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DANSK FODBOLD SKAL
SEJRE PÅ MANGE BANER
FORORD
INDLEDNING

Det går op og ned i dansk fodbold – både på og udenfor banen. Det må
være konklusionen efter fodboldåret 2015, der har budt på gode resultater både på og udenfor banen, men som også har budt på skuffelser og
stormvejr.
I 2015 har vi fået balance i DBU’s økonomi, der efter to år med samlet underskud på 14,5 millioner kroner kom ud af året med et overskud på 3,2
millioner kroner. En robust økonomi er altafgørende for, at vi igen kan investere i udviklingen af dansk fodbold. Vi har skabt nye fælles aftaler for
både bredde- og professionel fodbold og sat gang i reformer af den politiske struktur i dansk fodbold. På den anden side har året budt på stormvejr og debat om landsholdsaftalen og drøftelserne om kompetencer og
opgaver med Divisionsforeningen.
På banen er vi alle stadig ærgerlige over, at herrelandsholdet ikke kvalificerede sig til EM til sommer i Frankrig. Det havde været godt og fortjent
for Morten Olsen og spillerne - og ikke mindst for de danske fans.
Til gengæld glæder vi os over, at andre landshold har haft et godt
2015: Kvindelandsholdet er kommet godt fra start i EM-kvalifikationen.
U21-landsholdet nåede semifinalen til EM og skal til OL for første gang i
24 år. Og vi har fire ungdomslandshold med til UEFA Elite Round til foråret. Så der er på alle måder godt gang i talentudviklingen i dansk fodbold. Landsholdene er kun én del af dansk fodbold – og mere end nogensinde skal dansk fodbold sejre på mange forskellige baner. Eksempelvis
har vi indgået aftaler med en række kommuner, hvor vi samarbejder om
landskampe og andre fodbold-begivenheder inden for blandt andet integration, sundhed og folkeskolereform. Med de nye velfærdsalliancer ønsker vi at skabe tættere samarbejde og sammenhængskraft mellem klubber, kommuner, lokalunioner og DBU – til glæde for alle parter.
Læs om mange af fortællingerne fra 2015 i denne udgave af DBU Årbog.
God fornøjelse

Jesper Møller, formand
EN DEL AF NOGET STØRRE

Claus Bretton-Meyer, adm. direktør
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BØRNESPILLERE
– ER DET NOGET, MAN FISKER?
JANUAR

Pengene har aldrig været større. Konkurrencen har aldrig været hårdere.
Og betydningen af at finde den næste Messi eller Højbjerg kan være mange millioner værd. Derfor begynder klubberne at kigge på yngre og yngre årgange for at komme forrest i kampen om de unge talenter. Men FIFA
ønsker at sikre, at børn er børn så længe som muligt og sætter derfor aldersgrænsen ned fra 12 til 10 år for, hvornår klubber kan ansøge om særlig
tilladelse til at overføre barnets spillercertifikat. Forslaget er et tiltag mod
de europæiske klubbers fiskeri af børnespillere. DBU bakker op.

MINDRE BOLD OG BANDER
– OG TÆTTERE PÅ EM
Hurtige boldkombinationer, sikre afleveringer og en målscore på mere end
12 måls difference. Det er ingredienserne, da det danske futsal-landshold
for første gang kvalificerer sig til 2. runde af EM-kvalifikationen. Holdet er
uhyre effektive foran mål med den lille, runde bold, og landstræner Niels
Saabye er bramfri, da han udbryder: ”Jeg er pissestolt af drengene.” I 2.
runde møder det danske hold Ukraine, Belgien og Aserbajdsjan og er blot
et enkelt mål fra endnu et historisk kapitel.

BRUG HOVEDET – NÅR DU FYLDER 11
Liiige i smasken… Det kan gøre rigtig nas at få en læderbold i hovedet,
også selvom det er et hovedstød. Men det kan også gøre mere skade end
bare ondt, og derfor anbefaler DBU, at fodboldbørn først tager hovedet i
brug, når de har fejret deres 11 års fødselsdag. Dog er der intet, der tyder
på, at børn, der spiller fodbold, får flere hjernerystelser end andre børn, og
det kan der være en logisk forklaring på: ”Når det ikke er noget, man træner, så bruger man det heller ikke særlig ofte ikke i kampsituationer,” siger
Per Bjerregaard fra DBU’s medicinske gruppe.
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DET ER TALENTET
– OG IKKE HUDFARVEN – DER TÆLLER
JANUAR
INDLEDNING

I den ene side af ansigtet vajer Dannebrog fra pandehår til hage. Bare
for at markere, at Pierre Emile Højbjerg og Youssuf Yurary Poulsen (foto)
spiller for det danske fodboldlandshold. I den anden side af deres ansigter vajer henholdsvis det franske og det tanzaniske flag for at fortælle, at
de har familie og aner i andre lande. De unikke portrætter er en del af en
kampagne og kalender fra Foreningen Nydansker, der ønsker at fortælle om kvaliteten af mangfoldighed. Kampagnen har titlen ‘Det er talentet,
der tæller’ og omfatter også sportsstjerner som Josephine Touray og Rikke Rønholt.

FODBOLD SPARKER DØREN
IND TIL ARBEJDSMARKEDET
”Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, der var 5, der fik et job…” Sådan kan starten på den velkendte børnesang også lyde, hvis ‘cyklister’ erstattes med ‘arbejdsløse danskere, der bruger fodbold til at få arbejde’. I
Herlev Kommune spiller 14 unge fodbold i B73 – og kort efter kommer 10
unge videre i deres liv enten med job, uddannelse eller løntilskud. I Gentofte kommune skifter fem akademikere arbejdsløsheden ud med et job
efter 20 uger på skolebænken og praktik i en fodboldklub. Børnesangen
om de mange arbejdsløse ender dermed langt mere lykkeligt end den om
cyklisterne.
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FRA FORSKNING TIL FODBOLDHELT
FEBRUAR

Fodbold er en af de sundeste idrætsgrene. Sådan lyder det igen og igen
fra Peter Krustrup, idrætsforsker på Københavns Universitets Institut for
Idræt og Sundhed (foto). Hans udsagn baserer sig på 12 års forskning og
en række resultater, der kortlægger, at fodbold med kombinationen af
styrke og motion er sundere end andre former for træning. Forskningen
er blevet omtalt i både dansk og international presse – og bliver nu også
hædret med den første udgave af ‘En Del af Noget Større’-prisen, der uddeles af DBU samme aften, som der gives priser til de største stjerner i
dansk fodbold.

