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Dansk Boldspil-Union 2001

Dansk Fodbold markerede sig sportsligt fordel-
agtigt i 2001.

Landsholdet kvalificerede sig gennem blandt 
andet syv kvalifikationskampe til VM-slutrun-
den, og i sommeren vandt damelandsholdet 
bronze ved EM-slutrunden i Tyskland.

Klubholdene FC København og Brøndby mar-
kerede sig også med flotte resultater og kampe 
i de europæiske klubturneringer.

 Og på aktivitetsområdet sikrer Dansk Bold-
spil-Unions formue, at unionen har mulighed 
for at budgettere med forventede driftsunder-
skud for at opretholde et højt aktivitetsniveau.

Et forventet underskud på et tocifret million-
beløb blev imidlertid vendt til et plus på 1,3 mil-
lioner kroner for regnskabsåret 2000/2001.

Til gengæld blev den tvivlsomme drift af og 
økonomi i én af landets førende, professionelle 
klubber udstillet, da klubfodbolden blev ramt af 
sin første konkurs i mere end 10 år.

Lyngby FC’s konkurs kort inden efterårets af-
slutning blev en realitet, da klubbens spillere 
indgav konkursbegæring mod deres arbejdsgi-
ver, hvorefter de blev fritstillet.

Politisk støtte til EM 2008
De nordiske fodboldforbunds arbejde med at 
sikre slutrunden om Europamesterskabet i 2008 
til de fire nordiske lande, Danmark, Finland, 
Norge og Sverige, blev særdeles positivt mod-
taget af statsministrene i de fire lande samt 
hos regeringslederne på Island og Færøerne.

Statsministrene drøftede de fire nordiske 
fodboldforbunds ambition om at ansøge om og 
gennemføre slutrunden om Europamesterska-

bet i fodbold i forbindelse med Nordisk Råds og 
Ministerrådets møder i København den 28. og 
29. oktober.

På det politiske plan måtte DBU i 2001 for-
holde sig aktivt til terroraktionerne i USA den 
11. september, mens unionen passivt blev draget 
ind i en et pseudo-landskamparrangement mel-
lem Tibet og Grønland, som blev afviklet i Van-
løse Idrætspark.

2001 var FNs internationale år mod racisme 
og intolerance. Initiativet til en dansk kam-
pagne blev taget af FN-forbundet og det Dan-
ske Center for Menneskerettigheder. Indenrigs-
ministeriet og Folketinget bevilgede forbundet 
penge til at koordinere kampagnen blandt an-
det med midler fra Indenrigsministeriet.

DBU blev repræsenteret i FN-forbundets ko-
ordinationsgruppe, hvor der var ros og aner-
kendelse fra de øvrige medlemmer til de fair 
play-aktiviteter og integrationsprojekter, DBU 
gennem de sidste år med succes har iværksat 
på landsplan.

DBU Fair Play havde tillige valgt temaet ’fair 
play – respekt og tolerance’ på årets Fair Play 
Dag den 30. september.

Racisme og integration
I januar blev en fodboldtilskuer fra Århus dømt 
for et verbalt overfald på en fodboldspiller fra Sil-
keborg af anden etnisk oprindelse end dansk.

Ethvert eksempel på racistisk opførsel er ét 
tilfælde for meget, men uanset hvor usympa-
tisk handlingen end var, må den imidlertid ikke 
benyttes til en generalisering eller proportions-
forvrængning.

Fodboldens parter vil ikke misbruges i racisti-
ske, politiske og religiøse spørgsmål, og i hen-
hold til fodboldens egne regelsæt er reklame 
og agitation af den type budskaber derfor også 
ulovlige på fodboldstadions.

Fodbolden har etableret et såvel formelt som 
uformelt samarbejde mellem fodboldens organi-
sationer og myndighederne på tilskuerområdet. 
At DBU imidlertid udadtil ofte bevidst vælger 
at holde en lav profil i sager om racisme, er en 
bevidst strategi. Ikke et udtryk for manglende 
indsats.

Organisationens indsats på integrationsom-
rådet er derimod mere synlig.

Efter adskillige klubber begyndte at erfare 
problemer med deres nydanske medlemmer 
har DBU siden 1996 forsøgt at skabe sig et erfa-
ringsgrundlag til brug for rådgivning og vejled-
ning af klubberne i integrationsspørgsmål. 

DBU har i de senere år støttet konkrete inte-
grationsprojekter i sine klubber med et beløb 
svarende til over en halv million kroner om året. 
I 2001 indledte DBU et tre-årigt projekt-samar-
bejde med Århus Kommune.

Dansk fodbold stadig dopingfri
Der har hidtil ikke været ét eneste tilfælde af 
doping i dansk fodbold.

Alligevel er fodbolden, på grund af sine om-
kring 285.000 aktive og store økonomiske og 
kommercielle interesser i ’højrisikogruppen’ for 
dopingtilfælde, den idrætsgren, hvor der bliver 
foretaget flest dopingprøver blandt de aktive.

I 1998 foretog Team Danmark på vegne af 
Anti Doping Danmark (ADD) 67 dopingtests på 



 5

Dansk Boldspil-Union

fodboldspillere, i 1999 56 og i 2000 97 prøver. 
I 2001 blev flere end 100 spillere testet alene 
af ADD. I august foretog ADD blandt andet så-
kaldte out of competition-tests på otte lands-
holdsspillere ved samlingen forud for to af ef-
terårets VM-kvalifikationskampe.

Dertil kommer løbende tests af danske spil-
lere i deres udenlandske klubber og ved inter-
nationale kampe.

Fra ADDs side er der stor interesse for at 
gøre brug af såvel fodbold som andre dopingfri 
idrætsgrene i en holdningspræget kampagne.

Som supplement til det aktive oplysningsar-
bejde overfor de spillere, DBU har direkte kon-
takt med i form af unionens landshold og ta-
lentprojekter, oprettede organisationen i 2001 
et specielt kapitel om doping på unionens 
hjemmesider på internettet.

Til trods for et højt informationsniveau be-
tragter DBU det imidlertid som usandsynligt, at 
der blandt det store antal aktive ikke er spillere, 
der uforvarende benytter håndkøbsmedicin el-
ler kosttilskud indeholdende stoffer, der i hen-
hold til dopinglisten er ulovlige.

Dameudviklingsprojekt
DBUs bestyrelse tilsluttede sig i april et am-
bitiøst udviklingsprojekt, der har til hensigt at 
bringe dansk damefodbold tilbage i den inter-
nationale top.

Projektet omfatter en satsning på udviklingen 
af eliteklubmiljøer og på dame A-landsholdet.

Det ligger i projektet, at DBU skal medvirke 
til at opbygge fundamentet, der skal sikre, at 
potentialet til satsningen vil være til stede.

Økonomien i projektet i sin helhed omfatter en 
udgift på syv millioner kroner. Dertil skal lægges 
de fem millioner kroner, DBU i forvejen årligt af-
sætter til damefodbolden. Og den million, det 
eksempelvis kostede unionen, at damelands-
holdet deltog i EM-slutrunden i Tyskland.

Fodboldskoledeltager nummer 200.000
Line Toftegård Nielsen blev i 2001 deltager num-
mer 200.000 på DBUs Fodboldskole siden sko-
lernes start i sommeren 1993.

DBUs Fodboldskole lagde dengang ud med 
14.000 børn – 10.000 mere end målsætningen 
for det første år – fordelt på 84 skoler. I somme-
ren 2001 afviklede DBU Børn og ungdom 206 
skoler over hele landet med i alt 25.202 børn og 
unge mellem otte og 16 år.

Successen med fodboldskole-konceptet har 
givet DBU mulighed for at eksperimentere med 
varianter af det oprindelige udgangspunkt.

Landsholdet scorer seerne
Landsholdet scorer seere, stort set hver gang 
kampene bliver vist på landsdækkende tv.

Kun to af seks kampe, der blev vist på én af 
de to public service-stationer, DR eller TV2, op-
nåede ikke at blive den pågældende uges mest 
sete tv-programmer.

For første gang i umindelige tider måtte en af 
landsholdets kvalifikationskampe således tage 
til takke med andenpladsen på ugens tv-baro-
meter, da Hollywood stor-produktionen ’Tita-
nic’ blev ugens mest sete med 1,134 millioner 
seere søndag aften den 2. september.

Landsholdets VM-kvalifikationskamp mod 

Nordirland i Parken dagen inden blev set af 
4.000 færre seere på en lørdag aften, som har 
vist sig at være en dårlig tv-fodboldaften. /lb
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Nationale relationer

DBU var i 2001 i direkte eller indirekte kontakt 
med et par millioner danskere.

216.386 tilskuere overværede landsholdets 
seks kampe i Parken i løbet af året. Landshold-
ets i alt 10 kampe blev sammenlagt overværet 
af 11.204.000 tv-seere.

Faktisk var der så meget rift om billetterne 
til specielt tre af landsholdets kampe i Parken, 
at billetterne til landsholdets VM-kvalifikations-
kamp mod Nordirland 1. september blev udsolgt 
efter blot halvanden times salg hos Billetnet.

Ungdomshold til landskamp til halv pris
Igen i 2001 blev alle landets klubber tilbudt at 
sende ét ungdomshold til venskabslandskam-
pene for halv pris.

Således benyttede 187 af DBUs klubber over 
det meste af landet sig af tilbudet om at få et 
ungdomshold til landskampen mod Holland 
lørdag den 10. november for kun 50 kroner per 
billet.

Det betød, at 2.618 ungdomsspillere sam-
men med 748 trænere eller ledere oplevede 
landsholdet til halv pris af den billigste billet-
pris til venskabskampe.

DBU og Parken var igen fælles om special-
tilbudet, der gælder ét ungdomshold i hver 
klub, som placeres på Coca Cola-tribunen, der 
hermed reserveres til at tage imod Danmarks 
generationsmæssige fodboldfremtid.

Med sammenlagt 20.354 tilskuere til kampen 
mod Holland betyder det igen, at mere end 10% 
af de fremmødte var klubfolk – primært ung-
domsspillere – der havde taget imod tilbudet.

Guide til landskamptilskuere
For at sikre de aktive landskamptilskuere den 
bedst mulige oplevelse til kampene i Parken 
udviklede DBU en guide til landskamptilsku-
erne i form af en elektronisk ’folder’ på inter-
netsiderne.

Guiden henvender sig til de tilskuere, der 
har købt billet og oplyser om for eksempel 
transportmuligheder, om børn i Parken og ikke 
mindst om adgangsforholdene til Parken.

Tilskuerguiden, der har undertitlen ’sådan 
får du og din familie den bedste oplevelse til 
landskamp i Parken’, findes under kapitlet ’bil-
letservice’.

DBU på Fodboldmessen i Forum 
Dansk Boldspil-Union valgte naturligvis også 
at være blandt udstillerne på Fodboldmessen 
i Forum i København i december.

Unionen havde blandt andet valgt at præ-
sentere sin nye træneruddannelse på sin 
stand, ligesom der var premiere på det nye 
og helt unikke trænerprogram ’Hjemmeba-
nen’. Det er en elektronisk videreudvikling af 
den kendte magnetiske taktiktavle, der som 
softwareprogram giver trænerne helt nye og 
uanede muligheder for blandt andet at forbe-
rede træningsøvelser og taktiske oplæg på en 
computer.

DBU præsenterede også de kommende ’info-
standere’. En slags on-line informationssøjler, 
som unionen planlægger at tilbyde alle landets 
fodboldklubber for dermed at sikre en direkte 
elektronisk kommunikation med brugerne.

Velkommen til McDonald’s og TDC
Den verdenskendte fast food-kæde, McDo-
nald’s, blev ny sponsor for DBUs populære mini-
fodbold turnering, som tidligere hed Anders 
And Mini-fodbold Cup.

Aftalen betyder, at McDonald’s fra 2001 over-
tog sponsoratet og en række alternative til-
tag herunder ikke mindst de omfattende un-
derholdningsaktiviteter, der er forbundet med 
arrangementet af turneringens i alt ni finale-
stævner i forskellige byer.

Den internationale fast food-kæde, der har 
99 forretninger herhjemme, overtog sponsora-
tet fra Egmont Serieforlaget A/S, der som en 
konsekvens af omlægningen af virksomhedens 
markedsføringsaktiviteter sidste efterår valgte 
at opsige aftalen om Anders And Mini Fodbold 
Cup efter 17 års samarbejde.

Tilmeldingsmæssigt var turneringen en stor 
succes igen i 2001 med deltagelse af knap 
21.000 børn og unge i alderen fem til 12 år.

Aftalen med McDonald’s er tre-årig, og har 
en kontant værdi på en halv million kroner år-
ligt for DBU.

TDC kom ligeledes ind som ny sponsor på 
det ledige aktivitetsområde, fair play, i form 
af en aftale gældende til udgangen af 2003.

DBU Fair Play har siden 1998 iværksat både 
aktiviteter og kampagner, for eksempel fair 
play-konkurrencen for Superligaen samt bøg-
erne ’Fair play-kids’ for de otte til 10-årige og 
’Frederik og Sofie går til fodbold’ for de fire- til 
otte-årige.

DBU og TDC gik i september i samarbejde 
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med børne tv-kanalen Fox Kids, der lancerede 
en fair play-konkurrence for fodboldhold i ald-
ersgruppen 10-12 år.

Kjellerup og Nørresundby vandt henholds-
vis pigernes og drengenes konkurrence, hvor 
førstepræmien var to pladser ved et fodbold-
stævne i Barcelona i Påsken 2002.

IT-system til hele idrætten
DBUs bestyrelse besluttede sig i 2001 for, at 
unionen skal udvikle sit eget administrative 
IT-system til alle landets klubber med blandt 
andet indsamling af resultater.

Systemet, der bliver skræddersyet til fod-
boldadministration, vil blive baseret på Micro-
softs såkaldte ’.NET’-platform, der tager ud-
gangspunkt i internettet. Der er dermed tale 
om en helt anden teknisk platform, end den 
DBU for nærværende benytter som deltager 
i Idrætssystemet, der er udviklet og admini-
streres af Danmarks Idræts-Forbund.

Formålet med udviklingen af et IT-system 
decideret med henblik på fodboldadministra-
tion er at opnå den grad af indflydelse på 
indhold, udviklingstempo og omkostningsni-
veau, DBUs bestyrelse mener er nødvendigt 
og hensigtsmæssigt for et specialforbund af 
DBUs størrelse.

Ved selv at udvikle et administrationssystem 
opnår DBU tillige den fordel, at prioriteringen 
af det specifikke indhold alene skal træffes af 
organisationen selv, ligesom unionen selv får 
ansvaret for de økonomiske konsekvenser og 
investeringer.

De årlige vedligeholdelses- og fortsatte udvik-
lingsomkostninger forventes at ville ligge væ-
sentligt under det brugerbetalingsniveau, DBU 
havde indikationer fra DIF om, at en fortsat til-
knytning til Idrætssystemet ville beløbe sig til.

