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Vi er blevet en del af noget større
INDLEDNING
FORORD

Året 2014 har været et begivenhedsrigt år i fodboldens verden – også i DBU.
I verden omkring os vandt Tyskland en festlig og spektakulær VM-slutrunde i fodboldens sambaland, Brasilien – desværre uden Danmark blandt deltagerne. Herhjemme vandt AaB både pokal og mesterskab hos mændene, mens Fortuna Hjørring og
Brøndby tog sig af trofæerne hos kvinderne. Og så fik det danske U21-landshold et
historisk gennembrud og gik ubesejret gennem kvalifikationen til EM.
I DBU har 2014 også budt på en masse nyt.
Vi har fejret 125 års jubilæum – med fest og fejring for spillere, trænere og fans
samt gæster fra hele fodboldens verden.
Vi har lanceret fortællingen ‘En Del af Noget Større’ og en ny vision for at skabe
fokus på fodboldens bidrag til samfundet. Vi har lanceret nye strategier for vores
fans og billetområder – med nedsættelse af prisen på de fleste billetter. Og vi har
lanceret ny kommerciel strategi med fokus på flere kommercielle partnerskaber i
stedet for én hovedsponsor.
Vi har holdt seminar om fodboldens betydning for danskernes sundhed – og muligheden for at gøre endnu mere. Og så har vi set et nyt samarbejde mellem skoler og
klubber vokse frem med henblik på at få mere fodbold i og uden for skoletiden.
Vi har bekæmpet matchfixing og kæmpet med økonomiske problemer – og forsøgt at håndtere begge udfordringer.
I foråret 2014 er undertegnede tiltrådt som formand og direktør for DBU – og har
rejst land og rige rundt for at mødes med klubber og frivillige, borgmestre og ministre, samarbejdspartnere og andre interessenter.
Vi takker alle for jeres bidrag til dansk fodbold i 2014 – og håber, at denne nye DBU
Årbog 2014 giver et godt indblik i et spændende år.

Jesper Møller, formand
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– men også om sundhed, integration og at være en del af noget større

Fodbold er leg og forretning. Havebold og finalekampe. Småbold og topopgør. Sved og sure sokker.

Dansk fodbold har kampe hver dag, året rundt. På store stadions med tusindvis af fans og på bane 14 med et par forfrosne forældre på sidelinjen.
Det er kamp for at vinde tacklingen og kampen – og for at vinde mesterskaber og medaljer. Men mest af alt er det kampe for at vinde den gode
oplevelse – og smagen af sved og tilfredshed efter kamp og træning.

Fodbold er tacklinger og scoringer, afleveringer og hovedstød. Det er syngende fans på tribuner og svedige spillere i omklædningsrummet. Fodbold
er sammenspil og solopræstationer. Det er spil på tværs af kulturer, religioner og politiske forskelligheder – et globalt fællesskab med sit helt eget
sprog.
Dansk fodbold er 125 års historie. Fra en kreds af foreninger til en union
af godt 1600 klubber. Fra parker og marker til stadions og multibaner. Fra
weekendsport til nationalsport og fag på skoleskemaet. Fra glade amatører til dyre landsholdsstjerner.
Dansk fodbold er dynamitten i 1986, euforien i 1992 og håbet i 2014. Det
er Laudrup og Schmeichel – men også Hansen og Jensen, Said og Nader.
Det er 3-400.000 spillere i alle aldre og alle niveauer. Talenter og knapt
så talentfulde. Fuldtid og fritid. Alvor og mest for sjov. Og så er det knapt
100.000 frivillige – trænere, holdledere, dommere og forældre, der er klar
med frugt og saft i pausen.

INDLEDNING

Fortællingen om dansk fodbold handler om tacklinger, eufori og sure sokker

Dansk fodbold er nationalfølelse og et yndigt land. Det er klubfølelse –
med tørklæde og trøje, fællessang og fællesskab på tribunen. Og så er det
samarbejde på tværs i kommunen – med skoler og sponsorer, klubber og
kommunale kontorer.
Men dansk fodbold er også en del af kampen på samfundets bane. En
kamp for sundhed – mod fedme og overvægt, mod sygdomme og voksende udgifter til hospitalerne. En kamp for integration og venskaber – mod
vold og ungdomskriminalitet.
Dansk fodbold er DBU – som en ramme om lokalunioner og Divisionsforeningen, for klubber og foreninger – og for godt en halv million spillere og
trænere, dommere og holdledere. Og så selvfølgelig for hele den danske
befolkning som mulige fans og familier til alle dem, der spiller.
Dansk fodbold er en del af noget større
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11 mod 11, 5 mod 5 – og nu også 8 mod 8
JANUAR

De fleste gange er det 11 mod 11 – ikke mindst til de store kampe på TV. Andre gange er det 5 mod 5 – særligt blandt mindre børn. Men fodboldkampe kan være i
mange flere kombinationer og størrelser. Med opbakning fra delegeretmøderne i
lokalunionerne under DBU bliver det nu også muligt at spille 8 mod 8 for spillere
på 10-12 år. De nye spillesystemer skal give spillerne så mange boldberøringer som
muligt – og dermed give plads til at få udviklet så mange talenter som muligt. Og
så selvfølgelig at have det sjovt som muligt…

Fodbold skaber akademisk beskæftigelse
Ledighed + fodbold = beskæftigelse. Det bliver det positive regnestykke, hvor en
række kommuner, virksomheder og fodboldklubber i hovedstadsområdet går sammen om at skabe beskæftigelse til unge arbejdsløse akademikerne. De unge kommer i arbejde og får erfaringer til deres CV – i en tid med rekordhøj ledighed. Fodboldklubberne får tilført nye evner og kompetencer. Virksomhederne får værdier
fra foreningslivet – og gratis arbejdskraft. Og fodbolden får mulighed for at bidrage til, at unge ledige får gang i beskæftigelsen.

Til almen nytte – og stor værdi
Røde Kors er det. Red Barnet er det – og Forbrugerrådet er det. Og nu er DBU det
også. Almennyttig. For mange er det blot et kedeligt stykke lovtekst, men da DBU
bliver godkendt til § 8a status, er det samtidig en anerkendelse af den samfundsopgave, fodbolden – og ikke mindst landets fodboldklubber – løfter hver dag. Hele
året rundt bruger DBU midler på at hjælpe vores klubber med aktiviteter og uddannelse, der bidrager til samfundet.
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Klubber + kommuner = nye muligheder
INDLEDNING
JANUAR

Det handler om sundhed, skolereform, sociale indsatser – og om at gøre en forskel i samfundet. Og så handler det om at skabe samarbejde mellem Danmarks 90
kommuner og landets godt 1650 fodboldklubber. Alt sammen en del af den kommunestrategi, som DBU og Danmarks Idrætsforbund (DIF) præsenterer med en
særlig pulje på 10 millioner kroner til at sætte gang i projekter landet over. Høje
Taastrup og Brønderslev er blandt de første kommuner til at søsætte projekter
med blandt andet Fodbold Fitness for kræftramte mænd og mentorprojekter for
udsatte unge. Og mange flere projekter er på vej.