PRISER TIL BÅDE ELITE OG BREDDEN
De største præstationer i dansk fodbold finder sted både på landsholdet
og blandt græsrødderne. Det bliver understreget, da 12 ‘Dansk Fodbold
Award-priser’ bliver uddelt fredag den 27. februar i Odense. På grund af
besparelser er festen reduceret til en tema-aften før DBU’s repræsentantskabsmøde – og fejringen bliver yderligere reduceret, da landsholdsspillerne melder afbud på grund af den verserende konflikt om en ny landsholdsaftale. Og festen fik endnu et ærgerligt særpræg, da landstræner
Morten Olsen ikke er blevet inviteret på grund af en administrativ fejl.
Trods alle forhindringerne bliver Christian Eriksen kåret som årets spiller
blandt herrerne efter afstemning fra de danske fans, mens Mariann Gajhede Knudsen hædres på kvindesiden.
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TIPICO OG SPORTMASTER
KOMMER MED PÅ HOLDET
Engang var der én sponsor med navn på maven af landsholdsspillerne og
på alt fra tasker til træningsdragter. I dag har DBU valgt en strategi med
flere sponsorer, der fra forskellige vinkler er med til at skabe oplevelser i
dansk fodbold. I 2015 bliver der indgået hele syv nye kommercielle partnerskaber. Blandt de største er det tyske bettingfirma Tipico, der også
arbejder med storhold som Bayern München og HSV og har den danske
målmandslegende Peter Schmeichel som ambassadør. I dansk fodbold vil
Tipico garantere højeste odds på en dansk landsholdssejr – blandt meget
andet. SPORTMASTER stempler også ind som ny partner og skal med
mere end 100 butikker på landsplan være med i salg af fodboldtøj til alt
fra landsholdsdragter og tøj til fodboldskole og skolefodbold. Derudover
bliver Hörmann ny partner for DBU Pokalen, og mindre partnere som LA
Travel, Hyundai og Thiele bliver også en del af holdet.
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TUNE IF TRÆKKER
HANDICAPPEDE TIL FODBOLD
MARTS

Han fortæller og forklarer – og så gør han det lige én gang mere. Tommy
Hessel er nemlig træner for Special Olympics-holdet i Tune IF, som er et
hold for unge, der er lidt anderledes end de fleste (foto). Fælles for dem
er, at de har et handicap, som spænder helt fra Downs Syndrom til svær
ordblindhed – og så elsker de at spille fodbold. 20 årige Käthe Andersen lider netop af svær ordblindhed, og for hende har det været en stor
succes at skifte til Special Olympics-holdet: ”Jeg blev ofte uvenner med
de andre, fordi de ikke kunne acceptere, at jeg var anderledes,” forklarer
Käthe Andersen, der nu ikke længere kæmper med hverken fnidder eller
manglende forståelse.

FODBOLD SKABER INTEGRATION
Det er fællesskaber på tværs af forskelle. Det er sammenhold på tværs af
kulturer. Og det er fodbold på tværs af alverdens forskellige nationaliteter
og etniske rødder. I fodboldklubberne er integration ikke noget, man taler
om – det er noget, man gør. Med det som fokus mødes klubber, NGO’ere
og erhvervspartnere til temamøde om fodbold og integration forud for
landskampen mellem Danmark og USA. Integration er også på dagsordenen blandt de danske topdommere, hvor der har været succes med at
rekruttere dommere med anden etnisk baggrund som eksempelvis i Gellerup, hvor 46 unge har været på dommerkursus. Senere på året anerkendes indsatserne, da integrationsminister Inger Støjberg inviterer DBU’s
formand, Jesper Møller, til dialog om, hvordan fodbolden kan bidrage til
bedre integration.
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NY AFTALE MED LANDSHOLDSSPILLERNE
MARTS

Uenigheden er tydelig og skænderierne meget højlydte. Medierne boltrer
sig i at fortælle om de uskønne forhandlinger mellem DBU og Spillerforeningen om en ny landsholdsaftale for både A-landsholdet, U21-landsholdet og kvindelandsholdet. Forhandlingerne har stået på i halvandet år, da
konflikten bryder ud i lys lue med slagsmål om alt fra lønniveau til kollektiv aftaleindgåelse. Da de to venskabskampe mod USA og Frankrig nærmer sig i slutningen af marts, bliver retorikken skærpet og medierne brugt
som kampplads. Og den 21. marts kommer der hvid røg fra forhandlingerne (foto), og tre nye kollektive aftaler sikrer en samlet besparelse på 17 %,
hvilket gør Morten Olsen glad, så der igen kan være fokus på bold fremfor
bøvl.

FODBOLDENS GRUNDLÆGGENDE DNA
Det kan virke som kedelig lovtekst-snak, da DBU’s Repræsentantskab formelt ændrer på formålsparagraffen. I virkeligheden handler det om mangfoldighed, respekt og en mere aktiv deltagelse i kampen mod diskrimination i samfundet og på fodboldbanen. Det ønske tydeliggør fodboldens
øverste politiske instans, da den indføjer, at fodbolden skal skabe positive
forandringer i samfundet ved at fremme fællesskab og sociale relationer
og udøve sit virke uden forskelsbehandling i relation til alder, køn, etnisk
oprindelse, politik, religiøsitet og seksualitet. Samtidig sætter det en streg
under, at fodbolden er almennyttig.
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EN LANDSTRÆNER MELDER SIN AFSKED
EFTER 15 ÅR OG FIRE SLUTRUNDER
MARTS

Pressemødet er indkaldt til at udtage spillere til venskabskampe mod Sverige og Frankrig. Men da landstræner Morten Olsen (foto) indleder med at
fortælle, at han stopper i jobbet senest efter EM-slutrunden 2016, er fokus
med ét ændret. Den 66-årige træner har lyst til nye udfordringer og mener, at han efter 15 år på posten har gjort sit for det danske fodboldlandshold. Da holdet senere på året misser EM-kvalifikationen efter to playoffkampe mod Sverige, er Morten Olsens stop som landstræner en realitet.
Tre dage efter indstiller DBU’s bestyrelse Morten Olsen til optagelse i Fodboldens Hall of Fame for sin livslange indsats for dansk fodbold.

”TRANSFERMARKEDET ER LUKKET!”
”Ikke flere handler – transfermarkedet er lukket,” lyder det med et grin i
Brøndbyernes IF, da Sten Lerche hyldes med en bronzeplads som Årets
Fodboldleder fra selveste UEFA. For ham vil de nødigt af med. Kort før
den europæiske hæder modtager han nemlig dansk guld i samme kategori, og få dage forinden kan Brøndbyernes IF lade sig hylde som Årets
Fodboldklub – en kategori, formanden hurtigt tildeler de frivillige hænder
i klubben. De fleste fodboldklubber er helt og aldeles afhængige af de frivillige kræfter i klubben, og for den sjællandske vestegnsklub er der ingen
tvivl om, at alle frivillige hver dag er tråden, der får læderstykkerne til at
holde sammen, og kæden, der får tandhjulet til at dreje rundt.
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DANSK TALENTUDVIKLING I VERDENSKLASSE
Durmisi, Dyrehauge, Højbjerg og Henriksen. Aldrig har de danske talenter
fået større fokus – på fodboldbanen, i medierne, i klubberne og i DBU, hvor
ny struktur, nye ansættelser og investeringer skal sikre endnu bedre dansk
talentudvikling. I april bliver Kim Hallberg ansat som ny elitechef, og i juli
tiltræder Flemming Berg som ny talentudviklingschef. Sammen med trænerudviklingschef, Peter Rudbæk, udgør de den nye ledelse i elite-afdelingen (foto) og skal i samarbejde med Divisionsforeningen sikre, at endnu
flere talenter udklækkes til dansk klub- og landsholdsfodbold.
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APRIL

KAFFE-KUREN MOD DÅRLIG ADFÆRD
”Lorte-dommer,” brøler de fra sidelinjen. Tonen er hård, og dommeren skal
være usædvanlig tålmodig med de højtråbende forældre og tilskuere på
sidelinjen. Selvom dommerne i helhed er gode til at tackle den negative
tone, så kan de mange skældsord risikere at skræmme dommerne væk fra
banen og lægge fløjten på hylden. Tarp Boldklub ved Esbjerg har valgt at
gøre noget særligt ved de mange skældsord, så til hver kamp bliver der
serveret kaffe til modstanderholdets tilrejsende tilskuere. Kaffen har vist
sig som et rent mirakelmiddel, der erstatter vredesudbrud med glæde og
godt humør.
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FLERE KVINDESTEMMER PÅ
TRÆNERBÆNKEN
APRIL

Dybe stemmer, bakkenbarter og behårede brystkasser. Ja, der findes masser af mænd, som gør sig som fodboldtrænere på tværs af hele landet. Til
gengæld er der alt for få kvinder, og det skal der gøres noget ved. Derfor
er der skabt en uddannelse med samme indhold, men som tager hensyn
til, at kvindelige topspillere ofte er mere presset i tid, da de er nødt til at
have et job ved siden af deres karriere. Det projekt har indtil videre resulteret i 21 nyudklækkede B-trænere og syv A-trænere, så måske der alligevel kommer flere lyse røster på bænken i fremtidens fodboldkampe.