DBU har tilbudt Danmarks Idræts-Forbund 
og dermed alle de andre specialforbund at følge 
DBU og skifte platform fra Idrætssystemet til 
.NET-platformen fra Microsoft. /lb
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Internationale relationer

Med sejre i fem af årets syv VM-kvalifikations-
kampe sikrede DBUs A-landshold førstepladsen 
i sin kvalifikationsgruppe. Og i sommeren del-
tog såvel unionens U/19-landshold som Dame 
A-landshold i slutrunderne om Europamester-
skabet i deres respektive kategorier.

Klubfodbolden fik vendt et par sæsoners dår-
lige resultater internationalt med ikke mindst 
FC Københavns og Brøndby IFs flotte indsats i 
de europæiske klubturneringer i efteråret.

DBU blev – om end på beskeden vis – også in-
volveret i problematikken omkring terroraktio-
nerne i USA tirsdag den 11. september 2001.

Unionens formand, Poul Hyldgaard, sendte 
dagen efter et brev – med post og per telefax - 
til det amerikanske fodboldforbund, US Soccer, 
for at udtrykke organisationens stærke med-
følelse med vores kolleger i forbundet og det 
amerikanske folk: 

»Please accept our deepest sympathy and 
condolences in connection with the tragedy 
that hit your country yesterday in New York, 
Washington and Pennsylvania. 

In order to symbolize our thoughts with you 
we have decided to encourage our clubs to start 
all domestic matches this week and weekend 
with one minute of silence and to wear black 
bands. 

Taking the good relations between our two 
federations in latter years into consideration 
please advice us if we can be of further assi-
stance to you.« 

Det amerikanske fodboldforbund kvitterede 
med en personlig takkeskrivelse.

DBU besluttede dermed at opfordre de dan-
ske klubber til at indlede alle kampe den pågæl-

dende uge og weekendens kampe med ét mi-
nuts stilhed samt at spillerne bar sørgebind. 

Tibet og Grønland i Vanløse
DBU ekspederer årligt omkring 3.000 henvend-
elser om fodboldkampe og turneringer mellem 
danske og udenlandske hold enten herhjemme 
eller udenfor landets grænser.  

En af de få kampe, DBU i henhold til de in-
ternationale regler var nødsaget til ikke at god-
kende i 2001, var en såkaldt landskamp mellem 
Tibet og Grønland i Vanløse Idrætspark.

FIFA, hvis regelsæt og retningslinier i politisk 
vanskelige problemstillinger sædvanligvis nøje 
følger anbefalinger fra de Forenede Nationer, 
tillader kun ét fodboldforbund per land. Da Ti-
bet er en del af Kina, og det kinesiske fodbold-
forbund er optaget i FIFA, kan Tibet ikke opnå 
medlemskab af FIFA

Efter en telefonisk henvendelse fra den kine-
siske ambassade i København stod det klart, at 
Kina ikke havde til hensigt at tillade en kamp 
med deltagelse af et ’landshold’ fra Tibet. 

DBU havde naturligvis ingen holdning til, at 
projektet blev gennemført uden medvirken fra 
DBU – det vil sige fra én af organisationens 
1.600 medlemsklubber eller dommerne. 

Politisk støtte til EM 2008
De nordiske statsministre blev ved møderne i 
Nordisk Råd og Ministerrådet den 28. og 29. ok-
tober 2001 enige om den politiske opbakning 
til fodboldforbundenes ansøgning om EM-slut-
runden i fodbold i Danmark, Finland, Norge og 
Sverige i juni 2008.

»Dette er en sportsligt stor udfordring for 

Norden. Det er positivt, at fodboldforbundene 
går sammen. Det ønsker vi naturligvis at støtte 
og samtidig sende et politisk signal i et euro-
pæisk perspektiv at flere lande går sammen om 
en fælles ansøgning,« indledte Finlands stats-
minister Paavo Lipponen.

»Som gamle Europamestre fra 1992 er vi selv-
følgelig også glade for projektet her. Jeg kan 
især godt lide projektets internationale karak-
ter, og hæfter mig også ved, at Færøerne og Is-
land kommer til at spille en rolle,« udtalte da-
værende statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Efter DBU 17. maj 2000 var vært for UEFA Cup-
finalen mellem Galatasaray og Arsenal i Par-
ken beregnede Idrætsfonden Danmark, at sta-
ten tjente 26,5 millioner kroner i afgifter, moms 
og indkomstskatter, mens der tilfaldt amterne 
og kommunerne en indtægt i størrelsesorde-
nen 15 millioner kroner i forbindelse med arran-
gementet.

Dertil kom turistindtægter på 75 millioner 
kroner, ligesom Danmarks Turistråd vurderede, 
at eksponeringen af København i tiden op til, 
under og efter finalen i udlandet beløb sig til en 
reklamemæssig værdi på mere end 100 millio-
ner kroner.

DBUs nettoindtægt på finalearrangementet 
begrænsede sig til mindre end tre millioner kro-
ner.

DBUs Fodboldskole i fem balkanske områder
Med Anders Levinsen og organisationen CCPA 
(Cross Cultures Project Association) som initi-
ativtager og ildsjæl blev DBUs Fodboldskole i 
2001 eksporteret til yderligere tre balkanske 
områder; Serbien, Vojvodina og Montenegro.

Udvidelsen skete med økonomisk støtte fra 
Udenrigsministeriet på tre millioner kroner, og 
senere fulgte to millioner kroner i støtte fra det 
europæiske fodboldforbund, UEFA, der samti-
dig godkendte ’Open Fun Football Schools’ som 
officiel samarbejdspartner i forbindelse med 
forbundets charity-portefølje.

Projektet bygger i hele sin form på DBUs Fod-
boldskole-koncept, der debuterede herhjemme 
i 1993 med et deltagerantal på 14.416 børn i ald-
eren otte til 16 år. I de senere år har deltageran-
tallet ikke været under 25.000 per sommer.

Open Fun Football Schools havde de foregå-
ende tre år organiseret 53 fodboldskoler alene 
i Bosnien Herzegovina og Makedonien for flere 
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end 13.000 børn og 1.100 frivillige trænere og le-
dere. I 2001 blev der gennemført godt 45 multi-
etniske fodboldskoler med mere end 10.000 
drenge og piger i Bosnien Herzegovina og Ma-
kedonien samt de nye områder, Serbien, Vojvo-
dina og Montenegro.

Skolerne blev organiseret af omkring 850 fri-
villige trænere og ledere, som alle havde gen-
nemgået en særligt tilrettelagt uddannelse.

UEFA hædrede tillige Anders Levinsen med 
den særlige pris ’UEFA special contributions 
award’ for hans arbejde med DBUs Fodbold-
skole på Balkan

Internationale opgaver
DBU fortsatte sit stærke engagement i det in-
ternationale arbejde i 2001.

Kasserer i bestyrelsen, Torben Mogensen, er 
medlem af UEFAs panel for teknisk og admini-
strativ assistance (siden 1998) og havde igen i 
2001 en række undervisningsopgaver i admini-
stration i Estland, Aserbajdsjan og Makedonien.

Bestyrelsesmedlem, advokat Henrik Ravnild, 
er medlem af UEFAs panel for spilleragenter (si-
den oprettelsen i 1996) samt juridisk udvalg.

Generalsekretær Jim Stjerne Hansen er med-
lem af UEFAs disciplinærkomité (siden 1990) og 
fungerede igen i 2001 som delegeret ved flere 
kampe i de europæiske klubturneringer (siden 
1990), blandt andet ved UEFA Cup-finalen mel-
lem Alavez og Liverpool. Jim Stjerne Hansen er 
tillige medlem af FIFAs udvalg for nationale fod-
boldforbund (siden oprettelsen i 1998).

Bestyrelsesmedlem Bent Nielsen, tidligere tur-
neringschef Peter Mikkelsen Scheef, Kurt H. Søren-
sen, Henning Lund Sørensen, Kaj Østergaard, Jan 
Damgaard og Jan Carlsen benyttes som dommer-
bedømmere i internationale kampe i UEFA-regi.

Kommunikationschef Lars Berendt fungerer 
som media officer for UEFA ved kampe i Cham-
pions League (siden 1996) og var igen i anden 
halvdel af sæsonen 2000/2001 samt første halv-
del af 2001/2002 ansvarlig for informationen og 
serviceringen af pressen ved Manchester Uni-
teds hjemmekampe på Old Trafford.

Kontorchef Steen Dahrup var i efteråret ve-
nue director (siden 1994) ved Arsenals tre hjem-
mekampe i Champions League.

Assistenttræner på A-landsholdet, Flemming 
Serritslev, er tilknyttet UEFA som teknisk eks-
pert (siden 1998).

Sekretær for DBUs eliteungdomsudvalg Benny 
Jacobsen er medlem af UEFAs ungdomsudvalg 
(siden 1994) og samme udvalgs forretningsud-
valg (siden 1997), og har igen i 2001 fungeret 
som delegeret ved ungdomsturneringer og et 
stort antal europæiske klubkampe under UEFA 
(siden 1994).

Assistent i DBU Børn & Ungdom, Thomas Slo-
sarich, er medlem af UEFAs panel for græsrods-
fodbold (siden 2001).

Landsholdslæge Mogens Kreutzfeldt er med-
lem af UEFAs medicinske komité (siden 1998).

Divisionsforeningens direktør, Claus Rode Jen-
sen, er medlem af UEFAs komité for professio-
nel fodbold (siden 2000).

DBUs formand, Poul Hyldgaard, blev ved sin 
udtrædelse af FIFAs eksekutivkomité (1984-96) 
udnævnt til æresmedlem af det internationale 
fodboldforbund, FIFA.

Danmarks antal af officielle FIFA-spilleragenter 
blev med eksaminationen af Nicola Juric, Per Stef-
fensen, Lars H. Mikkelsen, Ivan Marko Benes og 
Claus Granlund øget til 12.

Følgende er tidligere eksamineret af DBU; 
Ivan Juric og Ulrik le Fevre (2000), Poul Erik Pe-
dersen (1999), John Sivebæk og Carsten Aabrink 
(1998), Ivan Benes (1996) og Frank Mathiesen 
(1995).

To dommere i bedste klasse
DBU fik fra starten af 2001 rykket Knud Erik Fi-
sker op i den bedste klasse af internationale 
dommere, mens Claus Bo Larsen blev forfrem-
met til næstbedste kategori.

Dermed havde dansk fodbold i 2001 syv 
mandlige og to kvindelige FIFA-dommere, samt 
10 mandlige FIFA-liniedommere, hvilket var det 
tal, DBU er normeret til internationalt.

Dommerne er Kim Milton Nielsen og Knud 
Erik Fisker (Top Class Referee), Claus Bo Larsen 
(First Class Referee) samt Jan Hald, Tonny K. 
Poulsen, Knud Stadsgaard, Nicolai Vollquartz, 
Bente Folsing og Tina Jakobsen.

De 10 FIFA-liniedommere er Lars Gerner, Bill 
René Hansen, Ole V. Hansen, Svend Erik Jensen, 
Jørgen Jepsen, Jens Larsen, Allan Dam Nielsen, 
Lars Nordlund, Bo Blankholm Pedersen og Finn 
Erik Rasmussen.

UEFAs Top Class Referee-liste er på 30 dommere, 
mens First Class referee-listen er på 22 dommere.
I løbet af året valgte Jan Hald at indstille kar-

rieren som følge af en vedvarende skade i læg-
musklen, mens Tina Jacobsen efter blot et en-
kelt år som international dommer stoppede 
karrieren på grund af en tidskrævende uddan-
nelse. /lb
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Bestyrelsen

DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. 
Jensen, blev genvalgt efter kampvalg på årets re-
præsentantskabsmøde, hvor også kasserer Tor-
ben Mogensen opnåede genvalg.

Henning R. Jensen var i kampvalg med be-
styrelseskollega, Benny Hansen. Valget faldt ud 
til næstformandens fordel med stemmerne 73 
mod 70, mens én repræsentant blandt de 144 
tilstedeværende undlod at stemme.

Henning R. Jensen blev første gang valgt som 
næstformand i 1990 og er siden blevet genvalgt 
i 1991, 1993, 1995, 1997, 1999 og nu i 2001.

Kasserer Torben Mogensen, 61 år, blev gen-
valgt uden modkandidater. Han blev første gang 
valgt som kasserer i 1991.

Fem i forretningsudvalg
Et forslag fra JBU om en udvidelse af DBUs for-
retningsudvalg fra dets daværende tre medlem-
mer, formanden, næstformanden og kassereren, 
til fem medlemmer blev vedtaget af repræsen-
tantskabet.

Et ændringsforslag om, at alle 16 og ikke kun 
de 13 menige medlemmer af bestyrelsen skal 
deltage i valget af de to ekstra medlemmer, blev 
afvist med stemmerne 58 mod 85, mens hoved-
forslaget om udvidelsen – stillet af bestyrelses-
medlem Benny Hansen – blev vedtaget med 80 
stemmer for og 64 imod.

Generalsekretær Jim Stjerne Hansen forestod 
valghandlingen på det første bestyrelsesmøde 
efter repræsentantskabsmødet, mens forman-
den, næstformanden og kassereren som en kon-
sekvens, hverken deltog under drøftelsen eller 
valget af deres to nye kolleger til forretningsud-
valget på bestyrelsesmødet i Fodboldens Hus.

Bestyrelsesmedlemmerne Erik Steiness Neer-
gaard, Superligaklubberne, og forslagsstilleren 
Benny Hansen, JBU, blev de nye medlemmer af 
DBUs forretningsudvalg.

Forretningsudvalget havde haft sin hidtidige 
sammensætning siden 1991.

Formandsprofil
På DBUs repræsentantskabsmøde i februar 2002 
træder Poul Hyldgaard tilbage, idet han falder for 

aldersgrænsen om valgbarhed indtil det fyldte 
70. år. Poul Hyldgaard vil til den tid være 73 år.

Bestyrelsen tog derfor allerede i 2000 fat på 
drøftelsen omkring formandsposten i form af 
opstillingen af en ’formandsprofil for DBU’.
Arbejdspapiret baserer sig på en drøftelse i for-
retningsudvalget om, hvordan profilen for uni-
onens kommende formand kan – eller bør – 
formuleres samt en række konkrete forslag på 
elementer til profilen.

Beskrivelsen omfatter blandt andet krav til 
den kommende formands fodboldmæssige le-
delsesbaggrund, krav til den pågældendes fær-
digheder – såvel en række nødvendige krav som 
ønskelige krav – samt nogle menneskelige egen-
skaber.

Endelig stiller arbejdspapiret en række spørgs-
mål til den kommende formands formelle tilknyt-
ning til unionen, herunder hvorvidt formanden 
skal honoreres, og hvorvidt posten skal beskrives 
som værende heltids, halvtids eller deltids.

Til trods for at såvel næstformand Henning R. 
Jensen, kasserer Torben Mogensen samt besty-
relsesmedlemmerne Erik Steiness Neergaard og 
Allan Hansen har meddelt, at de alle kandiderer 
til formandsposten, var det bestyrelsens inten-
tion at nå til enighed om indstillingen af én kan-
didat til formandsvalget i februar 2002.

Samme 16
DBUs bestyrelse bestod i 2001 af 16 medlem-
mer.