DBU ønsker flere kvindelige ledere
Fodbold-Danmark er oftest mænd, mænd, mænd – og så ganske få kvinder. Derfor
ønsker DBU flere kvinder blandt de frivillige holdledere, trænere og medlemmer af
bestyrelser i landets mange klubber. DBU og lokalunionerne tilbyder særlige uddannelser for kvindelige frivillige og afholder Kvindefodboldens Dag, der skal få flere kvinder til at tage tillidsposter i fodboldens verden. En af dem, der allerede har
taget frivillig-rollen, er 50-årige Stine Trampe, der var træt af at sidde alene tilbage
i familien: ”I stedet for at blive irriteret over, at min mand og mine sønner er fodboldtossede, så ville jeg hellere blive en del af det!”.

►
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FEBRUAR

INDLEDNING
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Mere teknik, mindre hop med bolden

Regnbuer og mangfoldighed

Det ligner gammeldags indendørs fodbold, men er det alligevel ikke rigtigt. De
gamle træbander er væk. Bolden er mindre og hopper ikke så meget. Målmanden
har handsker på hænderne og må rent faktisk bruge dem. Og bolden skal sparkes
ind fra sidelinjen i stedet for det sædvanlige kast over hovedet. Det hedder futsal
og er sydamerikansk inspireret med fokus på teknik og hurtige bevægelser. Der er
dog ikke meget sydamerikansk over klimaet i Kolding i februar, hvor København
Futsal kæmper sig til DM-guldmedaljer for første gang i klubbens historie.

Nogle er mørkhårede, andre er lyshårede. Nogle er lyse i huden, andre er mørke i
huden. Nogle er heteroseksuelle, andre er homoseksuelle. Og alle er fodboldspillere. Mangfoldigheden i fodbold-Danmark gælder også seksualiteten, som er i fokus,
da Danske Fodbold Fanklubber 5. februar modtager årets AXGIL-pris for deres tiltag
mod homofobi i dansk fodbold. Prisen bliver tildelt efter, at de danske fodboldfans
til en landskamp i Parken i oktober 2013 præsenterede en kæmpe regnbue-tifo –
som hyldest til mangfoldigheden i fodbolden.
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Fodbold fra græs til skærm
FEBRUAR

Fodbold spilles på græs – men planlægges på skærme. Og det kan være både
smartphones, tablets og computere. Siden 2012 har 300.000 danskere downloadet
Fodbold-App’en – med adgang til kampe og planlægning. Når hverdagen er travl,
kan det være de små ting, der afgør, om der er tid til at give en ekstra hånd med i
klubben. Derfor bliver det nye værktøj ’KampKlar’ lanceret for at styrke planlægningen endnu mere – fra kampe over kørsel og til kagebagning. I 2014 vælger 9.300
hold i over 1.000 klubber at bruge det.

90 medlemmer – og årets fodboldleder
Det kan godt være, at Guldborg IF kun har 90 medlemmer – og at det bedste hold
spiller i Serie 2. Til gengæld har den lille klub på Lolland ikke mindre end Årets Fodboldleder 2013 i form af den 47-årige Maibritt Mathiasen. I årevis har hun hver uge
brugt utallige timer på at arrangere kampe og transport, klub-arrangementer og
andre tiltag. Både for børn og voksne. Med andre ord gør hun dét, som mange tusinde frivillige også gør hver dag for dansk fodbold. Maibritt Mathiasen har gjort
det så meget, at hun bliver hyldet på først Lolland-Falsters delegeretmøde og efterfølgende på DBU’s repræsentantskabsmøde i Odense.

Økonomisk underskud – igen og igen
Udgifter og indtægter hænger ikke ordentligt sammen. Det er tydeligt, da regnskabet 2012/13 i februar bliver fremlagt med et underskud på hele 9,9 millioner kroner.
Senere på året er økonomien fortsat under pres, og DBU vælger blandt andet at
aflyse aktiviteter som tv-showet Dansk Fodbold Award og ligalandsholdets vintertur, samt at reducere den administrative stab med ni medarbejdere. De økonomiske problemer skyldes blandt andet manglende sponsorindtægter, da Danske Bank
stopper i sommeren. En ny strategi skal tiltrække flere kommercielle partnere. Og
så skal udgifterne holdes under kontrol.
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Ny ledelsesduo på dialog-turné
MARTS

Marts er skiftedag i toppen af DBU. Jesper Møller tiltræder som ny bestyrelsesformand efter Allan Hansen, og Claus Bretton-Meyer afløser Jim Stjerne Hansen og
får titlen administrerende direktør i stedet for generalsekretær. Den nye duo varsler nye tider og indbyder alle klubber til dialog om udfordringer og løsninger i fodboldens verden. De næste måneder tilbagelægger de tilsammen mere end 30.000
kilometer på tværs af landet med besøg hos alle lokalunioner, dialog med over 600
klubber og møder med fem ministre, endnu flere borgmestre og mange hundrede
frivillige. Dialogen handler om fodbold. Om hvordan DBU kan hjælpe klubberne
endnu mere. Om behovet for bedre samordning og koordinering. Og om hvordan
fodbold kan bidrage til at løse samfundets udfordringer.

Fans er afgørende for fodbold
Det vigtigste til en landskamp i Parken er stemningen. Sådan lyder svaret fra de
danske fodboldfans. Og derfor gør det ondt på både stemningen og landsholdet,
at flere landskampe de seneste år har halvtomme tribuner. En ny billet- og fanstrategi sætter prisen ned på 76 % af billetterne og giver større rabat ved indmeldelse i Landsholdets Fanklub. Samtidig kommer der nye arrangementer og tilbud til
fans før, under og efter landskampene. Oplevelsen skal være større. Oplevelsen skal
være total. Og da Danmark spiller landskamp mod Sverige i slutningen af maj, er
der næsten udsolgt – og stemningen er meget bedre.
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God opførsel – og klare retningslinjer
MARTS

Det handler om at opføre sig ordentligt. Det gælder på fodboldbanen, hvor der
uddeles gule og røde kort for grove tacklinger, brok eller anden dårlig opførsel.
Men det gælder også uden for banen, hvor de danske landsholdsspillere er forbilleder for mange tusinde børn og unge i Danmark. Men hvor går grænsen for god
og dårlig opførsel uden for banen? Det ønsker DBU’s nye ledelse at konkretisere i
retningslinjer for god opførsel – et såkaldt Code of Conduct – der skal gælde både
landsholdsspillere og andre ansatte i DBU. Uden en konkret grænse er det som bekendt umuligt at vide, hvornår den er overtrådt.