ET LETTERE LIV MED APP’EN
– OGSÅ FOR FODBOLDDOMMERE
Knap en halv million gange er den blevet downloadet – og den er med til
de fleste fodboldkampe. Fodbold app’en når i 2015 nye højder i antallet af
brugere og gør livet lettere for blandt andet bredde-dommerne. De kan
lettere finde vej, se holdkort og indberette de kampe, de dømmer. Samtidig kan træneren smide sin notesbog ud og i stedet bruge telefonen, da
statistik over målscorere, assists, gule og røde kort gøres mulig med introduktionen af ‘kampfakta’ i Fodbold app’en.
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FODBOLDDOMMERE
ER ET UDSAT FOLKEFÆRD
MAJ

Der er kamp om meget andet end bolden, da en serie 3-kamp mellem
Fremad Amager og Christiania Sports Club en søndag i maj bliver berømt
i hele sportspressen. Berømmelsen handler desværre ikke om fodboldspillet men om slagsmål mellem spillere og dommeren, der bliver overfaldet
og ender med at blive hentet i ambulance. Holdet fra Fremad Amager bliver ekskluderet permanent og sagen sætter – sammen med andre sager
fra Fyn og Jylland – gang i debatten om vold mod fodbolddommere. DBU
og fodbolddommernes organisation, DFU, aftaler en række nye tiltag, der
skal hjælpe dommerne i tilfælde af overfald og voldsomme oplevelser.

DANSKE BØRN GÅR FORREST
I GLOBALT FODBOLD-PROJEKT
Hvad har et dansk skolebarn og den globale fodboldorganisation FIFA til
fælles? De er fælles om projektet ‘FIFA 11 For Health’, der er lanceret som
et børnesundhedsprogram til udbredelse i hele verden. Danmark er blevet
udpeget som foregangsland, og senere skal projektet udbredes til 30 lande verden over. Tallet ‘11’ står for antallet af uger, hvor børn i 5. klasse spiller fodbold to gange om ugen i skoletiden og samtidig har undervisning
om motion, sund kost, fairplay og mobning. Fodbold kan skabe sundere
børn – både i udviklingslande og i vestlige lande som lille Danmark.
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1.703 SPILLERE SPARKER
STRAFFE I DBU TOUR
MAJ

Hele 7.663 straffespark fra 1.703 spillere, der scorer 5.364 mål fra pletten.
Det er den samlede sum af VM i Straffe, der bliver afholdt som en del af
DBU Tour, der turnerer over hele landet i maj og juni. Turneen bliver skudt
i gang i Herning og besøger undervejs blandt andet Køge, Odense og bliver besøgt af godt 100.000 gæster. I alle byer er der samarbejde med de
lokale klubber, og undervejs er der også afholdelse af DM I Streetfodbold,
hvor hele 689 forskellige hold deltager. Finalerne bliver spillet på Rådhuspladsen i København, hvor spillere og tilskuere trodser voldsomt regnvejr.

VALGKAMP OG ANHOLDELSER I FIFA
– IGEN OG IGEN
Den globale fodboldorganisation FIFA kommer i vælten mange gange i
2015 – desværre ikke altid for det bedre. Forud for kongressen i maj bliver 14 FIFA-ledere anklaget for korruption – heraf bliver seks personer
anholdt på hotellet i Zürich. Til selve kongressen bliver Sepp Blatter genvalgt efter duel med den jordanske Prins Ali. Godt en uge efter meddeler
samme Blatter, at han træder tilbage som præsident, og at der skal vælges ny præsident. Derefter fortsætter det med anholdelser og anklager
om korruption – og både Sepp Blatter og UEFA-præsident Michel Platini
bliver suspenderet fra al fodboldaktivitet. I København mødes de nordiske
formænd med kandidaterne – både til valget i maj 2015 og det valg, der
er planlagt til februar 2016. DBU’s formand Jesper Møller stemmer mod
Sepp Blatter og for flere reformer i FIFA.
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KRONPRINSESSEN, FIDUSEN
OG DEN GODE HOLDKAMMERAT
MAJ

Superligaspillere fra de forsvarende mestre AaB, Kronprinsesse Mary (foto)
og en masse glade fodboldbørn i regnvejr. Det er den lidt usædvanlige
blanding, der på en regnvåd forårsdag i Aalborg markerer træningskonceptet ‘Klubfidusen’, der sætter fokus på mistrivsel og bedre kammeratskab på fodboldbanen. Projektet er udviklet i samarbejde med Mary Fonden, Red Barnet og TrygFonden og skal modvirke, at ungdomsspillere
stopper med fodbold grundet mistrivsel. Fodbold handler om at score,
vinde og klare det godt. Men fodbold handler også om fællesskab og det
at være en god holdkammerat. Og det virker. I Kastrup Boldklub har arbejdet med ‘Klubfidusen’ sikret, at der ikke er frafald på U10-holdet.

DOM MOD MATCHFIXING
Matchfixing. Den største trussel mod dansk fodbolds troværdighed og integritet bliver synlig igen, da byretten idømmer en af to tiltalte et års betinget fængsel og 200 timers samfundstjeneste i den såkaldte ”Hvidovre-sag”, som er den første større sag om matchfixing i Danmark. Dommen
bliver anket til landsretten under stor medieopmærksomhed. Samtidig efterlyser DBU’s formand, Jesper Møller, en langt større indsats mod matchfixing – både i form af flere ressourcer til politiets efterforskning og i form
af mere vidtgående lovgivning på området. Matchfixing skal bekæmpes
med alle midler. Alle.
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FLERE AFGØRENDE KAMPE I ALKA
SUPERLIGAEN
JUNI
INDLEDNING

Der bliver flere nedbidte negle og krydsede fingre, når der fra sommeren
2016 bliver lanceret ny struktur for ALKA Superligaen. Den nye struktur
bliver formelt godkendt af DBU’s bestyrelse med et klart mål om at øge
antallet af afgørende og spændende kampe i ALKA Superligaen – til glæde for fans, spillere og kvaliteten i de danske hold, så de kan klare sig bedre i Europa. Antallet af hold i den nye superliga stiger fra 12 til 14, som skal
kæmpe om at spille med i enten mesterskabsspillet eller kvalifikationsspillet. Og for at skabe endnu flere afgørende kampe, kan det bedste hold i
kvalifikationsspillet kæmpe med om en kvalifikationsplads til de europæiske turneringer. Det bliver hæsblæsende.