Bestyrelsens formand, næstformand og kas-
serer vælges direkte af DBUs repræsentantskab.

De øvrige 12 medlemmer af DBUs bestyrelse 
vælges således:

Syv vælges af DBUs seks lokalunioner, hvor 
Bornholm, København, Sjælland, Lolland-Falster 
og Fyn hver vælger ét medlem, mens Jysk Bold-
spil-Union som den største lokalunion vælger to 
medlemmer.

Landets bedste klubber er også i bestyrelsen 
sikret direkte repræsentation, idet klubberne i 
Superligaen vælger to medlemmer. Klubberne i 
1. og 2. division vælger tre medlemmer blandt 
divisionsklubberne.

Bestyrelsens 16. medlem vælges som repræsen-
tant for klubberne i Dame-DM.

Medlemmerne af DBUs bestyrelse er: Poul 
Hyldgaard (formand), Henning R. Jensen (næst-
formand), Torben Mogensen (kasserer), Bent 
Nielsen, BBU, Henrik Ravnild, KBU, Erik Asmund, 
SBU, Allan Hansen, FBU, Benny Hansen og Ver-
ner Ebdrup, JBU, Ove Jensen, LFBU, Erik Steiness 
Neergaard, AB (Superligaen), Jesper Møller, AaB 
(Superligaen), Peter Iversen, AC Horsens, Finn Ry-
berg, Brønshøj, Jørgen Norsker, B 93 (1./2. division) 
samt Jørgen Nielsen, Dame-Eliteklubberne.

Fra DBUs administration deltager generalse-
kretær Jim Stjerne Hansen, kontorchef Steen 
Dahrup (referent), turneringschef Hanne Jensen 
samt kommunikationschef Lars Berendt fast i 
bestyrelsesmøderne.

Ved møderne i forretningsudvalget deltager 
generalsekretæren og kommunikationschefen. 
/lb
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Administrationen

DBU ansatte i marts 2001 en dommeruddannel-
seskonsulent, Per Birkelund Pedersen, med hen-
blik på at implementere unionens nye, struktu-
rerede dommeruddannelse.

Uddannelserne har været under revision gen-
nem de seneste tre år i form af et projektarbejde 
gennemført af den tidligere landsholdsspiller, 
DBU-instruktør og seminarielektor, Henning En-
oksen.

Per Birkelund Pedersen, 41 år, blev valgt blandt 
30 ansøgere. Han kom fra en stilling som ud-
dannelseskonsulent ved HK i Vejle Amt, og til-
trådte den nyoprettede stilling 1. marts på en 
tre-årig kontrakt. 

Samtidig ansatte DBU Uddannelse Birgitte 
Minor Petersen, 41 år, som assistent med spe-
cielt ansvar for lederuddannelserne.

Hun kom fra en stilling som daglig leder af 
Oure Kursuscenter, hvor hun blandt andet har 
arbejdet med teamudvikling, personaleledelse 
og haft det faglige ansvar for kursusafdelingen.

Linda Helt fratrådte med udgangen af marts 
sin stilling som sekretær for generalsekretæren 
og kontorchefen efter syv års ansættelse til for-
del for en stilling hos Lyngby Politi.

Afløseren blev Misha Johansen, 22 år, der al-
lerede tiltrådte den 12. februar. Hun er udlært 
kontorassistent i Danmarks Idræts-Forbund og 
arbejdede senest som kursussekretær i DIF’s 
konsulentafdeling.

Misha Johansen spiller håndbold og er træ-
ner for aldersgruppen af fire- til otte-årige i 
Rødovre. Hendes interesse for fodbold skyldes 
ikke mindst, at hun er søster til ’tvillingerne’, 
Martin og Michael Johansen.

Ina Kyhl gik på barselsorlov den 1. april. I hen-
des sted tiltrådte Annette Corell, 37 år, som vi-
kar. Annette, der er søster til Pia Correll i DBU 
Regnskab, delte receptionsopgaverne med Lone 
Schønbeck i tiden frem til Ina vendte tilbage i 
oktober måned.

Pia Bay valgte i marts at opsige sin stilling 
som grafisk koordinator i kommunikationsaf-
delingen. Pia, der var ansat i seks år, ville gerne 
prøve noget nyt indenfor sit fag, men fortsatte 
indtil en kvalificeret afløser var fundet.

Bettina Wiechmann, 32 år, blev ansat blandt 20 
kvalificerede ansøgere. Hun forlod en uopsagt 
stilling som grafiker på et reklamebureau. 

Sanni Lindtofte, 42 år, blev i juli ansat i DBU 
Uddannelse med ansvar for kursusadministra-
tion af træneruddannelser. Hun kom fra en stil-
ling i KBU.

Tina Stender fratrådte sin stilling i DBU Tur-
neringer i oktober, men allerede medio septem-
ber blev Peter Ebbesen, 35 år, ansat som sekre-
tær i afdelingen i én af de to indtil da ubesatte, 
normerede stillinger.

Han er uddannet kontorassistent i Gladsaxe 
Kommune, hvor han var ansat i økonomisk for-
valtning i otte år, efterfulgt af seks år som 
fuldmægtig i samme afdeling i Gentofte Kom-
mune.

Lars Hermansen fratrådte i maj måned sin stil-
ling i DBU Børn og ungdom, efter otte års ansæt-
telse. 

Lars startede som elev i regnskabsafdelingen, 
og var efter endt elevtid tilknyttet afdelingen 
som regnskabsassistent, inden han i 1999 skif-
tede job, og tiltrådte som assistent i børne- og 
ungdomsafdelingen.

Steen Jørgensen, 28 år, blev ansat som assistent 
i afdelingen pr. 1. juni. Steen, der er speditørud-
dannet, er i fritiden ungdomstræner i Bagsværd 
Boldklub, og er i gang med seniortræneruddan-
nelsen.

DBU havde ved årets udgang 42 fuldtidsan-
satte medarbejdere plus fem landsholdstrænere 
samt et antal deltidsansatte, der periodevis har 
været tilknyttet. De fuldtidsansatte fordelte sig 
ved årsskiftet på følgende afdelinger:

Fem i børne- og ungdomsafdelingen, fire i 
kommunikationsafdelingen, fire i it-afdelingen, 
syv i landsholdssekretariatet, fem i regnskabs-
afdelingen, seks i turneringsafdelingen, syv i 
uddannelsesafdelingen, to i lagerfunktionen, to 
i receptionen samt fem landsholds- og talent-
trænere.

19 decentralt tilknyttede konsulenter er til-
lige ansat med reference til DBU Uddannelse.

Turneringsafdelingen er normeret til yderli-
gere én medarbejder.

Dertil kommer de hos DBU placerede rejsemed-
arbejdere, Charlotte Koefoed og Maria Adel-
sten, fra TQ3 Travel Solutions.

Fire af de nuværende medarbejdere i admini-
strationen, Jørgen Hermansen, Simon Rasmus-
sen, Benny Jacobsen og Erik Nielsen, har været 
ansat i over 25 år.

DBUs tidligere og nu afdøde generalsekretær, 
Erik Hyldstrup, dennes sekretær, Kirsten Sven-
ningsen samt Bent Hill Mortensen er alle blevet 
pensioneret fra DBU efter mere end 25 års an-
sættelse. /lb
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Medlemstal

Medlemstallene for 2001 er på én gang både 
acceptable, positive og ganske skræmmende.

Der er stadig 286.000 aktive fodboldspillere, 
2.000 flere af dem er piger, men bekymrende 
6.846 færre af dem er herre-seniorspillere.

Til trods for, at de individuelle idrætsgrene 
kunne notere fremgang på medlemssiden på 
bekostning af holdsportsgrenene, fastholdt fod-
bolden i 2000/2001 et medlemstal på godt 
286.700 aktive.

Ifølge tallene fra Danmarks Idræts-Forbund 
kunne nationalsporten notere en marginal til-
bagegang på 70 medlemmer til 286.646 aktive 
i forhold til året før.

Mest interessant er det, at damefodbolden 
kan notere en fremgang på ikke mindre end 
2.037 spillere, mens herresiden kan notere en 
samlet tilbagegang på 2.107 spillere.

Indenfor damefodbolden er det specielt in-
denfor aldersgrupperne under 18 år og over 25 
år, fremgangen findes. Der er således 889 nye 
spillere blandt piger under 18 år, mens der i al-
dersgruppen 18-25 år kun er tale om 41 nye spil-
lere. 

68% af damespillerne er under 18
Til gengæld lader det til, at fodbolden har vun-
det indpas blandt kvinder over 25, idet der er 
1.107 nye spillere i denne aldersgruppe, hvis el-
lers statistikken er korrekt. For den er i sagens 
natur ikke stærkere end indberetningerne fra 
foreningerne.

»Jeg er til gengæld tilfreds med fremgangen 
på pigesiden under 18 år, for jeg tillader mig at 
tolke det som resultatet af den målrettede ind-
sats, vi har gjort overfor denne målgruppe med 

tiltag som ’Pigeraketten’ og ’Velkommen i klub-
ben’, ligesom vi også tager nogle specielle hen-
syn til pigerne på DBUs Fodboldskole,« forkla-
rede Anders Johansen ved offentliggørelsen af 
tallene.

I 2001 var tre af DBUs 206 fodboldskoler såle-
des forbeholdt piger.

Med fremgangen på damesiden er DBU nu 
oppe på 44.353 aktive damespillere fordelt med 
30.528 under 18 år, 6.957 mellem 18 og 25 og 
6.868 over 25 år.

Denne aldersmæssige fordeling virker til gen-
gæld sandsynlig, idet eksempelvis de 320 ak-
tive spillere i Danmarks største damefodbold-
klub, Fortuna Hjørring, også fordeler sig med 
244 medlemmer under 18 år, 36 mellem 18 og 25 
og endelig 40 aktive spillere over 25 år.

»Den aldersmæssige fordeling i de tre grup-
per afspejler sig også blandt de bedste spillere 
herhjemme. I landsholdstruppen til kampen 
mod England i august var kun fem af de 18 spil-
lere over 25 år, og kun én af dem var fyldt 30 
år,« forklarede Jørgen Nielsen, der repræsente-
rer dame-eliteklubberne i DBUs bestyrelse, og 
supplerer:

»Den store fremgang blandt de unge piger 
skal givetvis også tilskrives de meget aktive pi-
gegrupper ude i lokalunionerne, der stiller op 
med rådgivning og en række arrangementer 
ude i klubberne.«

På herresiden kunne DBU i 2000/2001 notere 
den største tilbagegang i aldersgruppen 18-25 år 
med 2.282 færre spillere, mens der er 231 færre 
ungdomsspillere. Derimod var der en stigning på 
406 spillere, der enten havde taget hul på eller 
fortsat karrieren i 2001, efter de var fyldt 25 år.

638 færre seniorhold på fem år
I alt har fodbolden indenfor de seneste fem 
år mistet hvert syvende herreseniorhold i seri-
erne.

Og det sker i en periode, hvor det samlede an-
tal fodboldspillere ellers har været stabilt. Det 
drejer sig om ikke mindre end 5.912 herre-se-
niorspillere.

Faldet har over perioden også været størst 
blandt de yngste seniorspillere i aldersgruppen 
18 til 25 år. I denne gruppe har frafaldet været 
på 6.846 spillere, som kompenseres af en stig-
ning på næsten 1.000 i aldersgruppen på over 
25 år.

Det faldende antal spillere slår konkret igen-
nem på antallet af seniorhold i rækkerne.

Udviklingen er forskellig i forhold til geografi, 
men symptomerne de samme; antallet af hold 
falder over hele landet. Siden 1997 har seriefod-
bolden mistet 638 herreseniorhold. Det svarer 
til et fald på 14%.

Frafaldet været størst i SBU og BBU, hvor an-
tallet af hold fra 1997 til 2001 er faldet med 
18%, mens faldet kun har været på 7-8% i LFBU 
og KBU. De tre øvrige lokalunioner kan notere 
sig et fald på omkring 13%. 

Og det er ikke en udvikling, der ser ud til at 
vende de næste par år.

Hvis vi ser på opgørelserne for de ældste 
ungdomsårgange, kan det nemlig  konstateres, 
at antallet af ynglingehold er faldet fra 427 i 
1997 til 347 i 2001. Det svarer til et fald på næ-
sten 19%.

De positive vinde begynder først at blæse 
nede blandt de 14 til 16-årige. Her har der i den 
tilsvarende periode været en stigning fra 610 
hold i 1997 til 665 hold i 2002. Det svarer til et 
plus på 9%, hvilket dog langt fra er nok til at op-
veje faldet i de ældre årgange.

Men i det samlede billede medvirker det til 
at give det resultat, at det samlede antal fod-
boldspillere har været stabilt.

DBU har gennem en række tiltag i en år-
række fokuseret på, hvordan unionen fasthol-
der de 13 til 18-årige samt hvordan vi får flere 
børn til at spille fodbold. Indsatsen har især væ-
ret en succes blandt de yngste. I aldersgruppen 
13-18 venter vi stadig på gennembruddet. /lb
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Organisationsplan 2001

Udvalg

Kontraktfodboldudvalget
Indefodboldudvalget
Dommerudvalget
Programudvalget
Disciplinærudvalget
Programudvalget for Herre-DM
Disciplinærudvalget for Herre-DM
Turneringsudvalget

Repræsentantskab
Bestyrelse
Forretningsudvalg

Administration

Kontraktfodbold
Indefodbold

Dommerpåsætning
Programplanlægning

Disciplinærsager
Danmarksturneringen

Herre-LP
Herre-DS

U/21 -turneringen
 Y-DM og J-DM

Dame DM
Dame-DS

Dame J-DM
Dame-LP

Old Boys LP og DM
U/2-turneringen

UEFA turneringer

DBU Appeludvalg

Udvalg

Dameudvalget
Fair play udvalget
Old Boys udvalget

Arbejdsgrupper

DBU Landshold

Generalsekretær

DBU Turneringer

Administration

Damefodbold
Fair Play
Old Boys

A-landsholdet
U/21 -landsholdet
Spillercertifikater

Sekretær appeludvalget

Reception 
Lager

Udvalg

Herreelite-
ungdomsudvalget

DBU Eliteudvikling

Administration

STU
ITU

Ungdomslandshold
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Administration

Træneruddannelse
Lederuddannelse

Dommeruddannelse
Klubuddannelse

(Spilleruddannelse –
se DBU Eliteudvikling)

Forsendelse

DBU Kommunikation
DBU Regnskab

DBU Uddannelse

Diverse forhandlingsudvalg
Superligaudvalg
Divisionsudvalg

Administration

Fodboldskole
Mikrofodboldskole

Pigefodbold
McDonald`s Fodbold Cup

Udvalg

Børne- og ungdomsudvalget

Udvalg

Uddannelsesudvalg

DBU Børn og ungdom

Administration

DBUnet.dk
IT-uddannelse

IT-udvikling

Drift
DBU

Lokalunionerne
Divisionsforeningen

Hjemmekontorer

Udvalg

EDB-udvalget

DBU IT

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er DBUs øverste, beslut-
tende organ.