Velkendte fartstriber til landsholdene
Klæder skaber folk, som man siger. Til OL i Berlin i 1936 er Jesse Owens verdens hurtigste løber – og den første til at indgå et sponsorat med Adi Dassler, der er stifter
og navnet bag det tyske tøjmærke Adidas. I 2014 klæder de tre velkendte striber
både de tyske VM-vindere, Real Madrids Champions League-triumf og danske AaB,
der vinder ‘The Double’. Klæder skaber så sandeligt folk – og også vinderhold. Derfor er det også en fælles fornøjelse, da DBU’s landshold forlænger tøjsponsoratet
med Adidas – blandt andet med en blå udebanetrøje, der fremhæves i Euroman
som trendy og moderigtig.

►
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18 nye multibaner bliver anlagt med støtte
fra DBU i 2014 – med 6.507 nye kvadratmeter at spille fodbold på
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Nørderi med sportspressen
MARTS

Der har været stjernestunder, og der har været krisetid. Uanset hvad har forholdet
mellem DBU og danske sportsjournalister aldrig været kedeligt – og altid præget af
passion for fodbold. Dansk presse skriver mere end 10.000 artikler om DBU om året
– store og små, rosende og kritiske. For at komme tættere på hinanden inviterer DBU
i foråret sportspressen til dialog. Først til workshop om arbejdet med fans og lavere
billetpriser. Senere om VM-slutrunden med landstræner Morten Olsen og om talentudviklingen og ’Den Røde Tråd’. Det handler om fodbold, fodbold og mere fodbold.

Samarbejde, Facebook og hyggeture
Kan holdsamarbejde med naboklubber, en facebookside for et U14-pigehold og fire
årlige hyggeture være nøglen til et godt ungdomsfodboldmiljø? Svaret er ja! Dialog
og konkrete erfaringer fra otte fodboldklubber danner baggrund for lanceringen
af projektet ’Ungdomsfodbold 2.0’, der skal styrke klubbernes tilbud til de mange ungdomstrænere. Projektet fokuserer på fire temaer i klubben: Træningsmiljø,
klubmiljø, træneren og klubstrategi. Og tænker du ”Hvad mon version 1.0 gik ud
på?” – så er svaret, at den sprang vi altså over!

Pensionssag fører til mere åbenhed
”Det er træls”. Så kortfattet lyder det, da DBU’s nye bestyrelsesformand, Jesper Møller, skal beskrive flere ugers skarpe og kritiske overskrifter i dagbladet Politiken.
Overskrifterne og artiklerne fortæller om DBU’s beslutning om at tildele en særlig
pension og fratrædelsesgodtgørelse til den tidligere formand og til den afgående generalsekretær. ’Misforvaltning’, ’uværdigt’ og ’uanstændigt forløb’ lyder det fra klubberne. Og formanden erkender, at sagen ikke er håndteret godt nok. Fremover skal
der være mere åbenhed om økonomien og sådanne beslutninger, lover Jesper Møller.
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Fodbold er størst – og skal udvikle sig
APRIL

Der er gang i fodbolden – og gang i idrætten i Danmark. En ny stor analyse fastslår,
at hele 1.900.000 danskere er aktive i forskellige sportsklubber og foreninger under DIF. Heraf spiller 330.000 danskere fodbold – 47.776 er fodboldtrænere, 21.305
er frivillige i klubberne og 3.200 er fodbolddommere. Men selv med så mange aktive, er der også udfordringer. Fordi flere danskere i en travl hverdag ønsker fleksibilitet frem for faste træningstider og derfor foretrækker fitnesscentre frem for
fodboldklubber, fastslår rapporten ’Fodbold i Danmark’. DBU er klar til at tilpasse
sig de nye ønsker, lyder svaret. Og klubberne er allerede i gang med nye aktiviteter,
hvor pensionister får træningstider midt på dagen, og andre får mulighed for Fodbold Fitness uden kampprogram.

18 meter tråd og 63 års samarbejde
Den er skabt af i alt 32 stykker læder og en 18 meter lang tråd, syet med 780 stikninger. Til landskampene er der 30 i spil – til opvarmning og under kamp. Og hvert
år uddeles der hele 28.000 af dem til deltagere på sommerens fodboldskoler. Det
er SELECT-bolden, der er tale om – og ét af de længste partnerskaber i dansk fodbold. SELECT har leveret bolde til DBU og dansk fodbold siden 1951 og forlænger sin
aftale med yderligere tre år. Med mange tusinde bolde. Endnu flere mål. Og endnu
flere spark og hovedstød.
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Multi-baner med multi-fordele
MAJ

Den tidligere landsholdsspiller Martin Jørgensen står bag det første spark ved indvielsen af multibanen i Lystrup IF – med deltagelse fra både DBU’s ledelse, det lokale byråd og Nordea Fonden, der står bag finansieringen af i alt 18 nye multibaner
over hele landet. En multibane giver mulighed for at spille fodbold på mange forskellige måder – og gerne i mange forskellige aldersgrupper. Børn og voksne, unge
og ældre. For sjov og også lidt for alvor. Hos Lystrup IF er banen fyldt op med det
samme – og mange hold bruger den til at give træningen nyt indhold. Om Martin
Jørgensens bold rammer målet, forbliver et mysterium.

FC Skanderborg Europas bedste fodboldklub
Det kan godt være, at det er Real Madrid, der vinder Champions League – og Sevilla,
der vinder Europa League. Men prisen som Europas Bedste Bredde-klub – ’Grassroots Club’ – går til en jysk klub med 1100 medlemmer, 66 hold og en placering i Danmarksserien. UEFA hylder FC Skanderborg for klubbens rolle i lokalmiljøet – og at
klubben arbejder med både elite og bredde, fællesskab og enkeltpersoner. Selv er FC
Skanderborg stolte over udnævnelsen – ja, faktisk ”sindssygt stolte”, som formand
Kasper Tikjøb siger: ”Og beærede over, at så mange har bemærket vores store arbejde med at udvikle fodboldspillere, samarbejde med lokalsamfundet og bevise, at
bredde og elite kan gå hånd i hånd….”
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’The Double’
MAJ

For første gang siden 1972 vinder et hold fra Jylland ’The Double’. Jublen er nordjysk
og AaB er holdet, der vinder begge pokaler. Mesterskabet bliver sikret med uafgjort
på udebane mod FC Vestsjælland. Og fire dage senere vinder AaB også DBU
Pokalen til Nordjylland ved overbevisende at besejre
FC København 4-2 i Parken.