DOMMEREN VINDER OVER BLODPROPPEN
Alt ånder fred og idyl i kampen mellem Holstebro og Lidenlund i den jyske
serie 4. Få minutter er spillet, og de 22 spillere er intetanende om det drama, der vil ramme dem. Pludselig tager kampens 61-årige dommer sig til
armen, og snart ligger han livløs på de grønne baner. Dommeren kæmper
sin egen kamp – for livet. To spillere kommer hurtigt til undsætning og får
gang i hjertet, hvor en blodprop netop har sat sig fast. Takket være indsatsen ender historien gudskelov, som den startede – med fred og idyl. Dommeren vinder kampen om overlevelse på banerne i Vestjylland.
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ÅRHUNDREDETS KVINDELIGE
FODBOLDSPILLER
JUNI

Debut på det danske landshold som 16-årig. 50 landskampe som den
yngste nogensinde – i træk vel at mærke. Fuldtidsprofessionel i Italien
i 1980’erne og omtalt som verdens bedste fodboldspiller i den periode.
Tidligere superstjerne i dansk og international kvindefodbold og nuværende holdleder på det danske kvindelandshold Lone Smidt Nielsen bliver i juni meget fortjent tildelt titlen som århundredets bedste kvindelige
fodboldspiller (foto). Kåringen faldt – meget passende – på 100-årsdagen
for kvinders stemmeret. En god dag for danske kvinder.

HISTORISK LANGE AFTALER FOR
FODBOLDENS ORGANISATIONER
På den ene side handler det om 340.000 medlemmer, 1.650 klubber og
seks lokalunioner – og tusindvis af fodboldkampe over alt i landet. På den
anden side handler det om professionel fodbold, superliga og divisionsfodbold – med alt, hvad dertil hører. Og samlet handler det om indgåelse
af historiske aftaler om det, der i daglig tale omtales som ‘bredde-aftalen’
og ’prof-aftalen’. I ‘breddeaftalen’ er der fokus på at styrke samarbejdet
med kommuner om blandt andet at få mere fodbold i skoletiden – samt
om at styrke den kommercielle støtte til breddefodbold. I ‘prof-aftalen’
er der fokus på at styrke talentudviklingen i dansk fodbold til glæde for
landshold og klubber – og så at få mere indflydelse i de internationale
fodboldorganisationer. Begge aftaler er på seks år og giver historisk lang
ramme for samarbejdet mellem DBU, Foreningen af Lokalunioner og Divisionsforeningen. Og allerede i december bliver aftalerne fulgt op med
arbejdsgrupper, der skal se på opgavefordelingen inden for den professionelle fodbold.
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ULVE-GULD OG BRØNDBY-BALDER
JUNI

Et historisk mesterskab med ulvehyl. Det bliver virkeligheden, da ambitiøse FC Midtjylland vinder klubbens første mesterskab nogensinde og fejrer
guldet for et fyldt stadion på Heden. I DBU Pokalen bider løverne fra FC
København fra sig, da de stikker af med titlen som pokalvinder for sjette
gang på ti år med en finalesejr over overraskelserne fra FC Vestsjælland.
Hos kvinderne er det de blå-gule fra Brøndby IF, der vinder både mesterskab og pokalturnering meget overbevisende. Sejrsrusen får Brøndby-pigerne til at vise bare balder til folket. I Midtjylland poserer en tilfreds træner Glen Riddersholm i specialsyet gulddragt – bare fordi han kan. Sejre
skaber eufori på mange måder.

FODBOLD OG FOLKEMØDE.
BOLD OG BORNHOLM
Tusindvis af ministre og folketingsmedlemmer, topdirektører og organisationsledere, journalister og lobbyister fylder i tre dage gaderne i Allinge
på det nordlige Bornholm. Snakken går om politik og samfundets udfordringer – og ikke mindst det forestående folketingsvalg. Blandt deltagerne
er også DBU’s direktør, Claus Bretton-Meyer og næstformand, Bent Clausen, der deltager i debatmøder om fodboldens bidrag til folkesundhed og
integration. For selvom alle måske ikke tænker over det, er dansk fodbold
en af de største spillere på det sociale og sundhedsmæssige område i
Danmark, som en borgmester siger det.
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U21-TALENTER I HISTORISK EM-SEMIFINALE
JUNI

Hele fodbolddanmark kommer på fornavn med Jannik, Yussuf og Pierre
– med efternavnene Vestergaard, Poulsen og Højbjerg - som står i spidsen for U21-landsholdet ved EM i Tjekkiet. Holdet er gået
ubesejret igennem kvalifikationen og møder med stor
selvtillid til EM-slutrunden, hvor Danmark med to
sejre og et nederlag går videre fra puljen. I semi-
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finalen gælder det arvefjenderne mod Sverige. Forventningerne er høje
– skuffelsen derfor endnu større, da svenskerne tager finalebilletten med
en 4-1-sejr. Sverige vinder senere EM-finalen over Portugal efter straffesparkskonkurrence. De danske drenge må ‘nøjes’ med at glæde sig over,
at de med pladsen i semifinalen sikrede den første danske deltagelse ved
OL’s fodboldturnering i 24 år. Nu går turen til Rio.
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TO DOMMERE PÅ KONTRAKT
JUNI

At være superliga-dommer er udfordrende på mange måder – fysisk og
mentalt og i høj grad også i forhold til at få tid til at både træne og udvikle dommergerningen. Derfor bliver der for første gang nogensinde ansat
to kontraktdommere, der bliver frikøbt 15-20 timer om ugen, så de kan
træne og udvikle dommergerningen til glæde for alle dommerne. Valget
falder på Mads-Kristoffer Kristoffersen (foto) og Jakob Kehlet, der skal teste ordningen over et års tid. Målet er at skabe bedre dommere over hele
linjen – og gerne sikre, at endnu flere danske dommere bliver udtaget til
at dømme internationale kampe.

39 STRAFFESPARKSMÅL – I ÉN KAMP
Først scorer det ene hold. Så scorer det andet. Så brænder det ene hold.
Og det andet. Tilskuere til kampen mellem Sundsøre IK og Nykøbing Mors
IF i DBU Pokalen fik mål og underholdning for alle pengene, da de i juni
var vidner til hele 39 straffesparksmål i straffesparkskonkurrencen da måltavlen efter den reelle spilletid stadig viste 0-0. Kampen ender svimlende
20-19 til Sundsøre IK, og med det afgørende spark og den afgørende redning står målmanden tilbage som dagens store helt. Monster-sejren sender træner John Meiers tropper videre til 6. runde af pokalturneringen og
fratog spillerne fra én særlig disciplin de næste mange træningsaftener:
”En ting er sikkert: Vi behøver ikke øve straffespark. Det er på plads!” understreger John Meier.
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FÆLLESSKAB ELLER FESTER?
JULI

Fredagsbar, afleveringer og hormoner i kroppen. Når teenage-livet banker
på døren, så kan det være svært at navigere rundt mellem fester, lektier
og fodbold, men i dag vælger flere og flere unge at beholde støvlerne på
fødderne. Gennem de seneste år har DBU haft fokus på at fastholde teenagere, hvor fællesskab, teambuilding og en helt særlig tilgang til de unge
er afgørende for, at 13-18 årige prioriterer fodbolden frem for dansegulvet
om lørdagen. Helt præcist spiller gennemsnitlig 1.500 flere 13-18-årige fodbold, end de gjorde i 2006, og det er særligt drengene, der hellere vil score på banen end i byen.