Repræsentantskabet, der består af 145 med-
lemmer, mødes én gang om året som regel i sid-
ste weekend i februar.

Landets godt 1.600 klubber er enten direkte 
eller indirekte repræsenteret. Klubberne er sik-
ret indirekte repræsentation gennem deres re-
spektive lokalunion, mens gruppen af klubber i 
Danmarksturneringen er direkte repræsenteret

Alle medlemmer af repræsentantskabet har 
baggrund fra én af landets fodboldklubber. 
Repræsentantskabet vælger DBUs forretnings-
udvalg blandt sine 145 medlemmer.

Sammensætning: 
DBUs forretningsudvalg: 3 repræsentanter (formand, næstformand og kasserer)
Bornholms Boldspil-Union: 4 repræsentanter 
Fyns Boldspil-Union: 9 repræsentanter 
Jydsk Boldspil-Union: 36 repræsentanter 
Københavns Boldspil-Union: 7 repræsentanter 
Lolland-Falster Boldspil-Union: 4 repræsentanter 
Sjællands Boldspil-Union: 18 repræsentanter
12 klubber i Superligaen: 16 repræsentanter
16 klubber i 1. division: 16 repræsentanter 
16 klubber i 2. division: 16 repræsentanter
56 klubber i Herre-DS: 12 repræsentanter 
16 klubber i Dame-DM: 2 repræsentanter
24 klubber i Dame-DS: 2 repræsentanter
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Forretningsudvalg
Poul Hyldgaard
Henning R. Jensen
Torben Mogensen

Bornholm
Kim Bjeldstrand
Kai Andersen
Holger Hansen
Erik Hjorth

Fyn
Allan Hansen
Poul Henning Andersen
Thomas Bytoft
Bent Hansen
Kim Johansen
Gordon Kirt
Poul Nielsen
Gitte Pedersen
Aage Sækmose

Jylland
Benny Hansen
Torben Baunbæk
Jens Christensen
Bent Clausen
Sven Erik Damgaard
Jens Kristian Drøgemüller
Verner Ebdrup
Poul Eriksen
Christian Fynsk
Egon O. Hansen
Frede Hansen
Kaj Ove Hansen
Jan Jakobsen
Peter Damborg Jensen
Søren Juul Jensen
Thomas Jensen
Torben Jensen
Hans Peter Johansen
Holger Jørgensen
K. E. Kristensen
Frits Kristoffersen

Repræsentantskabet

Ole Ladefoged
Henry Mathiesen
Hans Mogensen
Kaj Nielsen
Preben Nielsen
Kurt Nørbalk
Lars Olesen
Poul Overgaard
Jan Palm
Hans Peder Pedersen
Vang Pedersen
Leif Petersen
Preben Rechnagel
Jørgen Staun
Kim Teichert

København
Henrik Ravnild
Steen Christensen
Thomas Christensen
Vagn Christensen
Mogens Jørgensen
Christian Kofoed
John Larsen

Lolland-Falster
Ove Jensen
Kaj D. Larsen
Gert Lundgård
Jørgen W. Nielsen

Sjælland
Erik Asmund
Svend Aage Andersen
Kurt Bagge-Hansen
Allan Dinesen
Per Frimann
Povl Hansen
Leif Jensen
Leo Jensen
Bent Jørgensen
Knud Erik Lauridsen
Ole Mikkelsen
Erik Kjær Mortensen

Hans Munch
Leif Holten Nielsen
Gustav Norup
Frank Petersen
Jens Peter Roslev
Carsten Sørensen

Superligaen
Jesper Møller, Aab
Michael Hyldgaard, AGF
Erik Steiness Neergaard, AB
Finn Andersen, Brøndby IF
Per Bjerregaard, Brøndby IF
Teddy Petersen, 
HFK Sønderjylland
Villy Ebbesen, Herfølge BK
Niels-Christian Holmstrøm, 
FC København
Poul Hedegaard, Lyngby FC
Mikkel Sørensen, Lyngby FC
Jens Ørgaard, FC Midtjylland
Fritz Bonde, OB
Ole Hansen, Silkeborg IF
Orla Madsen, Silkeborg IF
Anders Lindberg, Viborg FF
Hans Henrik Madsen, Viborg FF

1. division
Morten Nysom, FC Aarhus
Jørgen Norsker, B93
Jan Larsen, B1913
Finn Ryberg, Brønshøj
Palle Kristensen, Esbjerg FB
Bjørn Strange, Farum BK
Jim Voss, BK Frem
Thomas Monberg, 
Fremad Amager
Peter Iversen, AC Horsens
Michael Christensen, Hvidovre IF
Steen Witthøfft, Køge BK
Lars W. Knudsen, Randers Freja FC
Hans Kurt Larsen, Skive IK
Ove Damsgaard, Skjold Birkerød
Ole Vedel Jensen, Vejle BK

Arne Christiansen, Ølstykke FC

2. division
Torben Iversen, Aalborg Chang
Jens Ottesen, B1909
Paul-Ejner Hauge, Dalum
Niels Kruse, FC Fredericia
Dion Larsen, Frederikshavn
Bent R. Hansen, Glostrup FK
Jørn Kønig, HIK
Jens Jørgen Møller Nielsen, 
Hjørring
Arne O. Hansen, Holbæk BI
Tyge Dinsen, Holstebro BK
Kurt B. Frederiksen, Kolding IF
Niels Damsbo, Korup
Uffe Nielsen, Næstved BK
Per Sørensen, Nørresundby BK
Michael Jensen, Svendborg FB
Flemming Jensen, Vorup FB

Herre-DS
John Hansen
Niels Johansson
John Tefke
Bent Tildestrup
Jesper P. Clausen
Erik Dyberg Larsen
Per Larsen
Elmer B. Nielsen
Erik Bo Exner
Mogens Rud Hansen
Peter N. Jørgensen
Erling Mikkelsen

Dame-DM
Jørgen Nielsen
Ole S. Svenningsen

Dame-DS
Diana Andersen
Kent Nielsen
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Gustav Norup Faxe Boldklub
Niels Johansson Virum Sorgenfri Boldklub
Kent Ustrup Dalby If
John Jensen Sunds IF
Aage Lauritzen Nørresundby Boldklub
Robert Torntoft Vejle Boldklub
Per Sørensen Nørresundby Boldklub
Anders Knudsen Sunds IF
Kaj Erik Vestergaard Madsen Lkb-Gistrup
Erik Dalbjerg Sunds Idrætsforening
Erik Methmann Vejle Boldklub
Børge Lemvig Nørresundby Boldklub
Jens Berntsen Lindholm IF

Modtagere af DBUs sølvnål i 2001

Tage Andreasen Sulstad IF
Allan Dinesen Næstved IF
Fritz Bonde OB
Henning Pedersen OKS
Gunnar Jørgensen Langeskov IF
Poul Tarp Jørgensen KB
Junge Pedersen Randers Freja
Poul Erik Mouritsen Brædstrup IF
Poul Nielsen Assens Fc
Henning Enoksen JBU
Finn Andersen Brøndbyernes IF
Kurt Nørbalk Sindal I.F.
Finn Jensen Dommerudvalgsformand

J.R. Stavnsbjerg 1931 
Ludvig Sylow  1932 
W Mazanti  1932 
Kristian Middelboe 1932 
Julius Andersen  1932 
Niels Jensen  1932 
Per Skou  1933 
Louis Østrup  1933 
Godtfred Klint  1935 
Johs. Gandil  1935 
Leo Frederiksen  1935 
Hans Gossmann  1935 
Steen Nielsen  1935 
Henry Larsen  1935 
Nils Middelboe  1935 
Anton Johanson  1935 
Reidar Dahl  1939 
B. Gullbrandsen  1939 
Elof Ericsson 1939 
Hilding Hallgren  1939 
Arvid W Bergmann  1939 
Erik V Frenckell  1939 
Felix Linnemann  1939 
Laurits Hartodt  1939
H. Carstenschoild  1940 

Indehavere af DBUs guldnål

Eilif Andersen  1944 
Asbjørn Halvorsen  1945 
Emmanuel Westphall  1945 
Niels Hedegaard 1947 
Niels Madsen 1949 
Ivar Lykke  1949 
Peder Friis  1949 
Carl Nielsen  1949 
Harald Evensen  1949 
Daniel Eie  1949 
Yngwe Andersson  1949 
John Petterson  1949 
Hugo Valpas  1949 
Niilo Koskinen  1949 
Karel Losty  1949 
Svend Holm  1951 
Henry Petersen  1952 
Edvard Yde  1952 
Aage Jensen  1952 
Oscar Olsen  1953 
Helge Scharff  1953 
Egon Larsen  1954 
Johs. Forchammer  1954 
L. Høyer-Nielsen  1955 
Ebbe Schwartz  1956 

Leo Dannin  1956 
Sophus Nielsen  1956 
A.H.-Pedersen  1957 
Fritz Tarp  1957 
Edvin Hansen  1959 
Sir Stanley Rous  1959 
Juuso Walden  1959 
Aksel Floer  1959 
Bernhard Langvold  1960 
Karl Lauritz Hansen  1960 
Erik Spang Larsen  1960 
RW Degner  1960 
Poul Nielsen  1961 
Louis Nielsen  1961 
Axel Mauritsen  1962 
Vilhelm Skousen  1963 
Aksel Asmussen  1963 
O.I. Kaarsberg  1964 
Bjørgvin Schram  1964 
Gustav Wiederkehr  1964 
John Gustafsson  1964
Jørgen Jahre  1964 
Osmo Karttunen  1964 
Eric Persson  1964 
Lo Brunt  1964 

Gunnar Lange  1964 
Emil Sørensen  1964 
Børge Pockendahl  1966 
Svend A. Ramtoft  1968 
A. Engelbrechtsen  1969 
K.K. Hansen  1969 
Byrge Jessen  1971 
Karl Pedersen  1971 
Manfred Skipper  1971
Lennart Ahlstrøm  1972 
Thorkild Bekker  1974 
C.A. Koefoed  1974 
Erik Rasmussen  1978 
Carl Nielsen  1979 
Erik Hagensen  1979 
Ib Skotnborg  1979 
Kaj Lauritsen  1981 
Kurt Nielsen  1984 
Sonny Thomsen  1985 
Kjeld Hjorth  1985 
Poul Hyldgaard  1990 
Ernst Christensen  1997 
Erik Asmund  1997   



18

Dansk Boldspil-Union

DBUs formænd

F.I.A. Markmann KB  Minister-sekretær  1889-1890
H. Hilarius Kalkau  KB  Kaptajn  1890-1894
Johs. Forchhammer  AB  Bankbestyrer 1894-1897
A. Albertsen  KB  Justitsråd  1897-1911
Ludvig Sylow  KB  Postkontrollør  1911-1918
Louis Østrup BK Frem  Generalkonsul  1918-1935
Krisitian  Middelboe  KB  Civilingeniør  1935-1940
Leo Frederiksen  AB  Landsretssagfører  1940-1948
Kristian Middelboe KB  Civilingeniør  1948-1950
Ebbe Schwartz  AB  Fabrikant  1950-1964
Vilhelm Skousen  BK Frem  Mejeriejer  1965-1977
Carl Nielsen  Hornbæk IF  Ingeniør  1977-1990
Hans Erik Jensen  Randers Freja FC Halinspektør  1990-1991
Poul Hyldgaard  AGF  Direktør  1991-

A. Dahl-Engelbrechtsen var konstitueret formand i perioden fra Ebbe Schwartz’ død til Vilhelm Skousen valgtes til 
formand på det følgende repræsentantskabsmøde.
 



 19

DBU Appeludvalg

Udvalget har siden sidste repræsentantskabs-
møde behandlet tre sager om pointfratagelse, 
nemlig vedrørende Aalborg Chang, Jetsmark 
Idrætsforening og Vorup FB. Alle sagerne dre-
jede sig om anvendelse af en kontraktspiller, 
der overgår til amatørstatus.

Appeludvalget udtalte i alle sagerne, at den 
enkelte klub har det fulde ansvar for, at de spil-
lere, der anvendes på klubbens hold, er spillebe-
rettigede efter de til enhver tid gældende regler. 
Endvidere blev det udtalt, at der efter ordlyden af 
Propositioner for Danmarksturneringen/serien 
for Herrer/Damer §16, styk. 2, ingen tvivl er om, 
at en spiller, der har været kontraktspiller, og 
som overgår til amatørstatus, ikke kan opnå spil-
leberettigelse for en ny klub indenfor samme 
turneringshalvdel.

Uanset at spillercertifikatet var blevet over-
ført til den nye klub, blev den nye klub i alle 
tre sager dømt som taber af de kampe, som de 
pågældende spillere havde deltaget i indenfor 
samme halvår. Afgørelserne var en stadfæstelse 
af afgørelser truffet af DBUs bestyrelse.

De to førstnævnte sager blev indbragt for 
Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg, der 
stadfæstede appeludvalgets afgørelse.

Herudover har appeludvalget den 28. fe-
bruar 2001 – det vil sige inden sidste repræ-
sentantskabsmøde – truffet afgørelse i en sag 
vedrørende Glostrup Fodbold Klub om anven-
delse af en ulovlig spiller og deraf følgende 
pointfratagelse.

En spiller blev efter en udvisning i kvalifi-
kationsrækken til DM idømt to spilledages ka-
rantæne. Trods dette deltog han i holdets ef-
terfølgende kamp under falsk navn. I holdets 

følgende kamp i kvalifikationsrækken deltog 
spilleren ikke. Spilleren har været anvendt på 
Glostrups 1. hold i de resterende fire kampe.

I overensstemmelse med afgørelse fra DBUs 
bestyrelse stadfæstede appeludvalget, at de 
kampe, som spilleren havde deltaget i, efter at 
han under falsk navn deltog på sit hold, skulle 
anses for tabt.

Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg ud-
talte, at en karantæneramt spiller ikke kan spille 
sig fri for karantæne ved at spille under falsk 
navn.

Herudover udtalte DIFs Appeludvalg, at spil-
leren var spillet fri den 15. oktober om efter-
middagen, idet hans kvalifikationshold spillede 
den 15. oktober om formiddagen. Glostrup Fold-
bold Klub skulle således ikke miste points for de 
kampe spillet derefter.

DIFs Appeludvalg udtalte, at denne afgørelse 
efter udvalgets opfattelse ikke åbner mulighed 
for misbrug af reglerne, idet misbrug i karantæ-
neperioden altid vil medføre tab af den kamp, 
den karantæneramte spiller har deltaget i. /njp

Appeludvalget

Appeludvalget havde i 2001 følgende sammen-
sætning: Niels Johan Petersen (formand), Finn 
Lautrup og Jens Otto Johansen med Kjeld Ra-
num og Ken Christoffersen som suppleanter.



DBU Børn og ungdom



 21

DBU Børn og ungdom

Sekretariatets medarbejderstab havde følgende 
sammensætning: Sine Moeslund, Thomas Gram, 
Thomas Slosarich, og Anders Johansen (afde-
lingsleder). Lars Hermansen valgte at forlade 
DBU i maj måned, i stedet blev Steen Jørgensen 
ansat pr. 1.juni.