26

ÅRBOG 2014 | DANSK BOLDSPIL-UNION | EN DEL AF NOGET STØRRE

EN DEL AF NOGET STØRRE | DANSK BOLDSPIL-UNION | ÅRBOG 2014

27

125 ÅR
MAJ

STARTEN
I 1889 åbner Eiffeltårnet – som en del af verdensudstillingen i Paris. I København
er Blachs lokaler mere ydmyge rammer om et møde mellem 86 foreninger, der til
daglig spiller fodbold og cricket. Formålet er at fremme boldsporten i Danmark.
26 dukker op, og dermed er stiftelsen af Dansk Boldspil-Union en realitet. Første
landskamp spilles 19 år senere, hvor Danmark i 1908 vinder 10-0 over Frankrig ved
De Olympiske Lege i London. Siden da er det blevet til over 3.600 officielle landskampe fordelt på 12 landshold, hvor højdepunktet forsat er EM-triumfen i Göteborg i 1992.

LEGENDERNE
Som begreb stammer ’legender’ fra Biblen og omfatter beretninger om hellige
mænd og kvinder. I fodboldens verden er legender de spillere, der gør sig særligt
bemærket – for scoringer, redninger eller bare en helt ekstraordinær indsats på banen gennem mange år. Mange af legenderne er en del af Fodboldens Hall of Fame.
Først Michael Laudrup og de danske guldvindere fra 1992. Siden er 21 flere kommet
til, og ved et særligt arrangement til det store 125 års jubilæum er turen kommet
til Nils Middelboe, Sophus ’Krølben’ Nielsen, Sophus ’Målmand’ Hansen, Poul ’Tist’
Nielsen, Carl ’Skoma’r’ Hansen, Pauli Jørgensen, Knud Lundberg, Eigil Nielsen og
Poul Pedersen.

FESTEN
Siden 1889 har Danmark spillet 379 kampe mod arvefjenden fra Sverige – flere end
nogen anden nation. Derfor er Sverige også modstanderen til den store jubilæumskamp i Parken den 28. maj. Kampen er samtidig en gave til de danske fans –
med billige billetter og stor fodboldfest uden for stadion med leg, musik og historiske udstillinger. Og så en sen sejr til Danmark, hvor anfører Daniel Agger scorer på
straffespark kort før tid.
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Guld til Fortuna Hjørring – og til Brøndby
INDLEDNING
JUNI

Jublen er stor, da Fortuna Hjørring vinder DM i Kvindefodbold. Så stor, at spillernes
jubeldans får podiet til at falde sammen, og pigerne for en stund skal finde benene igen, før jublen kan fortsætte – heldigvis helt uden skader. Et par dage tidligere
vinder Brøndbys kvinder DBU Pokalen for femte gang i træk. Også med stor jubel.
Og helt uden podier, der falder sammen.

FIFA hyldet for VM – kritiseret for lukkethed
På banerne bliver der spillet VM med overraskelser fra Costa Rica og skuffelser fra
Spanien – og et historisk nederlag, da værtsnationen Brasilien taber 1-7 til Tyskland
i VM-semifinalen. Uden for stadion bliver der også kæmpet om magt og positioner
til den årlige FIFA-kongres i S�o Paolo. På programmet er blandt andet en status på
FIFA’s reformproces og offentliggørelsen af den uafhængige rapport om tildeling
af VM i 2018 og 2022. Blandt angriberne er DBU, der kritiserer FIFA-præsident Sepp
Blatter for manglende åbenhed og manglende reformer. DBU og andre fodboldforbund ønsker en ny FIFA-præsident. UEFA-præsident Michel Platini vil ikke stille op.
Hvem vil så? Og kan Blatter blive væltet, når de 209 nationer skal stemme? Spændingen er stor – næsten lige så stor som til selve VM-slutrunden.

►
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Brøndby IF har 2030 medlemmer og
er Danmarks største fodboldklub
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Til kamp for holdet – og mod kræften
JUNI

Der tackles, råbes og svedes – præcist som på alle andre fodboldhold. Alligevel er
spillerne hos FC Prostata ikke som de fleste. Udover at kæmpe for hver en bold – og
hver en scoring – har mændene en helt særlig kamp mod prostatakræft, som de
alle lider af. Og fodbold hjælper, viser forskningen i et projekt fra Center for Holdspil og Sundhed med støtte fra TrygFonden. Hele 10 klubber skal arbejde med projektet fremover. Fodbold styrker både genoptræning og forebyggelse, glæde og
livsmod. Og så er det sjovt. Særligt når man vinder.

VM-fest i brasiliansk klima
Sommeren 2014 er en af de varmeste i mange år. Og det gælder både i temperatur og i fodboldfeber, da VM i Brasilien bliver afviklet. For selv om Danmark ikke er
med, er der fodboldfest i København. I Fælledparken byder TV2 og DBU på semifinaler på storskærm, driblekonkurrencer og festlige rammer. Og på tv-skærmen gør
både Morten Olsen og Nicklas Bendtner sig som eksperter. Hvis man lukker øjnene,
er det faktisk næsten ligesom at være til VM-slutrunden i Brasilien.

►
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8 mål. Så mange scoreringer står Signe
Bruun fra Danmarks U17-hold for i én
og samme kamp. Det er en tangering
af UEFA-rekorden
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Slut med reklame på underhylerne
JULI

Underbukser og spraydåser. Begge dele kommer i fokus denne sommer. Førstnævnte da den nye fodboldlov forbyder synlig reklame på Nicklas Bendtners berømte underbukser – eller på anden måde fremvisning af kommercielle budskaber. Sidstnævnte lille spraydåse bliver næsten lige så omtalt til VM som flere af de
flotte mål. Sprayen er dommernes nye værktøj til at markere en frisparksplacering.
Danskerne vælger at kalde den ”markeringsspray” i en åben afstemning på landsholdets facebookside.