NEJ TAK TIL BARCELONA-FISKERI
FC Barcelona er beundret i hele fodboldverdenen for årtiers flot fodboldspil og store resultater. Men da klubben forsøger at åbne et fodboldakademi, FCBEscola i Bagsværd, møder det modstand. Akademiet vil rekruttere børn helt ned til seks års-alderen og invitere dem til optagelsesprøver
og auditions. Det er i strid med de regler – ‘Holdninger & Handlinger’ som danske klubber og DBU har formuleret for at lade børn være børn
så længe som muligt og give talentudviklingen en god og tryg udvikling.
Efter en del drøftelser beslutter DBU’s bestyrelse at takke nej til planerne
om FCBEscola, der til sidst dropper projektet.
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JYSKE MØDRE ER BLEVET FODBOLDKULT

EN DEL AF NOGET STØRRE

|

DANSK BOLDSPIL-UNION

|

ÅRBOG 2015

JULI

Ti nederlag i ti kampe og en målscore på 2-87. Alligevel går det over al
forventning for mødreholdet i Grenaa IF (foto). For her er lækre tekniske
detaljer og flot pasningsspil ikke det vigtigste. Her handler fodbold om at
hygge sig og have det sjovt. Med de manglende samba-takter krævede
det dog lidt ekstra tid at overbevise børnene om at heppe på sidelinjen,
men nu har fodbold-mødrene efterhånden opbygget en solid fanskare, og
så er der selvfølgelig en vigtig tradition på holdet: ”Efter hver kamp får vi
en lille ‘nippe-napper’, og modstanderholdet får sgu en med. Ja, også tilskuerne, hvis de vil have,” lyder det grinende fra Karina Seistrup, der er
spillende holdleder på det populære kvindehold.

45

LOYALE LANDSHOLDSFANS
VINDER I BILLETKØEN
AUGUST

Billigere billetter og flere fanaktiviteter. Det har været indholdet i et målrettet arbejde for at få flere tilskuere til landskamp i Parken. 76 % af billetterne er blevet sat ned i pris, så en familie med to børn kan komme til
landskamp for 800 kroner og se Danmark vinde 2-0 over Serbien. Og forud for alle kampe er der fanzone med musik og fodbold på multibaner
foran stadion.
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Tiltagene virker, og efter et par år er der sket en stigning på 44 % i solgte
billetter til sammenlignelige kampe. Fremgangen skyldes blandt andet, at
flere fans vender tilbage og køber billet til flere kampe. Det slår igennem
til de afgørende playoffkampe mod Sverige, hvor alle billetterne bliver
solgt til medlemmer af fanklubben og til tidligere billetkøbere. Loyalitet
skal kunne betale sig!
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FODBOLDEN RULLER IND PÅ SKOLERNE
AUGUST

Fodbold har altid været en naturlig del af danske skoleelevers hverdag.
Både på skolegårdens hårde asfalt og til lyden af idrætslærerens fløjte.
Men fodbold kan også være med til at indfri den nye skolereforms højere krav til fysisk aktivitet og bevægelse og lette elevernes længere skoledage. Den nyeste viden peger på, at selv hos børn, der ikke er vant til
at spille fodbold, vil den høje puls og legen med bolden have en positiv
effekt på elevernes koncentrations- og indlæringsevne. Derfor har DBU
oprettet sitet ”Fodbold i skolen”, hvor både klubber og skoler kan hente
inspiration til øvelser, undervisningsmateriale og kurser. DBU og fodboldklubberne har nemlig et ønske om at hjælpe skolerne med at skabe den
bedste hverdag for landets børn.

FRØSTRUP OG FOLE, HELLERUP OG
HORSENS – OG 19 NYE MULTIBANER
Frøstrup og Fole har én – og det har Hellerup og Horsens også. I alle kongerigets afkroge har man fået øjnene op for, at multibaner er lig med
mange nye muligheder for fodbold og anden sport. Derfor er der i 2015
kommet 19 nye multibaner til glæde for fodboldspillere og andre sportsglade mennesker. I dag kan man dunke og drible 64 steder i landet – og
det er i særdeleshed takket være en hjælpende hånd fra Nordea-fonden,
der har doneret 20 millioner kroner til et aktivere liv blandt den danske
befolkning.
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FODBOLDEN SAMLER IND TIL
BØRN OG KRÆFTRAMTE
AUGUST

150.000 kroner til børn i nød. Det er resultatet, da 191 fodboldspillere og
holdledere går på gaden for at samle ind til fordel for børn på flugt og
børn i katastrofer i forbindelse med Red Barnets landsindsamling. Det
kommer også klubberne til gavn, da fodboldklubber får 15 % af det beløb,
de indsamler til eksempelvis stævner og udstyr. Mange vælger dog at donere det fulde beløb til Red Barnet, da der skal afregnes. Kræft var også i
fokus, da DBU stillede to billetter på højkant i samarbejde med Go’morgen
og Go’aften Danmark i forbindelse med ‘Knæk Cancer’. Det resulterede i
imponerende 160.000 kroner til kampen mod kræft.

EM-TRIUMFEN FRA 1992 BLIVER
POPULÆR FILM
Det krævede en borgerkrig i Jugoslavien, en trup på 20 og en undertippet
landstræner – og så krævede det nok også en god portion held. Men guldet kom som bekendt til Danmark under EM 1992, og det danske fodboldmirakel bliver for første gang filmatiseret i 2015 – under titlen Sommeren
’92. 267.000 danskere valfarter i biografen for at genopleve det 23 år gamle mesterskab, og det samme gør EM-heltene selv. De er alle begejstret
over filmen og kalder det en fortjent hyldest til Richard Møller Nielsen.

BLIV EN FODBOLD-UGLE MED FIFA-SPILLERI
Endeløse timer med FIFA 16 og PlayStation behøver ikke at være lig med
pizzabakker og colaflasker. Faktisk kan det ligefrem bidrage positivt til
fodboldinteressen, da man i FIFA 16 dribler og scorer mål, som var man
Messi selv. Og interessen er ikke det eneste, der vokser, når unge bruger
tiden foran skærmen – det gør fodboldforståelsen også. Så når mor insisterer på, at du får firkantede øjne, så har du nu en ungdomsforskers ord
for, at FIFA 16 faktisk gør dig bedre til fodbold.
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ÆRET VÆRET DIT MINDE, HARALD NIELSEN
AUGUST

Han var den yngste nogensinde, der fik debut for det danske landshold.
Han blev stjerne i italienske klubber som Bologna, Inter og Sampdoria. Senere kæmpede han for at indføre professionel fodbold i Danmark og var
med til at stifte FC København. Og i 2010 blev han optaget i Fodboldens
Hall of Fame (foto). Men i 2015 bukker Harald Nielsens krop under efter
længere tids sygdom. Det får hele fodbolddanmark til at hylde den danske
legende. Morten Olsen kalder ham det største navn i dansk fodbold nogensinde. Preben Elkjær takker ham for at bane vejen for danske stjerner i
italiensk fodbold. Og sympatierklæringerne vælter ind fra nær og fjern, for
‘Guld-Harald’ har i særdeleshed sat et mindeværdigt aftryk på dansk fodbold.

