodbold
over de næste fire år. Beløbet skal matches med støtte fra fonde og andre samarbejdspartnere og
gives til projekter, der kan understøtte DBU’s vision, En Del af Noget Større, og de seks strategiske
indsatsområder.
DBU’s bestyrelse har besluttet, at en styregruppe skal stå for arbejdet med at formulere kriterier
og vurdere de mange ansøgninger. Gruppen får Christian Kofoed, DBU’s kasserer, som formand og
repræsentanter fra både Divisionsforeningen, Lokalunionerne og et par eksterne repræsentanter.
Se mere her: Styregruppe skal uddele millioner til udvikling af dansk fodbold.
Nye profiler til faggrupper
Der er en del nye navne i listen over medlemmer i DBU’s faggrupper. Blandt de nye er professor
Peter Krustrup fra Københavns Universitet og manden bag Fodbold Fitness-konceptet – samt Jakob
Sehested Mørkeberg fra Anti Doping Danmark.
Den samlede liste over faggruppernes medlemmer kan ses her: Nye profiler i fodboldens
faggrupper
Kommission for kvindefodbold
Vi ønsker flere piger og kvinder i dansk fodbold – både på banen, på trænerbænken og i de mange
faggrupper og bestyrelser. Det har vi markeret flere gange, og nu har vi i bestyrelsen besluttet at
nedsætte en kommission, der skal få os endnu tættere på det mål. Den nye kommission skal have
eksterne profiler, gerne fra både virksomheder, organisationer og det politiske liv. De skal give os
inspiration til, hvordan vi får flere piger og kvinder over alt i fodboldens verden. Mette Bach Kjær
fra bestyrelsen er med i gruppen, der søger eksterne profiler og ventes på plads i løbet af
sensommeren.
Læs mere her: Ambassadører skal sikre flere i fodboldlivet
Den nye kommission kommer som opfølgning på rapporten ’Pigernes Stemme’, der har givet et
unikt indblik i pigers forhold i fodboldens verden. Rapporten fik flot omtale i medierne under
konferencen Women Deliver, hvor både udenrigsminister Kristian Jensen og tidligere statsminister
Helle Thorning-Schmidt var med til at hylde fodbolden.
Læs mere her: Pigerne vil prioriteres i fodboldklubben
Honorarer i DBU under lup
Som bekendt har vi for længst indført fuld åbenhed om honorarer og vederlag i DBU. De følger som
bekendt niveauet for borgmestre i mellemstore kommuner og formandens lønniveau har kunne
læses på www.dbu.dk.
Nu har et flertal i Folketinget besluttet at hæve lønnen betragteligt for borgmestre og andre

politikere i en aftale, der også omfatter ændring af pensionen for de folkevalgte.
På bestyrelsesmødet valgte jeg at italesætte emnet, så vi får drøftet honorar- og vederlags
størrelse efter disse nye regler. Bestyrelsen besluttede at få et oplæg, som vi kan drøfte i løbet af
efteråret. I denne drøftelse skal vi også forholde os til de skærpede krav fra UEFA og FIFA, der
ønsker større compliance og åbenhed om fastsættelse af honorar og vederlag.
Styregruppe skal forberede EM2020
I disse uger kan vi nyde fodbolden fra EM i Frankrig – selv om det for enhver dansk fodboldelsker
gør ondt, at vores eget landshold ikke er med.
Om fire år skal vi selv være værter for fire kampe til EM 2020. Kampene spilles i Parken i
København, men fodboldfesten skal være for hele landet – fans og spillere, klubber og kommuner.
Derfor har vi nedsat en styregruppe, der allerede nu skal i gang med at forberede den store
begivenhed og sikre, at det bliver en national begivenhed. Ole Jacobsen, formand for DBU Sjælland
og medlem af DBU’s bestyrelse, skal stå i spidsen for gruppen og samle relevante personer til
opgaven.
I løbet af efteråret forventer vi også at ansætte en administrativ ansvarlig for EM-slutrunden i
Danmark.
Læs mere her: Styregruppe skal forberede EURO2020
Bestyrelse i DBU A/S fornyes
De kommercielle kompetencer skal styrkes i bestyrelsen i DBU A/S.
Derfor har vi besluttet at udskifte tre medlemmer og indsætte tre nye, der kommer med baggrund
og indsigt fra private virksomheder.
De afgående medlemmer er undertegnede, Henrik Ravnild, medlem af DBU’s forretningsudvalg og
formand for DBU København, samt Claus Gilbert Clausen, der har været ekstern repræsentant i
bestyrelsen. Vi skylder Claus en stor tak for hans indsats i arbejdet med DBU A/S.
Vi forventer at have tre nye bestyrelsesmedlemmer på plads til første møde efter sommerferien.
Ny UEFA-præsident til september
I midten af maj blev der afholdt UEFA-kongres i Budapest, Ungarn.
På kongressen blev franske Florence Hardouin valgt ind i bestyrelsen foran norske Karen Espelund,
som ellers havde opbakning fra DBU og de øvrige nordiske forbund. Florence Hardouin fik 33
stemmer mod Karen Espelunds 21.
Til kongressen var der stort fokus på ledelsessituationen, der mildest talt er åben, efter at tidligere
UEFA-præsident Michel Platini er suspenderet og den tidligere UEFA-generalsekretær Gianni