Jongleringer, oplevelser og drikkedunke
51, 52, 53…… Så højt skal den 11-årige Mikkel tælle med sine jongleringer. Og det er
meget mere, end før han begyndte på fodboldskolen i Jægersborg nord for København. Jongleringer og tricks. Afleveringer og samspil. Og meget andet. Alt sammen
er i fokus på årets fodboldskoler. Mikkel er bare én af godt 27.000 drenge og piger,
der deltager i årets i alt 276 fodboldskoler landet over. Mange tager hjem med nye
rekorder i jongleringer. Alle tager hjem med nye oplevelser og nye venner. Og en
bold og en drikkedunk til minde om en uge på DBU’s Fodboldskole.
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Alt kan ske i fodbold (og i Superligaen)
JULI

Det er stort for ham. Det er stort for klubben. Og så er det også stort for hele fodbold-Danmark. Efter otte år i den engelske traditionsklub Liverpool vender den
danske landsholdsanfører Daniel Agger hjem til ungdomsklubben Brøndby. Det
handler om troskab, loyalitet – og om at ”følge sit hjerte”, som Agger siger om det
historiske klubskifte. Også i den nordjyske klub Hobro bliver der skrevet historie, da
et hold med deltids-professionelle kommer i Superligaen og slår netop Brøndby og
FC København i de første måneder. I Hobro arbejder spillerne som lærere og landmænd. Og så ’knokler de æ røv af æ bowser’, når de spiller.

Snehvide i VM-eventyr
Coolness. Lars Højer Nielsen havde det, da han engang scorede 11 gange i træk som
dødboldsspecialist i FC København. ’Snehvide’ har det, da de blandt 300 hold fra 20
nationer vinder historiens første verdensmesterskab i straffe midt i Fælledparken
i juli. End ikke den trykkende sommervarme kan tø dem op, og Danmark får en tiltrængt prale-ret efter et VM i Brasilien uden rød-hvide farver.

►
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342 spillere bliver i 2014 udtaget til
DBU´s landshold – fordelt på 225
herrespillere og 117 kvindespillere
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Fra ghettoen til grønsværen
AUGUST

Fra Gellerup til Gentofte, fra Vollsmose til Vallensbæk. Alle byer, postnumre og sociale lag skal have adgang til DBU’s Fodboldskoler. Det er muligt på de særlige Get2
Fodboldskoler, der har fokus på integration og socialt samvær, venskaber og samarbejde. Skolerne afholdes i tæt samarbejde med de frivillige, der til dagligt arbejder
på at hjælpe de mange børn og unge. Det handler om at udligne forskelle og bruge
fodbold til at få selvtillid og venskaber. For i fodbold tæller et mål og en god aflevering – uanset postnummer og indkomstgrundlag.

Fodbold på skoleskemaet
Matematik. Samfundsfag. Fysik. Fodbold. Mens tre af de fire passer fint ind i de
flestes forventninger til et skoleskema, så er fodbold som valgfag nyt for de fleste.
Ikke desto mindre tilbyder en række skoler i Nordjylland fodbold på skoleskemaet i
tæt samarbejde med den lokale klub, Brønderslev IF. Formålet er at få mere motion
ind i den lange skoledag under den nye skolereform. Og så at få mere fodbold både
i skoletiden og i fritiden.

Unge mentorer styrker foreningslivet
Det kendes fra virksomheder og kommuner, fra topchefer og ledelse. Nu vil tre fodboldklubber i Høje Taastrup også gøre brug af mentorer og coaches til at arbejde
med børn og unge i fodboldlivet. I et samarbejde med kommunen arbejder seks
unge coaches og seks mentorer fra de lokale fodboldklubber med, gennem et målrettet projektforløb, at styrke områdets forenings- og klubliv med fokus på trivsel
og aktiviteter, der samler. De udvalgte får en 2-årig uddannelse, så de bliver endnu
stærkere til at arbejde med de mange børn og unge i lokalområdet. Målet er at tiltrække og fastholde børn og unge i klubberne, så flere får glæde af fodbolden.
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En Del af Noget Større
SEPTEMBER

Der har stået Carlsberg. Der har stået Arla.
Der har stået Danske Bank. Men da Danmark spiller venskabskamp mod Tyrkiet en
onsdag i september, står der pludselig
‘EN DEL AF NOGET STØRRE’ på træningstøjet og kamptrøjerne. ‘En Del af Noget
Større’ er den nye fortælling om DBU og
dansk fodbold med fokus på fælleskab,
følelser og det som fodbold kan bidrage
til i samfundet – sundhed, integration,
indlæring med mere. Den nye fortælling
præsenteres også på banderne til efterårets hjemmekampe, i debatindlæg og
oplæg – og er også essensen i DBU’s nye
vision. Til gengæld ændrer den ikke ved,
at Danmark taber venskabskampen 1-2
til Tyrkiet.
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Hele Danmark vandt i dag
SEPTEMBER

Sure sokker, svedige trøjer og nyslået græs. De velkendte lugte fra et omklædningsrum er ikke til at tage fejl af. Og et omklædningsrum er ikke anderledes, bare fordi
det benyttes af landsholdsspillere. I september får Danmark lov til at få et særligt
indblik i omklædningsrummet under Parken. På landsholdets facebookside uploades en video af landsholdet i feststemning efter sejren over Armenien i kor skråle
sejrssangen ”Hvem var det, der vandt i dag”. Og filmen når ud til mere end 1 million
danskere.

Lige ved og næsten for fodboldkvinderne
Lige ved og næsten. Det er den værste følelse i fodbolden, når et hold er tæt på den
store drøm – og så alligevel ikke. Og sådan er det for det danske kvindelandshold,
der med en festlig 8-0-sejr over Malta og de rigtige resultater i de øvrige kampe i
puljerne kunne kvalificere sig til VM gennem play-offs. Men da regnestykket i sidste ende gøres op, glipper kvalifikationen desværre også for de danske kvinder.
Dermed er sæsonen slut for det danske kvindelandshold, der i 2014 har fire debutanter – og en 100-kamps-jubilar i Mariann Gajhede, der vælger at slutte sin landsholdskarriere netop dette efterår.