DROPPEDE PREMIER LEAGUE-TUR
FOR AT HJÆLPE FRIVILLIG
Hvad vil du helst: På Premier League-tur med drengene eller give en elcykel til en frivillig? De fleste 21-årige drenge, der har vundet en fodboldtur
til England, vil nok vælge det første. Men ikke Mikkel Hylleberg fra Kjellerup IF. Han vælger at købe en elcykel og give den til Kridt-Peter, der som
frivillig i klubben har haft en helt særlig betydning. Kridt-Peter har KOL og
får stor glæde af el-cyklen. Desværre slutter glæden for både Kridt-Peter og elcyklen, da Kridt-Peter går bort senere på året. Dermed har dansk
fodbold og Kjellerup IF mistet en værdifuld frivillig personlighed, men
mon ikke Kridt-Peters sjæl lever videre i din midtjyske fodboldklub lang
tid fremover?
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DET ER FAND’ME FAIRPLAY!
SEPTEMBER

Der er dårlig stil. Der er god stil. Og så er der dem, der kører stilen hele
vejen. Det er dem, danskerne er helt vilde med. Det gælder også for den
8-årige Anton fra Vejle, da han binder modstanderens snørebånd midt under en fodboldkamp (foto). Og for træneren og to spillere fra Gug B, da de
tropper op med en ‘god bedring’-gave hos 16-årige Asger fra Støvring IF,
der i deres indbyrdes kamp brækkede skinnebenet. Begge heltegerninger
bliver foreviget i billeder, der bliver spredt og går viralt på de sociale medier. Det er nemlig fairplay på højt niveau.

STOR OPBAKNING TIL KVINDELANDSHOLDET
– PÅ STADION OG PÅ DR TV
Opbakningen til det danske kvindelandshold er stor, da holdet i den første
EM-kvalifikation udspiller Moldova med 4-0. På Viborg Stadion er der mødt
3.303 tilskuere op til at heppe på de danske piger. Og i en ny aftale med
DR bliver kampen vist på DR3 med Henrik Liniger som engageret kommentator og 50.000 seere foran skærmen. Da holdet kort efter møder ærkerivalerne fra Sverige, følger godt 100.000 seere med foran skærmen og
giver kampen et større seertal end Manchester Uniteds kamp samme uge.

DBU INDGÅR TÆT SAMARBEJDE MED
KOMMUNERNE
Det handler om landskampe og træningslejre. Og så handler det om afholdelse af repræsentantskabsmøder, prisfester og andre former for fodbold-arrangementer. Alle dele er med, da DBU indgår en række nye aftaler – såkaldte velfærdsalliancer – med kommunerne i Tønder, Aalborg
og Viborg. Aftalerne sender U21-landsholdet til Aalborg og kvindelandsholdet til Viborg – men skal også skabe aktiviteter, der kan løfte et samfundsansvar i forhold til sundhed, inklusion og arbejdet med den nye
skolereform. Flere fodboldaktiviteter til gavn og glæde for flere. Og flere
andre kommuneaftaler er på vej.
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DANMARKSREKORD I FLØJT
SEPTEMBER

6.000 startfløjt. 6.000 slutfløjt. 6.000 pausefløjt – og 6.000 startfløjt
igen til 2. halvleg. Hvis man er lidt bekymret for breddedommer Ib Alstrups lunger, der i september kunne fejre Danmarks-rekorden med
6.000 kampe på CV´et, spilder man sine bekymringer. For Ib Alstrup er
i fantastisk form (foto). Faktisk i så god form, at han ved sidste obligatoriske dommertest klarede sig 25 % bedre, end hvad er nødvendigt for at
beholde dommerkortet. Ifølge Ib Alstrup er det ”den friske luft og motion”, der gør, at han bliver ved med at trække den sorte trøje over hovedet weekend efter weekend. Og det er han ikke ene om. Blandt 720 af
hans jyske kolleger er næsten 70 % så tilfredse med dommergerningen,
at de gerne vil dømme endnu flere kampe i 2016. Og Ib Alstrup? Han er
bestemt heller ikke færdig med at fløjte Jylland tynd.

DANSK FODBOLD ER
EN DEL AF EN STØRRE VERDEN
De mange tusinde fodboldkampe i dansk fodbold foregår lige rundt om
hjørnet. I barndomsklubben, i Superligaklubben eller på landsholdet. Men
dansk fodbold spiller også på en verdenspolitisk scene med en række nye
aftaler. I den ene aftale vil DBU og Amnesty International udveksle viden
om menneskerettigheder i de lande, hvor de danske landshold bliver inviteret til kampe og træningslejre. Så kan DBU bruge viden og oplæg fra
Amnesty international til at træffe beslutninger eller undervise trænere og
spillere. I den anden aftale vil fodboldforbundene i Danmark og Rumænien udveksle erfaringer og aktiviteter, så eksempelvis ‘Fodbold Fitness’
kan blive udviklet til at fungere i rumænske fodboldklubber. Aftalen er
den første af en række og er en anerkendelse af græsrods-aktiviteterne i
dansk fodbold – med fokus på sundhed og integration, fællesskab og respekt. Og samlet set beviser de to aftaler, at dansk fodbold i høj grad er
en del af en meget stor verden.
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DANSKE FODBOLDSPILLERE HEDDER MADS
OG JULIE, NIELSEN OG JENSEN
OKTOBER
INDLEDNING

Råber du ‘Mads’ eller ‘Julie’ fra sidelinjen til en seriekamp på et dansk fodboldstadion, er der ret stor sandsynlighed for, at du fanger mindst én af
spillernes opmærksomhed. I 2013 blev der indført elektroniske holdkort i
dansk fodbold, som afslører, at traditionelle danske navne som Julie, Sofie,
Emma og på drengesiden Mads, Rasmus og Frederik optræder hyppigst
på holdkortene. Fælles for begge køn er, at efternavnet med stor sandsynlighed slutter på sen. Nielsen, Jensen, Hansen fejer med deres endelses navnebrødre og -søstre al konkurrence af banen og indtager samtlige
pladser i Top 10 på begge lister over de mest populære efternavne i dansk
fodbold.

INGEN HELLIGE KØER I REFORMARBEJDE
Det hører til sjældenhederne, at 126-årige sætter sig for at forandre sig
og er åben for alverdens former for fornyelse. Det er ikke desto mindre
tilfældet, da DBU’s bestyrelse beslutter at sætte gang i et reformarbejde,
der kan ændre på alt fra størrelsen på DBU’s bestyrelse, forretningsudvalg og repræsentantskab til hele strukturen for udvalg og faggrupper.
Reformarbejdet får sin egen kommission med Benny Olsen fra Divisionsforeningen og Ole Jacobsen fra Foreningen af Lokalunioner som henholdsvis formand og næstformand – og medlemmer med meget forskellige baggrunde i blandt andet Dansk Industri, Metro Selskabet, Play the
Game samt CBS og Aarhus Universitet. Formandsskabet har understreget, at der ikke er ‘hellige køer’ - så alt kan komme i spil, og alle forslag
skal drøftes og vendes, inden kommissionen skal komme med sine anbefalinger i foråret 2017. Så længe bolden er rund, kan alting ske…
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OKTOBER

SERIESPILLER OVERGÅR
LEWANDOWSKI I MÅLORGIE
Alle blikke rettes mod Bayern Münchens Robert Lewandowski, der scorer
hele fem mål på blot ni minutter i en kamp mod Wolfsburg i september.
En uhørt bedrift fra den polske superangriber, der bliver hyldet i medier
over hele verden. Uhørt – men ikke umuligt. Det viser Niels Baldur Oskarsson fra Silkeborg KFUM blot en uge senere (foto). På bare syv minutter i
starten af serie 6 kampen mod Sunds scorer Niels seks gange. Silkeborg
KFUM vinder stort, og Lewandowski kommer til kort i det midtjyske og
forhåbentlig også, når det polske landshold møder Danmark i to VM-kvalifikationskampe i 2016 og 2017.