Udvalget har igen i år haft glæden af at gen-
nemføre mange aktiviteter rettet mod de tu-
sindvis af børn og unge, der interesserer sig for 
fodbold. 

Disse aktiviteter har til hovedformål at re-
kruttere nye medlemmer og fastholde deres til-
knytning til sporten. I en tid hvor flere forbund 
klager over faldende medlemstilgang eller lige-
frem flugt fra deres idræt, er det glædeligt at 
konstatere, at fodbolden stadigvæk er den fore-
trukne sportsgren for ungdommen i Danmark.

Således er antallet af unge under 18, der spil-
ler fodbold ifølge DIF, steget med godt 650 fra år 
2000 til 2001. Det betyder, at der nu er 168.500 
unge medlemmer ude i klubberne, hvilket er en 
stigning på 35.000 børn siden det magiske EM- 
år 1992. 

Specielt har pigerne haft en stor tilgang, og 
med over 35.000 fodboldspillende piger i 2001 
har fremgangen i samme periode været på 30%. 
En flot og bemærkelsesværdig udvikling, der 
blandt andet skyldes det arbejde, der gøres af 
DBUs Pigegruppe samt de mange lokale pige-
grupper rundt omkring i landet. Der er fortsat 
stort potentiale i pigefodbolden, og det skal ud-
nyttes i de kommende år.

Fastholdelse specielt af de 14-18 årige er et pro-
blem i sig selv. DBUs Ungdomsgruppe forsøger på 
forskellig vis at arbejde med problemstillingen. Et 
arbejde, der i øvrigt også foregår ude i lokalunio-
nerne, hvor man har tingene helt inde på livet. Et 
vigtigt område at arbejde med fremover.

Der skal i denne forbindelse rettes en stor tak 
til de mange frivillige ledere, der også i år 2001 
lagde en masse timers arbejde til gavn for B&U 
aktiviteterne. Også tak til vore sponsorer i B&Us 
sponsorgruppe: Arla Food, Kvickly, Stimorol, Po-
laroid, Sportsmaster, Masterfood og Ekstra Bladet, 
for den økonomiske støtte de bidrager børnefod-
bolden med. Ligeledes velkommen til McDonald´s 
der i år er gået ind som sponsor for vores Mini 
Fodbold turnering. Det er et meget lovende spon-
sorat, der her er indgået.

Sekretariatet introducerede i år en organisati-
onsmappe. Formålet med denne mappe, der ud-

sendes til samtlige B&U medlemmer i landet, er 
at skabe en rød tråd i arbejdet. 

Mappen indeholder udover mål og hand-
lingsplaner for alle aktiviteter også tidsterminer, 
adresse- og telefonlister. Et arbejdsredskab, der 
skal skabe bedre kommunikation og overblik for 
de mange personer rundt omkring i landet, der 
deltager i børne- og ungdomsarbejdet på lokal-
niveau.

Alle klubber i landet modtog i januar 2001 en 
årskalender og en plakat fra B&U. Større over-
blik for klubberne er målet, og det er vort håb, 
at kalenderen vil hjælpe klubberne med at hu-
ske vigtige terminer, samt at den vil gøre det 
lettere at finde de rigtige personer, og samtidig 
være med til at promovere vore aktiviteter.

Fodboldskolen 
Fodboldskolegruppen bestod i 2001 af Allan Di-
nesen, Gordon Kirt og Bent Clausen. Lars Her-
mansen og derefter Sine Moeslund varetog 
sekretærfunktionen.

Deltager nummer 200.000
Igen i år fik over 25.000 børn en uges intensiv 
træning på vore fodboldskoler. Fordelt over 206 
skoler og med over 1.500 trænere og ledere på 
arbejde, gik fodboldskolen så ud af sit niende 
år. 

Fodboldskolen nåede endnu en milepæl i 
år. Således kunne vi byde velkommen til del-
tager nummer 200.000 gennem tiden.  Skæb-
nen ville, at den 13-årige Line Toftegaard Niel-
sen blev udvalgt. På skolen i Vinding fik hun 
og hendes 129 øvrige kammerater besøg af fod-

boldskolens ambassadør Michael Laudrup. En 
efterfølgende tur med familien til landskamp 
i Parken, som var Lines første landskamp, hvor 
hun blev præsenteret på plænen og fik en hil-
sen fra flere af landsholdspillerne, gjorde det at 
blive deltager nummer 200.000 til en helt spe-
ciel oplevelse. 

Træner/leder tur
DBUs Fodboldskole tilbød i foråret samtlige fod-
boldskoletrænere og ledere en tur til landshold-
ets kamp på udebane mod Tjekkiet. Godt 300 
personer tog i mod tilbuddet og havde en ufor-
glemmelig tur til Prag. Der er ingen tvivl om, at 
motivationen til at tage endnu et par år som træ-
ner eller leder er vokset efter denne oplevelse.

Døve børn som TV-stjerner
På DBUs Fodboldskole i Fredericia fik vi i år etab-
leret et tilbud til en række døve børn. Efter ihær-
digt arbejde af en mor samt en velvillig indstil-
ling fra den lokale skoleleder lykkedes det at få 
samlet et helt hold af døve børn. Glæden og in-
teressen er måske endnu større blandt de høre-
hæmmede børn, der med hjælp af tolk udførte 
trænerens instruktioner. Hele ugen blev bør-
nene fulgt af et kamerahold, og oplevelserne vil 
fremstå i en udsendelse på TV2 i år 2002.

Trænersituationen
De seneste års trænermangel var knap så ud-
talt i år, om end vi inden opstart havde samme 
store behov. Det har været lidt lettere at finde 
de manglende trænere i år, men til gengæld har 
der været en mindre stigning i  indberetning-
erne over dårlige trænere. 

Børne- og ungdomsudvalget
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Gennemsnitligt tager trænerne desværre også 
færre og færre uger. Således er gennemsnittet 
pr. træner faldet fra 1,63 til 1,47. En træner i dag 
tager dermed gennemsnitligt mindre end 1V 
uge på fodboldskolen. Det får os til at overveje 
nye og andre måder at rekruttere trænere på. 
Et endnu tættere samarbejde med værtsklub-
berne, og dermed større decentralisering af på-
sætningen, er formentligt nødvendigt for at 
sikre kvaliteten af trænerne. 

Behovet for trænere er stadigvæk fodbold-
skolens største begrænsende faktor. En reduk-
tion af deltagerantallet kan blive nødvendig for 
at få skabt en naturlig balance mellem behovet 
for dygtige trænere og udbuddet af samme. 
Kvalitet frem for kvantitet.

Arbejdet med at udklække nye trænere gen-
nem blandt andet uddannelse fortsætter i tæt 
samarbejde med DBU Uddannelse. Således an-
vendte fodboldskolen 911 trænerassistenter i år 
2001, og blandt mange af disse forventer vi at 
se de kommende års fodboldskoletrænere.

Spændende seminarer
Årets tema var ’forudsætninger for teknik’, og 
samtlige trænere var indbudt til på de indle-
dende seminarer at møde DBU instruktør Kar-
sten Sejerup og få inspiration af hans mange 
øvelser. 

Som noget nyt i år havde vi ligeledes ind-
budt et antal eksterne foredragsholdere til at 
fortælle lidt om hverdagen for en toptræner. 
Tak til John Faxe Jensen, Erik Rasmussen, Poul 
E. Andreasen, Benny Johansen og Ove Pedersen 
for spændende og lærerige indlæg. 

Der har været meget ros til den nye afvik-

lingsform med praktiske oplæg, som vi vil fort-
sætte med i 2002.

Tre pigefodboldskoler
I de fortsatte bestræbelser på at få endnu flere 
piger på fodboldskolen, valgte Fodboldskole-
gruppen i år at tildele tre klubber en decideret 
pigefodboldskole. FC Horsens, Beder Malling 
Idrætsforening og Ejby IF68 lagde græs til, og 
med over 200 piger må det siges, at søgningen 
fra pigerne har været i orden. 

Disse fine tal  har dog ikke kunnet ændre, 
at fodboldskolen stadigvæk ’kun’ har 12% piger 
med. DBU og klubberne har et vigtigt rekrutte-
ringsarbejde at gøre på dette område. 

Mikrofodboldskolen
DBUs Mikrofodboldskole fik et flot år i 2001. 
Først og fremmest var konceptet rettet så godt 
til, at det rent administrativt kørte meget flot, 
men også det indholdsmæssige, det vil sige det 
faglige, var trimmet godt ind. Nødvendige for-
udsætninger for at de mange klubber får det 
optimale ud af aktiviteten.

Konceptet
Mikrofodboldskolen adskiller sig fra den store 
fodboldskole på nogle væsentlige punkter. 

• Stor forældreinvolvering
• Større vægt på leg
• Begrænset aldersspredning

Forældreinvolveringen betyder meget. Dels får 
forældrene en personlig indføring i øvelserne, 
dels får de mulighed for at skabe det forældre-
netværk, der er så afgørende for klubbens frem-
tidige lederrekruttering.

Konceptet viser klubbernes trænere, hvordan 
børn i denne aldersgruppe bør trænes. Med 
vægten lagt på leg med bolden sikrer vi, at bør-
nene får en sjov og uforpligtende start på fod-
boldlivet.

Med udelukkende  5-7-årige børn er  niveauet 
rimeligt ensartet, og ingen børn skiller sig mar-
kant ud fra de andre. Det giver ligeværdige op-
levelser og gør det lettere for trænerne at gen-
nemføre de bedste øvelser.

En kanon weekend
Årets tema var indianere, og godt 6.200 børn 
og forældre var opsatte på at få en rigtig god 
weekend. Vejret var som sædvanligt meget om-
skifteligt, så alle prøvede stort set alle typer 
vejr. 

Men indianere frygter ingenting. Der blev 
jagtet cowboys og gået på skattejagt, og der 
hvor vejret tillod det, lavede man snobrød og 
drak ildvand. Indimellem blev der spillet mas-
ser af fodbold, og det var ekstra sjovt, når man 
kunne skyde til måls efter mor eller far.

Efter sådan en god weekend er det rart at 
gå hjem med nogle gaver. Årets erindringsgave 
var en rygsæk, men derudover kan man jo altid 
bruge en bold og en drikkedunk.

Fremtiden
At rekruttere børn i en aldersgruppe, hvor alle 
ikke eksempelvis er medlem, er ikke altid lige 
let. Mange børn starter først efter sommerfe-
rien ca. tre uger før afviklingen, og det gør det 
svært for visse klubber at nå op på de 24 børn, 
som er minimumsgrænsen. 

DBU opfordrede allerede sidste år klubberne 
specielt i de tyndere befolkede egne til at indgå 
et samarbejde, så afviklingen sikres. Desværre 
viser det sig ofte, at klubber hellere helt afstår 
fra at etablere noget for disse børn end at gå 
sammen med ’konkurrerende’ klubber omkring 
en mikrofodboldskole. Det er naturligvis ærger-
ligt, men vi tror tiden arbejder for idéen og hå-
ber, at vi undgår at skulle aflyse 18 skoler igen 
næste år.
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Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen har i år 2001 bestået af Tor-
ben Bjerre, Gert Lundgaard, Peter Roslev samt 
Steen B. Hansen (formand). Sekretærer for ud-
valget var i 2001 Thomas Gram og Steen Jør-
gensen.

År 2001 blev året, hvor projekt Sommerprof 
for alvor kom i gang. 

Seks klubber lagde ryg til udskejelserne, Nr. 
Alslev BK, Hviding IF, FC Midtjylland, Tårup IF, 
Vorup FB og Solrød FC, der kørte helt ren pige-
prof.

Tilbagemeldingerne fra arrangørklubberne 
er gode, der er stor interesse for at give de 
’næstbedste’ muligheden for at opleve lidt prof-
liv og på den måde gøre det attraktivt at holde 
ved fodboldlivet.

I 2002 lægges der op til endnu en afviklings-
runde, gerne med 10 klubber, som skal styres 
centralt fra DBU. Den oprindelige tanke er jo, at 
projektet i 2003 skal søges forankret ude i lokal-
unionerne.

Fastholdelse af de 13-18 årige er et andet ’livs-
langt’ projekt. Et lille øjebliksbillede viser, at 
mange unge får nok af fodbolden ved junior-
ynglinge alderen. Måske skal vi betragte det 
som et sundhedstegn, at de får nok og vælger 
os fra og så være åbne for, at de siden hen i 
25-30 års alderen vender tilbage, når de igen får 
lyst til legen med den lille runde.

Ungdomsgruppen tror ikke, at tilbagegangen 
kan forklares med lavere fødselstal, og vi har sat 
os for at undersøge, hvad der skal til af forandrin-
ger for at fastholde en større andel af de ældste 
ungdomsårgange i klubberne. Og hvem er bedre 
til at fortælle os om årsagerne til udvandringen 
fra fodboldklubberne end de unge selv.

 I 2002 har vi derfor sat 63 unge fra hele lan-
det stævne til ’Ungdomsrigsdag 2002’. I februar 
måned skal de unge i 24 timer fra lørdag til 
søndag nonstop stille de spørgsmål og finde de 
svar, der kan være med til at rykke opfattelsen 
af, hvad der skal til for at fastholde flere unge i 
fodboldklubberne.

Det spændende er, om fodbold Danmark si-
den hen kan og ønsker at leve op til det, de unge 
mener, der skal til for at fastholde fodboldinter-
essen.

30.000

1997 1998 1998 2000

Deltagerudvikling i Fodboldskolen 1997 - 2001

2001

                                Skoler       Delt.                  Skoler     Delt.                 Skoler      Delt.  Skoler      Delt.                  Skoler     Delt.

KBU                         11    1.145                    10    1.234                    11     1.455 12     1.478                   10    1.235

SBU                       46    6.285                  48    6.609                50     7.045 50     7.086                   51    7.068

LFBU                         6    600                       7    617                        7     658 7     610                        6    491

BBU                          5    463                        5    496                      5     513 5     488                        5    483

FBU                         22    2.484                  24    2.599                 26     2.981 27     3.088                  26    2.822

JBU reg. 1               19    1.986                    21    2.006                 21     2.200 20     2.210                    19    2.217

JBU reg. 2              23    2.898                  24    3.225                  25     3.236 27     3.375                   26    3.221

JBU reg. 3              33    4.221                    36    4.549                 39     5.277 37     5.121                   40    4.721

JBU reg. 4             23    3.026                  24    3.152                   25     3.257 24     3.066                 23    2.944

I alt                       188    23.108               199    24.487            209     26.622 209     26.442            206    25.202

Fordeling af fodboldskoledeltagere på lokalunioner 1997-2001 

        1997                            1998                             1999                           2000  2001

                                            Skoler             Delt.                                         Skoler          Delt.  Skoler          Delt.