Fodboldkrise, pizzabakker og nattetimer
Umiddelbart lyder det som minder fra eksamenstiden i ungdommen. En torsdag
nat er det rammerne for de afgørende forhandlinger om en ny overenskomst i
dansk fodbold. Uenigheder og risiko for lock out truer Superligaen og kvalifikationskampe til Champions League. Men da fodboldprofiler som Jeppe Curth, Patrick
Kristensen og Mathias ’Zanka’ Jørgensen kommer på (forhandlings)banen, bliver
der sat skub i forhandlingerne. Klokken 03:36 er aftalen på plads. Til glæde for alle.
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Sund, sundere, fodbold
INDLEDNING
SEPTEMBER

Fodbold er den sundeste sportsgren af alle. Med den særlige kombination af både
styrke og bevægelse i et mix af nærkampe, sprint og meget varieret bevægelse.
Pointen er fra en rapport om sundhed, som drøftes til et særligt møde i Parken – få
timer før, at Danmark møder Armenien. Til mødet deltager sundhedsminister Nick
Hækkerup og en række aktører fra sundhedssektoren. Sammen drøfter de, om fodbold kan hjælpe mod sukkersyge eller Alzheimers – eller forebygge gigt og blive en
del af genoptræning efter operationer? Ideerne er mange. Og Danmark vinder en
lidt for spændende kamp 2-1 over Armenien.

Dele af EM 2020 spilles i Danmark
Først holder vi vejret. Så bliver en række andre værtsnationer udtrukket. Og så annonceres ’Copenhagen, Denmark’ som en af i alt 13 værtsbyer for EM-slutrunden i
2020. Champagnepropper springer, særlige EM-muffins bliver serveret. Og begejstringen bobler over at skulle være vært for én af de største fodbold-begivenheder,
hvoraf tre gruppe-kampe og en ottendedelsfinale skal spilles i Parken i København.
DBU’s bestyrelse har accepteret en økonomisk risiko på 15 millioner kroner – og arbejdet med at gøre det til en fodboldfest for hele landet er allerede i gang.

340.000 spillere – og én breddestrategi
Danmark har godt 340.000 aktive fodboldspillere og mere end 50.000 frivillige –
unge og gamle, fra nord, syd, øst og vest. Netop mangfoldigheden og bredden er i
fokus, da godt 150 engagerede fodboldfolk fra hele landet mødes til breddestrategiseminar midt i landet – i Middelfart – og diskuterer udfordringer og løsninger i
dansk fodbold. Det handler om at rekruttere flere børn – og få dem til at fortsætte til fodbold. Om at få ældre til at bruge fodbolden til at holde kroppen i gang. Og
om at udvikle stævner og turneringer, uddannelser og træninger og hele fodboldens verden, så flere har lyst til at spille med.
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SEPTEMBER

Ny vision gør DBU til En Del af Noget Større
Den skal skabe retning og lyse ud i fremtiden – gerne for alle i og omkring DBU og
dansk fodbold. DBU’s bestyrelse beslutter en ny vision, der skal styrke fokus på det
ansvar og udbytte, som DBU ønsker at bidrage med i det danske samfund. Den nye
vision bliver til gennem flere diskussioner og forskellige udkast. Og ender med sætningen, at DBU ”er en del af noget større”.

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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’Den Røde Tråd’ slår igennem
INDLEDNING
OKTOBER

Det er som en tråd igennem alle landshold. En rød tråd, der skal skabe en sammenhæng mellem spillestil og talentudvikling, mellem klubber og landshold. ’Den
Røde Tråd’ har eksisteret siden 2006, og her godt otte år efter viser den sig i flere af
de spillere, der slår igennem på de forskellige landshold. I en alder af 19 år får Pierre
Emile Højbjerg sit gennembrud på A-landsholdet, mens spillere som Andreas Christensen, Jannik Vestergaard og Lasse Vigen Christensen er grundstammen på det
U21-hold, der går ubesejret gennem kvalifikationen og sikrer Danmark en plads ved
U21 EM i Tjekkiet i sommeren 2015. Tråden er i deres spil og udvikling. Fra drengeår
til unge mænd. Fra talenter til potentielle stjerner.

Finansiering, frivillighed og frustrationer
På grønsværen er der lagt op til topfodbold mellem Danmark og Portugal – og fyldte tribuner med sang og stemning. Uden for grønsværen er en række folketingspolitikere inviteret til debat om fremtidig finansiering af det frivillige Danmark – efter
et stort fald i omsætningen hos Danske Lotteri Spil A/S og dermed i overskuddet til
de såkaldte overskudsmodtagere DBU, DIF, DUF og DGI. Debatten ender med gode
ideer og et ønske om at hjælpe frivilligheden. Kampen ender med et ærgerligt nederlag, da verdensstjernen Cristiano Ronaldo scorer tre minutter inde i overtiden.

►
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3.467 gange kører landsholdenes vaskemaskiner tilsammen i 2014 – med i alt
36.409 kg landsholdstøj
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100.000 piger med raketten
INDLEDNING
OKTOBER

Den 6-årige Eva fra Greve har aldrig spillet fodbold før, da hun sammen med en
veninde skal prøve ’det der Pigeraketten’. Den ankommer til den lokale klub og giver pigerne mulighed for at prøve en masse forskellige øvelser med fodbold og leg.
Skudt afsted som en raket til forskellige planeter. Skud, kamp og andre øvelser. På
hver deres planet. Efter rejsen er Eva glad. ”Det var det sjoveste, jeg nogensinde har
prøvet”, som hun siger. Og så er hun én af de i alt 100.000 piger, der siden 1997 har
været afsted med Pigeraketten.

Nultolerance skal bekæmpe matchfixing
Det er snyd og bedrag. Det gælder, når en spiller scorer selvmål og koster et nederlag – fordi han har spillet penge på kampen. Eller når en spiller har spillet penge på
antallet af hjørnespark, mål eller indkast – og derfor lader sit spil påvirke af det. Eller når en spiller bruger fortrolig viden om eget eller andre hold i egen række til at
vinde penge på betting. Det hedder matchfixing og er den største trussel mod fodboldens verden i nyere tid. Derfor har DBU i de sidste år vedtaget en række tiltag,
der skal styrke bekæmpelsen af matchfixing – med forbud, kampagner og andet.
I efteråret 2014 bidrager DBU til en rapport for Kulturministeriet – og skærper selv
reglerne med blandt andet forbud mod at spille på kampe i egne rækker. Snyd og
bedrag skal bekæmpes for enhver pris. Og med absolut nultolerance.
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Ung dommer lader sig ikke kue
OKTOBER

Drengene på banen er bare 11-12 år. Dommeren er den 17-årige Kristoffer Havn. Og
på sidelinjen har forældrene taget plads – som i de fleste andre kampe. Men i løbet
af kampen må Kristoffer Havn flere gange bede en forælder dæmpe sig og stoppe
med sit brok. Til sidst bliver brokkeriet så slemt, at han stopper kampen og beder
drengene gå hjem. Den arrige far bliver ved med at brokke sig og truer den unge
dommer i et sådant tonefald, at andre forældre må beskytte ham. Den usædvanlige – og modige – handling bliver samlet op af både lokale og nationale medier.
Og om aftenen må den 17-årige dommer fortælle om den voldsomme oplevelse på
TV2. ”Det var jo én dårlig oplevelse ud af rigtig mange gode”, som han siger.