GANG I FODBOLDEN PÅ GRØNLAND
Is, sne og kulde har altid været en udfordring for fodbold. Og det har
Grønland rigeligt af. Men en ny samarbejdsaftale mellem det danske og
grønlandske fodboldforbund sikrer etablering af fire til seks ‘full size’
kunstgræsbaner, så bolden kan rulle over hele Grønland. Hele året. Håbet
er at skabe et græsrodsmiljø, mens målet er at gøre grønlandsk fodbold
til en større del af den nordiske og europæiske fodboldfamilie. Det inkluderer også et fælles besøg hos UEFA, hvor Jesper Møller taler Grønlands
sag for optagelse i UEFA på sigt. Samtidig indgår samfundsrelevante udfordringer som sundhed og trivsel også i samarbejdet, og der cementeres med besøg af det danske futsal-landshold, der dog møder begrænset
gæstfrihed i form af uafgjort og et nederlag i to kampe mod Grønland i
Nuuk.
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FODBOLDEN I KØBENHAVN FÅR ET LØFT
OKTOBER

Børn på venteliste og nedslidte faciliteter har længe været virkeligheden for de københavnske fodboldklubber. Det vil Københavns Kommune
lave om på. Med en investering på 20,8 millioner kroner til to nye kunstgræsbaner, klubhuse og et større baneanlæg, får idrætsfaciliteterne i den
gamle købstad et tiltrængt ansigtsløft. Med nye kunstgræsbaner kan flere børn, unge og voksne få spilletid på fodboldbanerne i København – til
glæde for alle københavnske boldentusiaster. I første omgang er det Valby Boldklub, der får glæde af et nyt klubhus, og Ørestaden IF der kan se
frem til nye kunstgræsbaner.

FORSKNING, FODBOLD OG
PROSTATAKRÆFT
”Der var en gang en lille gruppe mænd, som eeelskede at spille fodbold.
Men mændene havde også en anden ting til fælles – de havde prostatakræft.” Sådan lyder begyndelsen på eventyret om FC Prostata, et fodboldhold bestående af spillere med den frygtede kræftsygdom. Der er
dog efterhånden tale om en rigtig dejlig fortælling, der er startet som et
lille forskningsprojekt i København, og som handler om, hvordan fodbold
kan hjælpe prostata-patienterne med genoptræning. Resultaterne er så
gode, at det nu tilbydes som et supplement til behandlingen i hele Danmark – nu under navnet FC Prostata Community.
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TWITTER: #BRINGITON!
OKTOBER

Efter halvandet år på Twitter runder DBU’s profil 10.000 følgere. Et af
årets mest populære tweets er en reaktion på et tweet fra partilederen for
Danskernes Parti. Tweet’et henviser til ‘Det er talentet, der tæller’-kampagnen og består blot af billedet af de ansigtsmalede landsholdsspillere
Pierre Emile Højbjerg og Yussuf Yurary Poulsen – og hashtagget ‘detertalentetdertæller’. For en gangs skyld er der ikke behov for at tage alle 140
tegn på Twitter i brug. På landsholdets Facebook-side involveres spillerne
i højere grad og har direkte kontakt med fansene. Det udmønter sig i, at
Yussuf Yurary Poulsen får travlt ved tasterne, da han på blot en halv times
‘Q&A’ med fansene får 600 spørgsmål.

RØRT TIL TÅRER - ILDSJÆL FÅR
TRIBUNE OPKALDT EFTER SIG
Han vasker klubbens tøj. Han er holdleder. Han står i køkkenet – og så fikser han praktiske ting i klubben. Lindy Jensen har været frivillig i Ulsted
Boldklub i 49 år og har nu også fået en tribune på det lokale fodboldstadion opkaldt efter sig. 250 af byens 1.000 indbyggere møder op til indvielsen af ‘Sir Lindy Jensen Stand’. Formand Marc Madsen hylder Lindy
Jensen og beskriver ham som ‘en kulturbærer’, der har været med til at
sikre, at Uldsted Boldklub er en klub med plads til alle. Ja, faktisk er Lindy
Jensen den ”vigtigste person, som til dagsdato har været i klubben,” lyder
det fra formanden om manden bag navnet på tribunen.
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FODBOLD GIVER TIME-OUT FOR FLYGTNINGE
NOVEMBER

Den største flygtningekrise siden 2. verdenskrig. Sådan lyder vurderingen
af den flygtningestrøm, der rammer Europa i løbet af efteråret fra krigen i
Syrien. I Danmark melder flere fodboldklubber og idrætsforeninger sig på
banen med alt fra fodboldudstyr og plads på lokale fodboldhold og baner. I klubberne gør frivillige en ekstra indsats for at give flygtningene et
pusterum fra tragedier og flugt. Landsholdet markerer med at invitere ni
flygtningebørn til at gå sammen med landsholdsspillerne på banen før venskabskampen mod Frankrig (foto) og have deres familier med på tribunen.

TO DOMMERUDVALG BLIVER TIL ÉT
140.000 gange bliver dommerfløjten gjort klar hvert år, når en dommer bliver påsat til kamp i Danmark. Det kræver mange dommere, og det kræver
dygtige dommere. Og fremfor alt kræver det et enkelt og gennemsigtigt
system. I november bliver der sat sidste pennestrøg på en ny og mere forenklet dommerstruktur. Breddedommerarbejdet får en lokal forankring hos
lokalunionerne, mens arbejde med talent- og elitedommere skal ske centralt. Den tidligere topdommer, Claus Bo Larsen, bliver sat i spidsen for arbejdet, da han i december måned bliver præsenteret som ny formand for
den nye dommergruppe.

PIGERNES STEMME RUNGER HØJT
Kan du høre dem? Hvis du nogen sinde er gået forbi et fodboldanlæg en
lørdag formiddag, har du helt sikkert hørt dem. Fodboldpigerne. Flere og
flere af dem spiller fodbold, som lige nu er en af de mest populære sportsgrene for piger mellem 13 og 16. Og DBU vil have pigerne til også at spille
fodbold de næste mange år. Projektet ´Pigernes stemme´ sparkes i gang
med en workshop 1. november med 100 piger fra klubber over hele landet,
som hver især giver deres mening om den optimale fodboldoplevelse. Støvler, bolden og omklædningsrum vendes i lystig diskussion for at finde frem
til de bedste forhold for pigerne i fremtidens fodboldklub. Resultatet skal
præsenteres på kongressen ‘Women Deliver’ i København til foråret 2016.
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LIGE VED OG NÆSTEN FOR
A-LANDSHOLDET
NOVEMBER
INDLEDNING

Der er opture og nedture på herrelandsholdets vej igennem EM-kvalifikationen. Opturen er størst, da holdet vinder 2-0 over Serbien i Parken i juni
og ligger godt i forhold til at kvalificere sig til EM-slutrunden i Frankrig.
Men efter to 0-0-kampe - mod Albanien på hjemmebane og Armenien på
udebane - slutter holdet som nummer tre i puljen. Det giver adgang til to
playoffkampe mod Sverige, hvor Zlatan gør det onde ved Danmark ved
at score tre af de fire svenske mål i 2-1 sejren i Stockholm og 2-2 kampen i
København. Danmark skal ikke til EM, og landsholdsspillerne får en ufrivillig tidlig sommerferie i 2016.