KBU                                     5         252                                            4         160 4         195

SBU                                  29         1.390                                      30         1.290  26         1.281

LFBU                                    3          73                                               3         93  3         87

BBU                                     3         66                                              3         79  1         24

FBU                                     11         329                                            6         187  9         260

JBU reg. 1                           8         186                                             7         159 7         202

JBU reg. 2                          6          195                                            9         297  8         214

JBU reg. 3                         13         558                                           14          536  15         581

JBU reg. 4                         8         304                                           9         311  8         295

I alt                                   86         3.353                                       85          3.112  81         3.139  

Deltagerstatus på Mikrofodboldskolen 1999-2001

               1999                                                     2000                                                        2001     
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år på bagen. De er nu kun tilgængelige som 
PDF-filer på www.dbu.dk. Dette er en konse-
kvens af, at der ikke har været mange klubber, 
der har rekvireret materialet i år. 

Piger på DBUs Fodboldskoler
På sommerens fodboldskoler blev der afviklet 
tre rene pigefodboldskoler. Alle tre steder melder 
om en oplevelsesrig og sportslig god uge sam-
men med et meget stærkt træner- og lederteam. 
I forbindelse med årets fodboldskoler, som man 
også kan læse andetsteds, kårede vi deltager nr. 
200.000. Deltageren var Line Toftegaard Nielsen 
som havde en god dag i Parken, som var en del af 
hendes præmie. Evalueringen af dette års skoler 
var igen positiv og derfor bliver der også i 2002 
tre rene pigefodboldskoler.

Opbakning til damelandsholdet
Igen i år blev der udsendt information om da-
melandsholdets hjemmelandskampe i Odense 
og vedlagt var også fribilletter til kopiering til 
klubbernes ungdomsspillere. Pigefodboldspil-
lerne har behov for idoler indenfor ’egne ræk-
ker’, og tanken om at bakke op omkring A-
holdet er nærliggende. Mange har da også 
benyttet sig af tilbuddet og skabt en festlig 
ramme omkring kampene. I 2002 er der igen fri 
entre for ungdomsspillere op til 18 år. Projekt ’få 
besøg af en landsholdsspiller’ via DBU er stop-
pet, men kan fortsættes via en direkte kontakt 
mellem de aktuelle klubber og med spillerne.

De lokale pigegrupper
Alle de aktiviteter, som DBUs pigegrupper iværk-
sætter, bliver sjældent en succes, hvis ikke det 
var for de lokale pigegrupper. Pigegruppernes 
indsats med at understøtte klubberne i bestræ-
belserne på at få flere piger til at spille fodbold 
er vigtig, og DBU nyder også i stor udstrækning 
godt af disse lokale kræfters indsats. Samarbej-
det og en gensidig opbakning på denne front 
er af vital vigtighed.

Samarbejdet med de lokale pigegrupper er 
af stor betydning, og der skal hermed lyde et 
’tak for kampen’ i det forgangne år til alle 
pigegruppemedlemmer. 

Indsatsområder
Rekrutteringsindsatsen skal fortsættes med 
samme styrke, medlemspotentialet er så stort, 

og få udleveret et sæt spændende trænings-
kort dækkende det meste af  sæsonens forløb.

Årets Pigefodboldklub
Valget faldt i 2001 på den fynske klub, Næsby 
BK. Klubben har iværksat mange tiltag af re-
krutterende art og via stor flid øget antallet af 
medlemmer og antallet af turneringshold. Kå-
ringen er sket i samarbejde med Arla Foods. 
De tidligere vindere var: I 1995 Nors Boldklub, 
1996 Marstal IF, 1997 Horsens FC, 1998 Solrød 
FC, 1999 Nexø BK og i 2000 B 1901.

Som noget nyt i år bliver de otte indstillede 
klubber (KBU indstillede ingen) inviteret til at 
deltage i en ’åben træning’ med EM-semifinali-
sterne fra det danske damelandshold i forbind-
else med en træningssamling i foråret.

  
Øvrige rekrutterings aktiviteter
Fidusbamse-konkurrencen blandt miniputpige-
holdene er fortsat populær. I foråret blev der ud-
sendt lidt over 300 fidusbamser til alle landets 
klubber med miniputpigehold tilmeldt i lokal-
unionernes forårsturneringer. 78 hold indsendte 
her i efteråret et holdbillede og deltog i konkur-
rencen om den flotteste bamse. Vinderen blev 
Herstedøster IC fra SBU.

Pigegruppens formodning om, at antallet af 
medaljer til 5:5 stævne for mikrospillere ville 
stige holdt ikke. Således har DBU udleveret 764 
medaljer til 10 klubber, der alle har arrangeret 
et stævne. Dette antal håber DBUs pigegruppe 
bliver væsentlig større de kommende år.

’Skolestævne – for piger’ & ’Åbent hus for pi-
ger’ er tiltag fra DBUs pigegruppe med mange 

Pigegruppen
Pigegruppen oplevede en større udskiftning i 
året der er gået. Formand Erik Hjorth stoppede 
og blev 1. april afløst af Kaj D. Larsen, LFBU som 
ny formand. Endvidere kom Anne Nissen (FBUs 
pigegruppes formand) med i gruppen, som der-
ved består af: Kaj D. Larsen, Anne-Grethe Chri-
stensen, Peter Klit, Tine Lund, Jens Christian Drö-
gemüller, Anne Nissen samt fra DBU Børn og 
ungdom Thomas Gram.

Positiv statistik
Pigefodbolden fortsætter den medlemsmæssige 
positive udvikling. For ottende år i træk kan der 
konstateres en flot medlemsmæssig fremgang.  
I 1993 var der blot 22.568 piger under 18 år, som 
spillede fodbold. I år 2001 er tallet steget til over 
30.000, en flot stigning på ca. 30% jævnt fordelt 
indenfor denne tidsperiode. Stigningen skal dog 
også ses i lyset af de større årgange, der nu er 
aldersmæssig fodboldaktuelle. 

DBUs Pigeraket fløj landet rundt
Pigeraketten er fortsat en formidabel god re-
krutterings aktivitet. Pigerne strømmer til de 
klubber, der har besøg af dette ’Tivoli’, og mange 
fortsætter med at spille fodbold. 

I 2001 havde 54 klubber besøg af Pigeraket-
ten, og der var i alt 2.957 piger, hvoraf 1.558 
ikke spillede fodbold, men som forhåbentlig gør 
det nu, og som hyggede sig i godt selskab med 
astronaut Mike Andersson.   

Pigeraketten udvikles til stadighed og nyt i 
2001 var, at alle klubberne blev inviteret til en 
opfølgende lederdel, hvor klubtrænere og -le-
dere fik mulighed for at drøfte relevante emner 
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at en fortsat fremgang vil være naturlig, men 
den kommer ikke af sig selv. Antallet af trænere 
og ledere i pigefodbolden skal forøges. I mange 
klubber hænger pigeafdelingens eksistens fort-
sat på enkelte ’ildsjæles’ skuldre, men udvik-
lingen går også i denne henseende i en sær-
deles positiv retning. Positive holdninger gerne 
krydret med succesoplevelser er i enhver hense-
ende nøgleordene for fremgang. Lad dette også 
være gældende for pige- og damefodbolden i 
det kommende år.

Børnegruppen
Børnegruppen bestod i  2001 af Gordon Kirt, Al-
lan Dinesen, Erik Kragh, Arne Schürer, Thomas 
Jensen og Kasper Thorsen. Thomas Slosarich var 
sekretær.

2001 var år et med McDonald’s som sponsor 
for Børnegruppens største aktivitet McDonald’s 
Fodbold Cup (tidligere Anders And Mini-fodbold 
Cup). Turneringen blev således i år afviklet for 
18. år i træk og med knap 21.000 deltagende pi-
ger og drenge fra hele landet.

Den kendsgerning, at McDonald’s er trådt ind 
i samarbejdet omkring turneringen, betød ikke 
de store radikale ændringer. Således blev den 
fodboldmæssige side af afviklingen gennem-
ført efter samme model som tidligere år. På PR- 
siden og i forbindelse med aktiviteterne om-
kring kampene ved især de ni finalestævner 
var det nærliggende at benytte sig af den me-
get store kontaktflade og det know-how, som 
McDonald’s råder over i kraft af deres 96 fami-
lierestauranter på landsplan.

De 4.640 piger og drenge, der havde været 
heldige og dygtige nok til at kvalificere sig til 
et af de ni finalestævner, kunne i 2001 stifte be-
kendtskab med en meget oplagt Ronald McDo-
nald, som tryllede og lavede underholdning i 
flere omgange. Derudover kunne man blive an-
sigtsmalet i sin klubs farver og vinde flotte præ-
mier i forskellige konkurrencer.

Til trods for at enkelte finaleafviklinger blev 
gennemført under vanskelige vejrforhold, fik de 
mange deltagere og deres medrejsende fami-
liemedlemmer utvivlsomt nogle gode oplevel-
ser med fodbold, fair play og positivt samvær 
som de faste omdrejningspunkter.

Finalestævner i 2001 blev afviklet med en 
meget stor indsats fra følgende  værtsklubber:  

DBU Børn og ungdom

Børne- og ungdomsudvalget havde i 2001 føl-
gende sammensætning: Benny Hansen (for-
mand), Kaj D. Larsen, Bent Clausen, Allan Dinesen, 
Gordon Kirt, Steen B. Hansen, og Kasper Thorsen. 
Anders Johansen er sekretær for udvalget.

BBU (Knudsker IF), LFBU (Nakskov BK), KBU (FB), 
JBU1 (Hjallerup IF), JBU2 (Stoholm IF), JBU3 (Ry 
SK) og JBU4 (Aabenraa BK), FBU (Marienlyst BK), 
SBU (TIK 90).

Børneseminar.
I weekenden 2. og 3. februar 2001 havde DBUs 
Børnegruppe inviteret til Børneseminar i Vejle.

Repræsentanter fra de lokale børne- og ung-
domsudvalg, fra det administrative personale 
hos lokalunionerne/regionerne samt særlige 
ildsjæle udgjorde de 80 mennesker, der deltog i 
Børneseminaret 2001.

Det blev en spændende weekend med mange 
gode input. Lars Rokkjær, Michael Bro og Kar-
sten Sejerup gav således deres bud på arbejdet 
med fodboldbørn i alderen fem til 12 år. Derud-
over gav Helle Carlsen fra DIF en generel infor-
mering om projektet ’Et godt idrætsmiljø for 
Børn’.

Styret på bedste vis af Steen B. Hansen var 
der efterfølgende lejlighed til at diskutere de 
forskellige indlæg samt børnefodboldens frem-
tid generelt.

Børnegruppen havde inden seminaret opstil-
let nogle mål:

Der skulle udarbejdes holdningsmaterialer til 
arbejdet med de 5-8 årige, og der skulle laves et 
idékatalog, der skulle medvirke til at stoppe fra-
faldet blandt de 9-12 årige

Derudover var det gruppens håb, at man 
kunne få noget input til fremtidige indsatsom-
råder samt kunne få dannet nogle fællesregler 
på landsplan for, hvordan fodbold skal afvikles 
op til og med drenge/pige alderen (14 år).

Alle opstillede mål er endnu ikke indfriet, 

men i skrivende stund er DBUs Børnegruppe 
sammen med DBU Uddannelse langt fremme 
med hensyn til udarbejdelse af nye og revide-
rede holdningsmaterialer, der henvender sig til 
spillere i alderen 5-8 år og 9-13 år samt ikke 
mindst deres forældre, trænere og de klubber, 
de spiller i.

DBUs Børnegruppe har tidligere i år introdu-
ceret et 5-mands fodbold mål, der på sigt forhå-
bentlig erstatter de håndboldmål, der mange 
steder spilles 5-mands fodbold på.

Der arbejdes desuden målrettet videre med 
regler (bold-, bane- og målstørrelser) og ensar-
tede betegnelser for de forskellige aldersgrup-
peringer inden for børne- og ungdomsfodbold, 
der skal være gældende for hele landet.

Det er en lang proces, som også lokalunion-
erne/regionerne arbejder med. Emnet vil såle-
des være naturligt at drøfte på fællesmødet for 
alle landets børne- og ungdomsudvalg, der af-
holdes i Vejle, søndag den 3. februar 2002.
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DBU Damefodbold

Poul Højmose har fungeret som A-landsholds-
træner og Erling Thomsen som assistenttræ-
ner for A-damelandsholdet og landstræner for 
U/21-damelandsholdet. Per Rud har fungeret 
som landstræner for U/18- og U/17-landshol-
dene. Holdleder for A-damelandsholdet var 
Lone Smidt Nielsen og Lone Larsen, og for U/21-
damelandsholdet Lisbeth Holm. Rikke Wietz har 
været holdleder for U/18-lansholdet og Mette 
Bach Kjær for U/17-pigelandsholdet.

A-landsholdet
Som forberedelse til EM-slutrunden i Tyskland 
deltog holdet igen i Algarve Cup i Portugal, 
hvor holdet tabte i finalen til Sverige. Forinden 
havde holdet slået Kina og Finland, og tabt 0-1 
til Norge.

To kampe mod Holland i april måned gav én 
sejr og én uafgjort.

Forventningerne til holdet i EM-slutrunden 
var beherskede, idet landstræneren i erkendelse 
af holdets mange unge spillere havde stillet 
VM i Kina i 2003 som året, hvor holdet skulle 
toppe.

Efter en skuffende start med et 1-2 nederlag 
til Italien, viste holdet mod Frankrig, at poten-
tialet var til stede, da det blev til en 4-3 sejr i en 
meget medrivende kamp.

Næste kamp var mod Norge, som Danmark 
ikke havde vundet over siden 1988. I en meget 
flot kamp vandt holdet 1-0, og var hermed kva-
lificeret til semifinalen mod Sverige, hvor hol-
det igen spillede godt, og havde fortjent sejren, 
men med et 0-1 nederlag, blev det Sverige som 
kvalificerede sig til finalen, som Tyskland dog 
vandt.

Som forberedelse til VM-kvalifikationsturne-
ringen til VM i Kina, spillede holdet i England, 
og vandt 3-0. Første kvalifikationsmodstander 
var Schweiz, der på Odense Stadion blev slået 
med 4-0.

I den anden kamp kom holdet til kort mod 
Sverige, der i Malmø viste storspil, og vandt 1-4. 
I årets sidste landskamp blev Finland slået i Hel-
sinki med 6-0, og holdet ligger før de afgørende 
kampe i 2002 på andenpladsen, der giver ad-
gang til play-off-kampe. Kun vinderen af grup-
pen går direkte til VM.

Landstræneren udtog før sæsonstart en brut-
totrup, der gennem sæsonen har gennemgået 
et træningsprogram, hvori styrketræning og et 

personligt træningsprogram, som er udarbej-
det i samarbejde med klubtrænerne, indgår. 
Projektet ’Dansk damefodbold i verdenseliten’, 
som er beskrevet på næste side, har været en 
integreret del af spillernes udvikling.

U/21-landsholdet
Nordic Cup var igen i år holdets vigtigste op-
gave. Som forberedelse hertil spillede holdet 
dobbeltkampe mod Tyskland, der begge kampe 
blev tabt. Under Nordic Cup, hvor modstanderne 
var Tyskland, USA, Island og Norge, blev de tre 
første kampe tabt, og holdets eneste point kom 
i den sidste kamp mod Norge, hvor en dansk ud-
ligning i sidste minut sikrede uafgjort 2-2 i en 
resultatmæssig skuffende turnering.