Tættere på opgaven – og på kunderne
Kunderne er vigtigst – også i fodboldens verden. Det er argumentet for en ændring
af DBU’s organisation, hvor et nyetableret DBU Service skal stå for salg og kundekontakt til klubber, fodboldskole-deltagere og mange andre. Og hvor afdelingerne
Uddannelse og Udvikling flyttes tættere på klubberne inden for både elite og bredde. Organisationsændringen betyder farvel til i alt tre chefer og en senere styrkelse
af talentudviklingen i dansk fodbold med ansættelse af både en elitechef og en talentudviklingschef. Alt sammen tættere på opgaven og tættere på kunderne.
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Momse på banen
OKTOBER

Fødselsåret på holdkortet kredser omkring den tid, hvor 2. verdenskrig var på sit
højeste og sukker ikke var allemandseje. ’Momseholdet’ er Frederikssund IK´s fodboldhold for kvinder på 60+, og selv om flere af kvinderne drikker morgenkaffe af
’Verdens Bedste Mormor’-krus, er der ingen strikkeklub over træningsniveauet. Til
gengæld for lån af græstæppe, tilbyder ’momserne’ tiltrængte frivillige hænder til
arrangementer i Frederikssund IK et par gange om året. Det inkluderer naturligvis
nybagte småkager.

Høj stemning til sidste fløjt - næsten
Stemingen til kampen mod Portugal er høj. Det summer fra tribunerne. Den gode
stemning er denne gang i høj grad et afkast af fansenes egne initiativer. Med hjælp
fra Carlsbergs stemningspulje får fansene hjælp til finansieringen af stemningsskabende aktiviteter – alt sammen for at skabe en bedre ramme for fansenes fodboldoplevelser. Én af de helt store oplevelser er kampens Man of the Match-pris,
som overrækkes til Kasper Schmeichel af en stolt fan – på trods af, at målstregen
alt for længe inde i overtiden passeres af en vis portugisisk hårpragt. Men det prøver vi at glemme.

►
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DBU’s landshold spiller 133
landskampe i 2014 – 33 af
dem på dansk jord
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Flere vil være fodboldtrænere
INDLEDNING
NOVEMBER

A, B, C er en bogstavskombination kendt af de fleste. Tilføjes et T og P er det uforståeligt – men ikke for fodboldtrænere. Så handler det om de forskellige træner-uddannelser, der har rekordmange tilmeldte – uanset, om de hedder C, B, T, A
eller P. Uddannelserne er for alle – fra den frivillige børnetræner til den ambitiøse
elitetræner. På B- og C-træneruddannelserne er der dobbelt så mange kursister, der
vil være bedre trænere og del af rygraden i dansk bredde- og elitefodbold. Og så er
det lige meget, at de fleste kun kender til ABC….

Drone-drama i EM-kvalifikationen
Midt i kampen kommer en drone flyvende ind over banen med et storalbansk flag.
Og pludselig ændres EM-kvalifikationskampen mellem Serbien og Albanien fra en
fodboldkamp til en slåskamp mellem spillere, tilskuere og andre på stadion. Kampen bliver stoppet, og få dage efter fælder UEFA dommen. Pointtab til begge hold
og tomme tribuner til Serbiens næste hjemmekamp mod Danmark. Her kommer
Serbien foran efter få minutter, men Danmark udligner hurtigt og vinder 3-1 efter
to scoringer af Nicklas Bendtner. Jublen er stor blandt de danske spillere – og kan
høres tydeligt på et stadion uden tilskuere.
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Kartoffelmel, kosteskaft og stammedans
DECEMBER

Pressemøder i fodboldens verden er ofte ens: Trænere, spillere, journalister – og så en
masse talte ord. Præsentationen af Pione Sisto som ny spiller på U21-landsholdet bliver ikke som andre pressemøder. Efter træner Jess Thorups præsentation af den nye
spiller, vil Pione Sistos sydsudanesiske forældre gerne fejre deres søn. Det sker med
sudanesisk stammedans – og kartoffelmel i hovedet og kosteskaft i hånden. Alt sammen foran tv-kameraer og måbende journalister, der sender tv-klippet verden rundt
de næste dage. FC Midtjylland-spilleren kan i december også fejre titlen som Årets
Profil i Superligaen – og så smiler han bare stille af sine forældres stammedans.

Danmarksmester i kammeratskab
Fodbold er ingenting uden gode venner. Derfor hyldes de bedste holdkammerater
på lige fod med de største stjernespillere til DR´s store gallashow hvert år. 13-årige
Mattias Madsen fra Nr. Lyndelse/Søby IF på Midtfyn er én af de tre nominerede.
Han er nemlig en særdeles god holdkammerat, fortæller hans træner, Hasse Frimodt: ”Hvis folk har en dårlig dag, spotter han det hurtigt og får dem samlet op
med en kvik bemærkning”. Med den fine nominering får Mattias og drengeholdet
fra Søby en fodboldoplevelse til 10.000 kroner sponsoreret af DIF og Nordea-fonden, så de kan komme afsted som et hold. Fordi det både handler om fodbold og
om at være en god kammerat.

►
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7600 meter sportstape tapes i 2014
rundt om ankler, strømper og benskinner hos landsholdene
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Femdobling af kunstgræsbaner
DECEMBER

Det er mørkt og koldt. Og alligevel bliver der dagligt spillet fodbold udenfor på
kunstgræsbaner landet over. Antallet af kunstgræsbaner er femdoblet på seks år.
Og de fleste hold – børn og voksne – spiller efterhånden udendørs året rundt, i stedet for at søge ind på indendørs-baner. Det er giver flere medlemmer i en del klubber. Flere kampe til de mange hold. Og en sundere hverdag for spillerne, der får løbet mere i den friske – og kolde – luft.

Linje-kvinde i en mandeverden
Vi kender dem alle sammen. Sort tøj, knæstrømper og flag i hånden. De løber rundt
på linjen og hejser flaget, når bolden har sluppet linjen. Og så er de fleste mænd.
Den 24-årige Frida Mie Klarlund Nielsen er seneste danske kvinde, der bliver udnævnt som FIFA-kvindedommer. Til daglig regerer hun på linjen i herrernes 2. division – et sted, hvor alle andre dommere er mænd. Selv er hun bare glad for at dømme
fodboldkampe. Om så det gælder 3F Ligaen, 2. division – og nu i den store verden.