SKAL FODBOLD ENDE SOM
‘DEN STORE BAGEDYST’?
Hvad får man, hvis man blander Erik Sviatchenko, håndboldmålmand
Niklas Landin, DR-programmet ‘Den Store Bagedyst’ og matchfixing
sammen? Svaret er; en video, der går viralt. Bag videoen står Kulturministeriet, DIF, online betting-firmaer, Danske Spil og DBU. Stop Matchfixing er normalt ikke det nemmeste budskab at formidle, selv om det
er selve sportens væsen, der er på spil. Kulturminister, Bertel Haarder,
besøger spillerne i FC København som et led i 100 klubbesøg, som DBU
afholder i alle divisionsklubberne. Og budskabet er klart: ‘Sig noget, hvis
du ser noget’.
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FREMTIDENS STJERNER PIBLER FREM
DECEMBER

Det kan godt være, at der ikke bliver noget EM i Frankrig i 2016 med det
danske A-landshold. Men der er alligevel god grund til at glæde sig over
danske fodboldlandshold. U21-landsholdet kvalificerer sig til OL for første
gang siden 1996. Og U17– og U19-landsholdene på både drenge og pigesiden kvalificerer sig til UEFA Elite Rounds i foråret 2016 som sidste forhindring før en EM-slutrunde. Det er ikke sket siden 2009. Dermed er der
mulighed for hele fem slutrunder til sommer – selv om EM-slutrunden for
A-landsholdet som bekendt ikke bliver en af dem.

VELKOMMEN TIL ÅGE HAREIDE
Der bliver spekuleret. Der bliver gættet. Og den første torsdag i december bliver nordmanden Åge Hareide så præsenteret som ny dansk landstræner. I et rødhvidt omklædningsrum i parken møder han pressen og
fodbolddanmark med en ro, der kan komme bag på de fleste, når han netop har overtaget jobbet efter Morten Olsens 15 år på posten. Åge Hareide
hilser pænt på fans, journalister og nye kollegaer. Han svarer glædeligt på
store og små spørgsmål. Og efter en lang dag med præsentation, efterlader han en spirende optimisme for det danske fodboldlandshold. Først
skal han dog holde ferie og fange hummere ved hjembyen Molde, før han
formelt tiltræder i trænerstolen den 1. marts 2016.

DBU’S ØKONOMI ER KOMMET I BALANCE
Dansk fodbold går glip af millioner, da kvalifikationen til EM-slutrunden
glipper. Men selvom de sportslige ambitioner får et slag, så spiller det ikke
ind på regnskabet, da slutrunder ikke indgår i budgettet. Efter to år med
et samlet underskud på næsten 15 millioner og en lang række besparelser
på aktiviteter og personale, forsvinder de røde tal i årets regnskab. Økonomien er stadig under pres med fortsat jagt på kommercielle partnerskaber og udsigten til en VM-kvalifikation mod udelukkende østeuropæiske
lande, der historisk har sværere ved at fylde tribunerne i Parken. Derfor vil
DBU’s ledelse fastholde fuldt fokus på omkostningerne, så der også bliver
råd til at investere i nye projekter og satsningsområder.
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2014/15
			
Bruttoindtægter
267.175

2013/14

2012/13

256.333

273.531

TV
97.156
Kursus og deltagergebyr
41.740
Sponsor
30.633
Entre m.v.
26.661
DIF og Danske Spil
17.256
UEFA og FIFA
18.833
Andre indtægter
12.025
Refusioner vedr. administration
10.745
Team Danmark
9.052
Renter
3.073
			
Bruttoudgifter
263.939
			
Elite aktivititeter
139.753

87.831
42.228
32.762
26.692
17.843
16.414
6.965
9.008
9.142
7.448

92.599
44.020
41.304
27.526
19.353
17.603
12.956
5.530
8.616
4.024

260.833

283.467

137.962

153.670

A-hold
31.421
Reklame og sponsorudgifter
19.629
Herre-elite
29.068
Kvindefodbold
17.734
Uddannelse
14.700
Udvalg Prof
8.787
Turneringer
10.915
Team Danmark
7.500
			
Øvrige sportslige aktiviteter (DBU Bredde mv.)
52.157

31.841
16.679
27.465
17.646
15.901
8.725
12.201
7.504

40.592
16.900
30.086
21.263
15.900
8.656
12.339
7.934

55.223

59.584

Old boys/Futsal
629
Fairplay
264
DBU Bredde
29.323
Særlige projekter
7.678
Tilskud lokalunioner
12.964
Tilskud divisionsforening
1.300
			
Sekretariat/administration
72.029

332
517
31.183
8.631
13.260
1.300

159
618
36.639
7.397
13.471
1.300

67.648

70.213

Administration
49.448
IT		
9.470
Kommunikation
1.593
Jura
714
Møder
5.580
Sekundære og ekstraordinære udgifter
1.978
Renter
3.246
			
Resultat
3.235

52.111
7.044
2.001
556
5.030
735
171

51.620
8.227
2.257
150
6.351
1.471
137

-4.500

-9.936
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BRUTTOINDTÆGTER 2014/2015

 TV
 Kursus og deltagergebyr
 Sponsorer		
 Entre m.v.		
 DIF og Danske Spil		
 UEFA og FIFA		
 Andre indtægter
 Refusioner vedr. adm.
 Team Danmark		
 Renter
		
				

BRUTTOUDGIFTER 2014/2015





Elite aktiviteter
Øvrige sportslige aktiviteter
Sekretariat/administration
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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

EN DEL AF NOGET STØRRE

|

DANSK BOLDSPIL-UNION

|

ÅRBOG 2015

75

76

ÅRBOG 2015

|

DANSK BOLDSPIL-UNION

|

EN DEL AF NOGET STØRRE

Udgiver
Dansk Boldspil-Union
Fodboldens Hus
DBU Allé 1
2605 Brøndby
Telefon 4326 2222
e-mail dbu@dbu.dk
www.dbu.dk
Redaktion
DBU Kommunikation
Jakob Høyer (ansvarshavende)
Jacob Wadland
Pia Schou Nielsen
Mikkel Minor Jensen
Mia Kjærgaard
Kristina Nikoline Tullin
Eva Hindby
Maria Bach
Martin Mogensen
Nadia Ankerfelt Rasmussen
Layout/dtp
Formegon Aps
Lise Fabricius
Fotos
Anders Kjærbye &Per Kjærbye/
Fodboldbilleder.dk
Thomas Sjørup (s 15)
Karina Seistrup (s. 42)
Lars Aarø/Focus Foto (s. 47)
Red Barnet (s. 48)
Anders Farsö (s. 51)
Annette Marke Sørensen (s. 53)
DBU Jylland (s. 55)
Peter Leth (s. 59)
Redaktion slut
22. februar 2016

EN DEL AF NOGET STØRRE

|

DANSK BOLDSPIL-UNION

|

ÅRBOG 2015

77

Dansk Boldspil-Union
DBU Allé 1
2605 Brøndby
www.dbu.dk

78

ÅRBOG 2015

|

DANSK BOLDSPIL-UNION

|

EN DEL AF NOGET STØRRE