Infantino som bekendt er valgt til FIFA-præsident.
DBU har valgt at bakke op om den slovenske fodboldformand, Aleksander Ceferins kandidatur på
samme måde som vi gjorde med Luis Figo til FIFA-valget. Inden vi beslutter hvem vi vil stemme på,
vil vi afvente det samlede felt af kandidater, hvor der er deadline for opstilling den 20. juli. Valget
af ny UEFA-præsident finder sted til en ekstraordinær kongres den 14. september i Athen.
Læs mere her: DBU støtter Ceferins kandidatur i UEFA-valg
Ny FIFA-præsident varsler nye tider
Senere i maj blev der afholdt FIFA-kongres i Mexico City med Gianni Infantino som ny præsident.
Han markerede sig blandt andet med at stille flere krav for valget af fremtidige VM-værtsnationer
gældende allerede fra VM i 2026. De nye krav handler om demokrati og transparens,
menneskerettigheder og økonomisk bæredygtighed og følger i høj grad de ønsker, vi har foreslået
de senere år.
Samtidig præsenterede den nye FIFA-præsident det nye program FORWARD, der skal give en bedre
og stærkere fokus på udvikling af fodbold globalt set. Det nye program afløser en række tidligere
programmer og stiller en række krav, når FIFA bevilger ressourcer til de regionale og nationale
fodboldforbund. Kravene handler blandt andet om transparens i regnskaberne, om særligt fokus på
kvindefodbold og en række andre forhold, som skal opfyldes før at støtten bevilges.
I forlængelse af de nye krav og programmer har FIFA forhøjet den økonomiske støtte til de
nationale fodboldforbund, så det årlige bidrag til DBU vokser fra USD 250.000 (cirka DKK
1.650.000) til USD 1.250.000 (cirka DKK 8.250.000). Det er rigtigt positivt og understøtter vores
ønske om at investere i udviklingen af dansk fodbold i vores strategiske arbejde.
I forbindelse med kongressen blev Fatma Samoura fra Senegal udnævnt som den første kvindelige
generalsekretær i FIFA nogensinde. Et positivt signal og stort fremskridt i arbejdet med at få flere
kvinder på centrale poster i fodboldens verden. Gibraltar og Kosovo blev formelt godkendt som
FIFA-medlemmer og indgår i VM-kvalifikationen fra efteråret 2016.
Læs mere her: DBU formand glæder sig over nye VM-krav
Besøg og alliancer i Japan og Kina
I forbindelse med Herre-A-landsholdets deltagelse i Kirin Cup i Japan holdt jeg møder med den
danske ambassadør i Japan og præsidenten fra det japanske fodboldforbund. Derefter besøgte jeg
også den danske ambassadør i Beijing, Kina, og mødtes også her med højtstående repræsentanter
fra det nationale fodboldforbund.
Begge steder er der stor interesse for de danske traditioner og erfaringer i forenings-kultur med
vores stærke korps af frivillige, uddannelse af trænere og fokus på samarbejde med lokale skoler,
kommuner og andre.