Hyldest til de frivillige
Kegler, kridtstreger og kager. Livet som frivillig i en fodboldklub indeholder mange
forskellige ting – og fylder mange forskellige timer. Godt 47.000 danskere er frivillige i landets 1600 fodboldklubber – fra trænere og holdledere til medlemmer af udvalg og bestyrelser. Alle lægger mange timer i at skabe en god oplevelse med fodbold – for alle aldre og alle niveauer. De mange frivillige bliver hyldet flere gange i
løbet af året. Både til DR’s store sportsgalla – og i nytårstalerne fra både Dronning
Margrethe og statsminister Helle Thorning-Schmidt. Fuldt fortjent.
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Regnskab

Bruttoindtægter 2013/2014

REGNSKAB

2013/2014

2012/13

2011/12

256.636
Bruttoindtægter
273.394
324.949
			
TV
87.832
92.599
80.196
Kursus og deltagergebyr
46.942
48.383
43.920
Sponsorer
34.049 		
42.471
48.474
Entre m.v.
26.692 		
27.526
102.806
DIF og Danske Spil
17.849 		
19.353
17.009
UEFA og FIFA
16.802 			17.603
14.795
Andre indtægter
9.880				
12.956
4.093
Team Danmark
9.142 					
8.616
8.440
Renter
7.448 					
3.887
5.216
						
Bruttoudgifter
261.136 					
283.330
323.847
			
Sportslige udgifter
169.295
				
190.549
238.256
		
A-hold
31.842 					
40.592
86.916
Børn og unge
31.183 					
36.639
29.271
Herre elite
27.465 					
30.086
30.331
Kvindefodbold
17.646 					
21.263
16.766
Reklame og sponsorudgifter
16.678 					
16.900
13.708
Uddannelse
15.903 					
15.900
23.564
Særlige projekter
15.262 					
16.053
23.906
Turneringer
12.201 					
12.339
12.744
Old boys/Futsal
598 					
159
670
Fairplay
517 					
618
380
		
Andre udgifter
91.841
				
92.781
85.591
						
Administration, møder
60.596 					
60.228
53.165
Tilskud lokalunioner
13.260 					
13.471
13.084
Team Danmark
7.504 					
7.934
7.669
IT
7.041 					
8.227
7.212
Sekundære og ekstraordinære udgifter
1.585 					
1.471
2.140
Tilskud divisionsforening
1.300 				
1.300
1.074
Jura
555 					
150
1.247
		
-9.936
1.102
Resultat
-4.500 				

 TV
34 %
 Kursus og deltagergebyr 18 %
 Sponsorer
13 %
 Entre m.v.
10 %
 DIF og Danske Spil
7%
 UEFA og FIFA
7%
 Andre indtægter
4%
 Team Danmark
4%
 Renter
3 %		
				

Bruttoudgifter 2013/2014












A-hold
12 %
Børn og unge
12 %
Herre elite
11 %
Kvindefodbold
7%
Reklame og sponsorudgifter 6 %
Uddannelse
6%
Særlige projekter
6%
Turneringer
5%
Old boys/Futsal
0%
Fairplay
0%

			
		
						

Se hele årsregnskabet på www.dbu.dk/Nyheder/2015/Januar/regnskab		
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Guldnåle
GULDNÅLE

INDEHAVERE AF DBU’S GULDNÅL
Jim Stjerne Hansen 2014
Allan Hansen 2014
Finn Ryberg 2012
Benny Hansen 2008
Torben Mogensen 2006
Verner Ebdrup 2005
Henning R. Jensen 2004
Per Bjerregaard 2004
Bent Nielsen 2002
Erik Asmund 1997
Ernst Christensen 1997
Poul Hyldgaard 1990
Kjeld Hjorth 1985
Sonny Thomsen 1985
Kurt Nielsen 1984
Kaj Lauritsen 1981
Ib Skotnborg 1979
Erik Hagensen 1979
Carl Nielsen 1979
Erik Rasmussen 1978
C.A. Koefoed 1974
Thorkild Bekker 1974
Lennart Ahlstrøm 1972
Manfred Skipper 1971
Karl Pedersen 1971
Byrge Jessen 1971
K.K. Hansen 1969
A. Engelbrechtsen 1969
Svend A. Ramtoft 1968
Børge Pockendahl 1966
Emil Sørensen 1964
Gunnar Lange 1964
Lo Brunt 1964
Eric Persson 1964
Osmo Karttunen 1964
Jørgen Jahre 1964
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John Gustafsson 1964
Gustav Wiederkehr 1964
Bjørgvin Schram 1964
O.I. Kaarsberg 1964
Aksel Asmussen 1963
Vilhelm Skousen 1963
Axel Mauritsen 1962
Louis Nielsen 1961
Poul Nielsen 1961
RW Degner 1960
Erik Spang Larsen 1960
Karl Lauritz Hansen 1960
Bernhard Langvold 1960
Aksel Floer 1959
Juuso Walden 1959
Sir Stanley Rous 1959
Edvin Hansen 1959
Fritz Tarp 1957
A.H. Pedersen 1957
Sophus Nielsen 1956
Leo Dannin 1956
Ebbe Schwartz 1956
L. Høyer-Nielsen 1955
Johs. Forchammer 1954
Egon Larsen 1954
Helge Scharff 1953
Oscar Olsen 1953
Aage Jensen 1952
Edvard Yde 1952
Henry Petersen 1952
Svend Holm 1951
Karel Losty 1949
Niilo Koskinen 1949
Hugo Valpas 1949
John Petterson 1949
Yngwe Andersson 1949

Daniel Eie 1949
Harald Evensen 1949
Carl Nielsen 1949
Peder Friis 1949
Ivar Lykke 1949
Niels Madsen 1949
Niels Hedegaard 1947
Emmanuel Westphall 1945
Asbjørn Halvorsen 1945
Eilif Andersen 1944
H. Carstenschoild 1940
Laurits Hartodt 1939
Felix Linnemann 1939
Erik V Frenckell 1939
Arvid W Bergmann 1939
Hilding Hallgren 1939
Elof Ericsson 1939
B. Gullbrandsen 1939
Reidar Dahl 1939
Anton Johanson 1935
Nils Middelboe 1935
Henry Larsen 1935
Steen Nielsen 1935
Hans Gossmann 1935
Leo Frederiksen 1935
Johs. Gandil 1935
Godtfred Klint 1935
Louis Østrup 1933
Per Skou 1933
Niels Jensen 1932
Julius Andersen 1932
Kristian Middelboe 1932
W. Mazanti 1932
Ludvig Sylow 1932
J.R. Stavnsbjerg 1931
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