U/19-landsholdet 
Som optakt til EM-kvalifikationsturneringen i 
Italien, spillede holdet 0-0 mod Finland i Van-
løse Idrætspark.

Den endelige kvalifikation til EM-slutrunden 
blev en realitet efter sejre over Schweiz (3-2) og 
Italien (2-1) og uafgjort (0-0) mod Belgien.

UEFA havde forespurgt de kvalificerede lande, 
om de ville påtage sig arrangement af slutrun-
den, men ingen ønskede dette. Propositionerne 
er herefter, at kampene skulle spilles som ude/
hjemme kampe. Disse var planlagt til afvikling 
i maj, men i elvte time meldte Norge sig som 
arrangør, og turneringen blev herefter afviklet i 
Oslo-området. 

Deltagerne var Spanien,  Belgien, Norge og 
Danmark. I den første kamp mod Norge, skulle 
holdet have vundet, men Norge sikrede sig en 
heldig sejr på et mål i slutningen af kampen. 

Desværre betød turneringssystemet, at Norge 
hermed var i finalen. Et turneringssystem, hvor 
der spilles alle mod alle, havde været mere ret-
færdigt. Spanien, der havde tabt deres semifi-
nalekamp til Tyskland, blev i bronzekampen be-
sejret 1-0.

UEFA havde pr. 1. august ændret aldersgræn-
sen således, at holdet nu benævnes som U/19-
landshold.

Danmark blev igen vært for kvalifikations-
turneringen til EM, der blev afviklet i Køben-
havn og Roskilde. Forinden spillede holdet mod 
Schweiz på Odense Stadion, hvor holdet meget 
skuffende tabte 4-5, efter at have ført 4-0.
To kampe mod Frankrig i slutningen af oktober 

måned blev begge uafgjort (3-3 og 1-1). I EM-kva-
lifikationsturneringen blev England slået 4-3. 
Kampen mod Tjekkiet endte uafgjort 1-1, hvoref-
ter førstepladsen blev en realitet efter 3-0 over 
Island.

Holdet deltager herefter i EM-slutrunden, der 
afvikles i Sverige i maj 2002.

U/17-landsholdet
Holdets første forberedelseskampe var mod 
Tyskland, der i et dobbeltarrangement i Tysk-
land blev slået med 2-1 i begge kampe.

I 4-nationersturneringen i Danmark indledte 
holdet med at spille uafgjort 2-2 mod Finland, 
men tabte finalen til Sverige med 0-2.

Nordic Cup blev afviklet i Norge. Her opnåede 
holdet en flot tredjeplads efter 2-2 mod Sverige 
(straffesparkskonkurrencen blev efterfølgende 
vundet med 7-6) og 0-0 mod Frankrig (straffe-
sparkskonkurrence blev efterfølgende tabt med 
4-3). I kampen om tredje-/fjerdepladsen vandt 
U/17-landsholdet med 3-2 over Finland.

Struktureret talentudvikling
I samarbejde med Team Danmark blev der gen-
nemført samlinger for U/16- og U/18-spillere. 
U/18-spillerne var igen opdelt i en øst- og vest-
gruppe. Begge aldersgrupper afsluttede sæson- 
en med en talentskole. Styregruppen bestående 
af Poul Højmose, koordinator, Per Rud, Erling 
Thomsen og Jens-Erik Jensen til 1. august, fore-
stod afvikling af U/15-talentturneringen, der igen 
i år blev afviklet i Nykøbing Falster. Som træ-
nere har endvidere Peder Siggaard, Henrik Lehm 
og Bent Eriksen fungeret. Som assistenttrænere 
har Anja Møller, Merete Hrenzcuk, Sandra Jør-
gensen, Rikke Husted og Rikke Wietz fungeret.

Styregruppen har været faglig ansvarlig for 
gennemførelse af STU, og herunder afvikling af 
kurser for U/15-DM-trænere.

Generelt fra udvalget
Der blev ikke afholdt Nordisk Damemøde, idet 
ingen lande havde emner til aktuel drøftelse. 
Udvalget kårede igen Årets Leder, som i år blev 
Anette Søndergaard, Solrød FC, mens Årets Træ-
ner blev Else Toft Sørensen, Grønbjerg IF.

I samarbejde med turneringsafdelingen ud-
pegede udvalget Junior-DM-holdene.

OB blev den første danske deltager i en offi-
ciel Europa-Cup-turnering og vandt sin gruppe 

Dameudvalget
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og hermed videre deltagelse til kvartinalerne i 
marts 2002, hvor de skal møde FFC Frankfurt 
fra Tyskland.

UEFA afholdt konference i Tyskland, hvori del-
tog landstræneren og sekretæren.

Emner var primært evaluering af EM-slutrun-
den, og fremtidig struktur og afvikling af turne-
ringer. UEFA vil arrangere work-shops, hvor spe-
cielt de ’små’ lande kan få inspiration til fortsat 
udvikling.

Dansk damefodbold i 
verdenseliten via udvikling
af kraftcentre

I forlængelse af projektet ’Struktureret talent-
udvikling’, samt den omstændighed at Dan-
mark ikke klarede sig godt ved sidste VM, be-
sluttede Team Danmark og DBU at påbegynde 
et samarbejde med klubberne, der har til hen-
sigt at bringe dansk damefodbold tilbage i den 
absolutte internationale elite. Projektet omfat-
ter en satsning på de to områder:

• Udviklingen af eliteklubmiljøer i kraftcenter-
klubber

• Satsning på Dame A-landsholdet, blandt an-
det via tildeling af stipendier til de bedste 
spillere

 
Dette for at sikre og forbedre den fodboldmæs-
sige udvikling af de spillere, som i kraft af deres 
fodboldfærdigheder vurderes til at være i stand 
til at højne det internationale niveau. Projek-
tet tager udgangspunkt i den daglige træning 
i klubberne, hvor den daglige træning og elite-
miljøet i klubberne skal udvikles markant, og er 
en overbygning til den strukturerede talentud-
vikling, som DBU siden 1994 har udviklet i sam-
arbejde med Team Danmark.
 
Udviklingen af eliteklubmiljøer
Det er blandt andet projektets mål:

• at de deltagende klubbers trænings- og kon-
kurrencemiljø skal udvikles, så det modsvarer 
de krav, der stilles til spillerne på internationalt 
niveau blandt andet i relation til færdigheds-
træning (teknik), træningskvalitet, trænings-
intensitet, træningsmængde og indstilling. 

• at sikre udvikling og uddannelse af fuldtids-
ansatte trænere.

• at sikre det økonomiske fundament for den 
fremtidige elitesatsning i klubregi.

 
Det er således hensigten via målrettet satsning 
på opbygning af en elitær trænings- og kon-
kurrencekultur i udvalgte eliteklubber at gøre 
disse ansvarlige – og til base – for spillernes ud-
vikling på internationalt niveau.
 
Satsning på Dame A-landsholdet
Det er blandt andet projektets formål: 

· at styrke A-spillernes udvikling med hensyn 
til kvalitet og sammenhæng i krav og ind-
hold (klub/landshold)

· at sikre, at det danske kvinde A-landshold in-
denfor 3-4 år kan komme i verdens top fire

· at styrke samarbejdet mellem klubberne i Eli-
tedivisionen (primært de deltagende klubber), 
Team Danmark og DBU omkring udvikling af 
de bedste spillere i dansk kvindefodbold.

Det er hensigten at skabe en struktureret sam-
menhæng i spillernes planlægning af deres eli-
tære fodboldkarriere i relation til job/uddannelse, 
træning/træningsindhold i klubregi, selvtræning, 
restitution/hvile, privat/familiære forhold etc.

Økonomi
Økonomien i projektet i sin helhed (4-års perio-
den) omfatter en udgift på 11,7 millioner kroner, 
hvoraf Team Danmark betaler ca. halvdelen. Der-
til kommer det beløb, som klubberne via pro-

cessen og det udvidede samarbejde med DBU, 
Team Danmark selv investerer i projektet.

Organisation
Poul Højmose er projektleder, og den admini-
strativt ansvarlige fra DBU er Christian Bording-
gaard. Der er nedsat en styregruppe, som sam-
les efter behov. Styregruppen har det politiske 
ansvar for projektet.

Styregruppen består af
a Team Danmarks Sportschef
b DBUs generalsekretær
c Formanden for DBUs dameudvalg
d Projektlederen

Der nedsættes herunder en projektgruppe, der 
har ansvaret for projektets gennemførelse.

Projektgruppen består af
a Projektlederen
b Team Danmarks konsulent for fodbold
c DBUs administrativt ansvarlige

Udvælgelse af kraftcentre
Alle otte Dame Elitedivisionsklubber søgte om 
at blive godkendt som kraftcenter, og skulle i 
den forbindelse blandt andet svare uddybende 
på 12 spørgsmål.

Efter en meget grundig vurdering af de 
enkelte klubber, besluttede projektets Styre-
gruppe at godkende Fortuna Hjørring, Skovbak-
ken og Brøndby IF som kraftcentre pr. 1. januar 
2002.

Ved ansøgningsfristens udløb i november 
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måned opfyldte de fem øvrige ansøgere ikke 
alle kravene for at blive godkendt som kraftcen-
ter. OB blev dog efterfølgende godkendt som 
det fjerde kraftcenter den 16. januar.

Projektet har yderligere gjort det muligt at 
tildele Janne Madsen, Fortuna Hjørring, Skov-
bakken-spillerne Katrine Pedersen, Lene Jensen, 
Mette Jokumsen, Ulla Knudsen og Nadia Kjæld-
gaard, Brøndby-spillerne Cathrine Paaske Sø-
rensen, Julie Rydahl Buch og Gitte Andersen, 
OB-spillerne Merete Pedersen, Heidi Johansen, 
Anja Møller og Liane Nielsen samt de udlands-
professionelle Lene Terp i Fulham, England og 
Louise Hansen i Frankfurt, Tyskland halvårlige 
udviklingsstipendier varierende fra 12.000 til 
51.00 kroner.

Målet med udviklingsstipendiet er at give spil-
lerne mulighed for at forbedre kvaliteten i den 
daglige træning, samt sikre dem bedre mulighed 
for restitution og for at kombinere dagligdagen 
med uddannelse og job på en måde, så en sats-
ning på en international fodboldudvikling sæt-
tes i højsædet.

I relation til at styrke spillernes base, klub-
berne i elitedivisionen, og selve elitedivisionen 
iværksættes tiltag for alle otte klubber på føl-
gende områder: Marketing/PR/sponsorområ-
det, lederudvikling, trænerudvikling og team 
building/vinderkultur.

Det er målet, at de deltagende klubber i pe-
rioden skal geares til at gå fra foreningskultur 
til en virksomhedskultur på det økonomiske og 
organisatoriske niveau. /jh/cb

Dameudvalget havde i 2001 følgende sammen-
sætning: Jørgen Nielsen (formand), Mogens Jør-
gensen, Kaj D. Larsen, Kurt Bagge-Hansen, Erik 
Hjorth, Diana Andersen, Gitte Pedersen og Lars 
Olesen. Jørgen Hermansen fungerede som sekre-
tær for udvalget.

DBU Damefodbold
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Arbejdet med landsholdene og 
de bedste spillere
Til udvalgets område hører arbejdet med lands-
holdene fra og med U/16 til og med U/19. Det 
var således i 2001 primært spillere født i perio-
den fra 1983 til 1986. 

Træner for U/18- og U/19-landsholdene har i 
hele året været Per Andersen. Hans Brun Larsen 
har i hele året fungeret som træner for U/16- og 
U/17-landsholdet. Begge trænere assisterer i dag-
ligdagen hinanden så meget, det tidsmæssigt 
er muligt under de hjemlige træningssamlinger 
og efterfølgende internationale arrangementer. 
Dels for at fastholde kontinuiteten i arbejdet 
med den enkelte spillers uddannelse, og dels for 
at skabe mulighed for at tilbyde spillerne en op-
timal uddannelse og forsøge at sikre hver spiller 
en personlig udvikling. Desuden får landsholde-
nes trænere efter behov assistance under træ-
ningssamlingerne af de af DBU uddannede mål-
mandstrænere  

Når spillerne falder for aldersgrænsen i ung-
domssektoren, overgår de til U/20- og U/21-
landsholdet, som har Flemming Serritslev som 
træner. For at styrke spillerudviklingen for netop 
denne aldersgruppe på vej mod EM-turnerin-
gen for U/21-landshold har Team Danmark og 
DBU i et samarbejde med klubberne igangsat et 
projekt, der skal styrke talentudviklingen med 
hensyn til kvalitet, sammenhæng og alsidig-
hed. Dette sker ved at forbedre samarbejdet 
omkring udviklingen af de bedste spillere, så 
den tilgodeser den enkelte spillers behov for 
rådgivning og vejledning med hensyn til såvel 
fodboldmæssig udvikling som civil uddannelse. 
Samtidig sikrer projektet uddannelse og udvik-
ling af trænerne gennem fuldtidsansættelse i 
de klubber, som vurderes at have spillere med 
et potentiale til at nå det højeste niveau som 
fodboldspillere. Projektets arbejdsnavn er ’Inte-
greret talentudvikling.’   

ITU
Divisionsforeningen, Team Danmark og DBU 
iværksatte i år 2000 projektet ’Integreret ta-
lentudvikling for herre-ungseniorspillere over 
19 år’, eller i daglig tale ITU.

2001 var det første hele år i projektet, hvor 
alle 10 klubber i projektet har haft en ITU-træ-
ner tilknyttet.

Et af projektets formål er at få de unge spil-

lere tidligere på klubbernes respektive første-
hold end det førhen har været tilfældet, og det 
er glædeligt at konstatere, at der i gennemsnit 
er fire ITU-spillere på nuværende tidspunkt at 
finde i de 10 klubbers førsteholdstrupper. Et an-
tal der er støt stigende!

Det viser sig endvidere, at 14 af de 115 spillere, 
der i 2001 p.t. indgik i projektet, ikke i forvejen 
har deltaget i nogle af DBUs talentprojekter; 
unionsstævnerne, struktureret talentudvikling 
(STU) eller ungdomslandsholdene. Dette viser 
med al tydelighed, at ITU er et åbent system, 
hvor der altid er plads til, at gode spillere kan 
komme ind.

Omvendt viser tallene også, at DBU sammen 
med klubberne og talenttrænerne har et effek-
tivt netværk af spejdere.

En del af projektet er ligeledes uddannelse 
af ITU-trænerne, der blandt andet har været på 
studietur til U/19 EM i Finland og på klubbesøg 
i SC Heerenveen.

Test af alle ITU-spillerne
I forbindelse med projektet Integreret Talentud-
vikling (ITU) har op mod 100 af de største talen-
ter i dansk fodbold i vinteren 2001 gennemgået 
en række fysiske tests under ledelse af Team 
Danmark.

En af grundene til at iværksætte denne test-
række er den påfaldende store skadesfrekvens 
hos de unge spillere, og disse tests kan måske 
afdække, om en øget muskelstyrke modvirker 
skader. Et andet interessant perspektiv er at få 
konstateret, om øget muskelstyrke giver øget 
hurtighed.