De er også interesserede i projekter som FIFA 11 For Health, Fodbold Fitness og andre projekter,
hvor fodbold kan bruges lokalt til at aktivere og engagere.
Det kinesiske fodboldforbund var meget begejstrede for, at vi modsat andre besøgende har stort
fokus på græsrods-fodbold, frivilligheds-aspektet og projekter som Fodbold Fitness og FIFA 11 For
Health. Dette havde stor betydning for den positive stemning og den store interesse for at arbejde
videre sammen.
Begge fodboldforbund er meget interesserede i at indgå partnerskabsaftaler i stil med den, vi har
indgået med fodboldforbundet i Rumænien. Det kan omfatte udveksling af viden og erfaringer men
på længere sigt også føre til eksport af nogle af vores koncepter til andre nationers
fodboldforbund.
Konference og møde i Grønland
Til august bliver der afholdt en stor idrætskonference i Nuuk, Grønland, med fokus på blandt andet
udviklingen af grønlandsk idræt. Konferencen afholdes i samarbejde mellem Grønlands
Idrætsforbund, Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Lokale- og Anlægsfonden. I forlængelse af det
afholder forretningsudvalgene fra de seks nordiske fodboldforbund deres årlige møde i Ilulissat.
Politiske besøg på Christiansborg
Vi har afholdt en række møder med Grønlands-ordførere fra de politiske partier på Christiansborg.
Målet har været at informere ordførerne om det arbejde, som vi har sat i gang i samarbejde med
Grønlands Boldspil-Union.
Vi har mødtes med ordførere fra 6 partier – Socialdemokraterne, Radikale, Dansk Folkeparti,
Alternativet og de to Grønlandske partier. Der har generelt været stor interesse for projekterne i
Grønland og særligt for det faktum, at fodbolden kan være med til at løse nogle af de sociale og
sundhedsproblemer Grønland oplever i udvalgte områder. Ordførerne vil gerne bakke op om
projektet som ambassadører, hvis det kan hjælpe og i øvrigt bidrage til at få det profileret politisk.
Den 23. juni havde vi foretræde for Folketingets særlige Grønlands-udvalg, hvor vi fortalte om de
mange projekter og ideer. Der var stor interesse og opbakning.
Idrættens udfordringer hos IDAN
I slutningen af maj deltog jeg i den årlige konference hos Idrættens Analyseinstitut i Vejen og
bidrog med oplæg om idrættens udfordringer i Grønland samt om good governance i international
idrætspolitik, særligt om UEFA og FIFA.
Konferencen er et vigtigt samlingspunkt for forskning og udvikling i idrættens verden og har mange
gode indlæg og temaer. I år var der blandt andet fokus på, at danskernes forbrug af idræt og
motion for første gang i årevis er aftagende, hvilket er en stor og vigtig udfordring på tværs af alle
specialforbund. Vi skal sammen kæmpe for at vende den tendens, så vi kan leve op til vores fælles
mål i Bevæg Dig for Livet – og blandt andet sikre, at medlemstallet i dansk fodbold vokser fra
335.000 til 450.000 inden 2025.

Flot Special Olympics Idrætsfestival
At fodbold og idræt i det hele taget kan gøre noget for alle, oplevede jeg på tæt hold, da jeg i maj
besøgte Dansk Handicap Idrætsforbunds flotte arrangement, Special Olympics Idrætsfestival. Der
blevet dystet indenfor mange forskellige idrætsgrene, og i fodbold blev der spillet 8-mands-fodbold
med højt humør. Samtidig kunne vi fejre, at have vores nye samarbejdsaftale på plads og klar til
underskrivelse.
Årsmøde i DIF med store ambitioner
Der er gang i de store planer i idrættens verden – både hos os i DBU og også hos Danmarks Idrætsforbund. Det så vi til årets DIF-årsmøde, hvor der blev diskuteret ny økonomisk støttestruktur, som
Niels Nygaard også har fortalt om til DBU’s bestyrelse. Den nye struktur skal give ’mere idræt for
pengene’ og vi har løbende givet input.
Til DIF-årsmødet blev Thomas Bach og Hans Natorp valgt som næstformand. Samtidig blev DBU’s
næstformand, Bent Clausen, genvalgt til DIF’s bestyrelse.
Vi ser frem til samarbejdet med den nye DIF-bestyrelse.
Ny model for udlodningsmidler
Der bliver arbejdet på højtryk for at få en ny model for udlodningsmidler, som er de penge, der
kommer via tips- og lotto-midlerne. Siden spilleloven blev liberaliseret i 2012 har der hersket
uklarhed over mængden af udlodningsmidler til blandt andet dansk idræt. Derfor arbejder flere
politikere i Folketinget – og flere idrætsorganisationer - på at skabe en ny model, der blandt andet
skal lukke forskellen på den tidligere mængde udlodningsmidler og det nuværende niveau.
DBU har bidraget til arbejdet med afholdelse af et temamøde i samarbejde med DGI og DIF op til
landskampen mod Portugal i Parken i efteråret 2014.
Til Repræsentantskabsmødet i marts forudså jeg et højt aktivitetsniveau i foråret – og længden på
dette nyhedsbrev bekræfter, at der er gang i mange spændende ting.
Jeg forventer, at det høje niveau fortsætter i efteråret – og håber på forståelse for, at vi gerne vil
informere om, hvad der sker.
Tusind tak til alle for den store indsats på tværs af dansk fodbold.
Rigtig god sommer – husk at få holdt god ferie, så vi er klar til ny sæson.
Med venlig hilsen,

Jesper Møller, formand
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