Spillerne gennemgik følgende testrække: Ac-

Herre-eliteungdomsudvalget

celerations test, maksimal løbehastigheds test, 12 
hop-, fodled- og ankel test, BOSCO styrke/spændst 
hop test og en sprint udholdenheds test.

Eventuel udvidelse af antallet af klubber
DBUs Bestyrelse har bedt projektets styre-
gruppe undersøge, hvorvidt der er potentiale til 
at udvide projektet til at omfatte yderligere to-
fire klubber, efter at klubberne har udtrykt stor 
tilfredshed med projektet.

Denne udvidelse vil kunne finde sted pr. 1. fe-
bruar 2002.

 
Uddannelse i lokalunionerne
Men uddannelsen begynder i lokalunionerne, 
og det sker for udvalgte spillere allerede i 13 
års alderen og foregår langt hen ad vejen på 
det fundament, som blev støbt ved indførelsen 
af projektet ’Struktureret talentudvikling for 
herre-ungdomsspillere under 19 år’ i samar-
bejde med Team Danmark i 1994. 

Spillerne er inddelt i ét-årige aldersgrupper 
fra 13-14 årige til og med 17-18 årige. Arbejdet 
styres centralt fra DBU for at opnå en målrettet 
sammenhæng i arbejdet.

Lokalunionerne varetager uddannelsen af de 
to yngste årgange gennem formaliseret træ-
ning på lokale centre som koordineres med 
klubbernes og DBUs aktiviteter. Lokalunioner-
nes trænere skal således have overblik over der- 
es områdes talentmasse, og er ansvarlig for, at 
de formodede bedste spillere bliver udtaget til 
de aktiviteter, der er planlagt i unionerne.

Træningen på centrene rundt omkring i land- 
et er de unge spilleres allerførste møde med 
andre omgivelser end de vante fra det hjemlige 



30

DBU Eliteudvikling

klubmiljø. Hvert af de to første års træning af-
sluttes med afvikling af unionsstævnerne i Vejle 
i juni måned. Desuden deltager de ca. 20 aller-
bedste spillere i træningssamlinger under DBU 
målrettet mod udtagelse til landsholdene.

Uddannelse i DBU 
Uddannelsen fortsætter under DBU efter mål-
sætningen, at sikre en personlig udvikling af de 
bedste spillere på landsplan igennem en syste-
matisk forberedelse og videreudvikling, der vil 
sætte potentielle landsholdskandidater i stand 
til at yde en maksimal præstation i forbindelse 
med fremtidige internationale opgaver. Dette 
sker ved, at spillerne i alderen 15-17 år i løbet af 
et aktivitetsår bliver indkaldt til korte samling- 
er i Vejle og Brøndby. Vanligt tilrettelagt under 
hensyntagen til spillernes deltagelse i arrange-
menter for landsholdene samt koordineret med 
kampene i Ungdoms-DM. Som 17-18 årige ind-
kaldes spillerne alene til landskampe og forbe-
redelserne hertil.

U/16-landsholdet er for de yngste årgange og 
spillerne hertil udtages primært på baggrund 
af de præstationer, der udføres i klubberne og 
i træningssamlingerne som ovenfor beskrevet 
under lokalunionerne. Årets første landskampe 
for denne årgang blev spillet i februar, hvor hol-
det deltog  og vandt en turnering i Portugal 
med kampe mod Sverige, Sydafrika og værtsna-
tionen.

Efter U/15-unionsstævnet i Vejle i juni kunne 
trænerne udpege et nyt landshold til to U/16-
kampe mod Tyskland i august måned. Arbejdet 
med denne aldersgruppe sluttede inden nytår 
med en træningssamling i Brøndby efterfulgt 
af en landskamp i og mod Holland.

Det lykkedes ikke for U/17-landsholdet at kva-
lificere sig til EM-slutspillet, som i 2001 blev af-
holdt i England. Derimod er det aktuelle U/17 
landshold af åbenbare grunde deltager i EM-
slutspillet i 2002, da Danmark er værtsnation i 
april og maj måned.

U/18 landsholdet 00/01 deltog i maj måned i 
Piestany Cup i Slovakiet. 

U/18 landsholdet 01/02, det vil sige den spil-
lergruppe, der udgjorde U/17 landsholdet 00/01, 
deltog i en turnering i Belgien med Skotland og 
Ukraine og værtsnationen afholdt i september. 

For U/19 landsholdet 00/01, der havde kvalifi-
ceret sig til mellemrunden på vej til EM-slutspil-
let, blev året indledt ved at deltage i en interna-
tional turnering i Spanien i januar måned.    

I mellemrunden skulle holdet spille to kampe 
mod Holland. Den første kamp i begyndelsen af 
april blev spillet i Tillburg i Holland. Efter uafgjort 
blev returkampen spillet en måneds tid senere 
i Lyngby, og med en sejr på 3-2 var holdet kvali-
ficeret til EM-slutspillet i Finland, hvor otte hold 
deltog. Efter afviklingen af de tre gruppekampe 
mod Belgien, Spanien og Polen lykkedes det ikke 
holdet at kvalificere sig til finalekampen.   

U/19 landsholdet 01/02 skulle i EM-kvalifika-
tionskampene møde Luxembourg, Bulgarien og 
Malta. Af tidsmæssige og økonomiske grunde 
blev kampene spillet som en miniturnering, 
hvor alle spillede én gang mod alle. Luxembourg 
arrangerede turneringen i begyndelsen af no-
vember måned, og efter de i alt seks kampe 
kvalificerede Bulgarien sig til EM-turneringens 
mellemrunde.

  
Unionsstævnerne for lokalunionernes
bedste spillere
De to unionsstævner for U-15 og U/16 blev igen 
afholdt i Vejle. Stævnerne indgår fortsat som en 
naturlig del af lokalunionernes og DBUs arbejde 
med talentudviklingen og der lægges derfor 
fortsat vægt på, at alle deltagere er motiverede 
til at yde en optimal indsats under stævnerne 
og i de afgørende forberedelser inden ankom-
sten til Vejle.    

Resultaterne fra de to stævner kan ses på 
næste side.

Stort og småt fra udvalgets arbejdsmark
På et par møder har udvalget diskuteret de 
nuværende aldersgrupperinger i ungdomsfod-
bold. Helt konkret har debatten gået på, om man 
fortsat skal fastholde den efterhånden mange-
årige to-årige aldersgruppering. Eller om man 
i stedet skulle overveje at indføre ét-årige al-
dersgrupper i ungdomsturneringerne. Udvalg- 
et var ikke blinde for at sådanne ændringer ville 
medføre fordele for nogle klubber og det mod-
satte for andre. Og eksempler herpå var mange. 
Derfor bad udvalget om en tilkendegivelse fra 
blandt andet lokalunionerne, om det var tiden 

værd at fortsætte disse overvejelser med hen-
blik på senere at udarbejde konkrete forslag til 
ændringer. Reaktionerne herpå var i det store 
og hele enslydende. SBU havde tidligere beslut-
tet at forsøge en sådan etårig opdeling, og de 
øvrige lokalunioner ville derfor afvente erfarin-
gerne fra Sjælland.

Med deltagelse af repræsentanter for alle 
medlemsnationer afholdt UEFA sidst i oktober 
en ungdomskonference i Budapest. Det over-
ordnede punkt på dagsordenen var en drøftelse 
af strukturen for de fremtidige EM-turneringer 
for U/17- og U/19-landshold. Begge turneringer 
er overordentlig populære, men ikke uden skøn-
hedspletter. Dels omkring kvalifikationskamp-
ene, hvor et hold ofte kommer i den situation, 
at et enkelt nederlag er ensbetydende med at 
blive afskåret for yderligere deltagelse. Dels er 
slutspillet i U/17-turneringen med deltagelse af 
16 hold meget omkostningstungt og ressource-
krævende for arrangørlandet, hvilket medfører, 
at meget få lande efterhånden har lyst til og 
mulighed for at give sig i kast med et sådant 
slutspilarrangement.  Efter debatten fra de små 
tre dage i Ungarn er det overvejende sandsyn-
ligt, at UEFA ændrer strukturen for begge turne-
ringer. Hvilket alle tilstedeværende i det store 
og hele var enige om. 

EM slutspillet for U/17 landshold i Danmark
Som det jo er alle og især kassereren bekendt, 
skal DBU i 2002 arrangere EM-slutspillet for 
U/17-landshold med indkvartering af de 16 hold 
i nærheden af København, i Korsør og på Lol-
land-Falster. Åbningskampen, hvori det danske 
hold deltager, spilles lørdag den 27. april kl. 
14.00 i Farum Park. De afsluttende kampe spil-
les i det storkøbenhavnske område med finalen 
dagen efter Kr. Himmelfartsdag fredag den 10. 
maj kl. 16.00, også i Farum. Spilleplanen for alle 
slutspillets 32 kampe er nu på plads og mangler 
nu kun at blive udfyldt af de 16 hold. Følgende 
10 hold har i skrivende stund kvalificeret sig til 
slutspillet: Finland, Frankrig, Georgien, Holland, 
Polen, Schweiz, Tyskland, Tjekkiet, Ukraine og 
Ungarn. De fire indledende grupper sammen-
sættes ved lodtrækning på et pressemøde tirs-
dag den 19. marts i Parken i København. 

For at forberede og gennemføre et så stort 
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internationalt arrangement er det nødvendigt 
at samle mange frivillige ledere fra den danske 
fodboldverden.  Mange funktioner skal udfyl-
des, men det har været en absolut fornøjelse at 
konstatere, hvor mange såvel kendte som i fod-
boldverdenen ukendte personer, der har ytret 
oprigtig interesse i at deltage i de nødvendige 
arbejdsfunktioner. I alt 70 personer har givet 
tilsagn til at medvirke i organisationen, blandt 
andet som holdværter og tolke. Hertil kommer 
de lokale autoriteter, der altid er nødvendige 
for at klargøre stadions, så kampene kan af-
vikles under korrekte og sikre forhold. Endelig 
har DBU indgået aftaler med Dansk Røde Kors, 
Københavns Politi og Falcks Redningskorps om 
at være til stede og yde den nødvendige assi-
stance. For slet ikke at tale om de detaljerede 
forberedelser på de fem hoteller, der skal anven-
des til indkvartering for de 5-600 deltagere. 

Turneringen er samtidig et forsøg på at pro-
movere og højne interessen for international 
ungdomsfodbold. Ved at skabe den nødven-
dige omtale af kampene, er det et helt overord-
net ønske, at områdernes fodboldinteresserede 
børn og unge vil møde op til kampene. En del 
af kampene transmitteres af TV2 og Eurosport. I 
alle 32 kampe vil der blive vist det bedste af det 
bedste af europæisk ungdomsfodbold og for-
håbentlig foran mange tilskuere i den danske 
forårssol. Lykkes dette, samtidig med at bøgen 
springer ud i de nærliggende skove, er der skabt 
de perfekte rammer for afviklingen af slutspil-
let.

 
Ungdoms-DM
I Ungdoms-DM blev juniorrækken vundet af 
B93, og Brøndby vandt ynglingerækken. Begge 
klubber gratuleres endnu engang med det dan-
ske mesterskab. /bj/cb

Eliteungdomsudvalget havde i 2001 følgende 
sammensætning: Erik Asmund (formand), Tho-
mas Bytoft, John Larsen, Kent Falkenvig, Erik Niel-
sen, Egon O. Hansen, Ove Jensen, Hans Munch, 
Henry Matthiesen og Kim Brink.

U/15-unionsstævnet 

København-Sjælland  1-1 
Fyn-Jylland  1-4 
Bornholm-Lolland-Falster 1-8 

Jylland-Bornholm  5-0 
Sjælland-Fyn  0-0    
Lolland-Falster-København 3-1 

Fyn-Lolland-Falster  0-1 
København-Bornholm  7-0 
Sjælland-Jylland  4-1 

Jylland-København  3-3 
Bornholm-Fyn  1-4 
Lolland-Falster-Sjælland  0-2 

Sjælland-Bornholm  13-0 
Jylland-Lolland-Falster  5-1 
København-Fyn  1-0 
 

Slutstilling
1 Sjælland 20-2 11 
2 Jylland 18-9 10
3 Lolland-Falster 13-9 9
4 København 13-7 8
5 Fyn 5-7  4
6 Bornholm 2-37 0

Resultater fra unionsstævnerne (herrer – ungdom)

U/16-unionsstævnet

København-Sjælland  1-1 
Fyn-Jylland  1-3 
Bornholm-Lolland-Falster 3-0 

Jylland-Bornholm  4-0 
Sjælland-Fyn  2-0 
Lolland-Falster-København 1-3 

Fyn-Lolland-Falster  3-0 
København-Bornholm  9-0 
Sjælland-Jylland  1-0 

Jylland-København  4-3 
Bornholm-Fyn  1-5 
Lolland-Falster-Sjælland  1-2 

Sjælland-Bornholm  1-0 
Jylland-Lolland-Falster  2-0 
København-Fyn  1-1 

Slutstilling
1 Sjælland 7-2 13 
2 Jylland 13-5  12
3 København 17-7  8
4 Fyn 10-7   7
5 Bornholm 4-19  3
6 Lolland-Falster 2-13  0
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Fair play udvalget

Fair Play kampagnen – 
videreudviklet og udvidet
DBU Fair Play har i 2001 fastholdt princippet om, 
at kendetegnet for alle fair play-aktiviteterne er 
holdningsbearbejdelse – frem for udelukkende 
at afvikle store konkurrencer med flotte præ-
mier.

En stor del af aktiviteterne er koncentreret 
om de yngste fodboldspillere, hvilket har givet 
en stor synlighed i de enkelte klubber landet 
over, men fair play er efterhånden også en fast 
del af dagsordenen i landets øverste fodbold-
række, Superligaen.

Efter flere år uden en sponsor lykkedes det i 
år at tilknytte TDC som officiel sponsor for alle 
fair play-aktiviteterne. DBU Fair Play er meget 
glad for, at det blev en stor og velrenommeret 
virksomhed, der i forvejen har gode og tætte re-
lationer til dansk fodbold, og det bliver forhå-
bentligt starten på et langt og effektfuldt sam-
arbejde.

Som det første synlige bevis på, at TDC har 
involveret sig i fair play, blev der produceret en 
million kampkort til gratis uddeling blandt alle 
landets ungdomshold.

FNs internationale år mod 
racisme og intolerance
2001 var FNs internationale år mod racisme og 
intolerance. FN-forbundet nedsatte i den anled-
ning en  koordinationsgruppe som et rådgivende 
forum, der blandt andet havde til opgave at be-
handle løbende problemstillinger i forbindelse 
med FN-året.

DBU Fair play har i en længere periode nøje 

fulgt udviklingen i tilfælde af racisme i dansk 
fodbold. Det var derfor naturligt at tage kon-
takt til FN-forbundet i år, hvor der på verdens-
plan var meget fokus på emnet.

DBU mener med god samvittighed – og med 
politiets ord – at vi ikke har et racisme-problem 
i dansk fodbold, men en dialog med øvrige dan-
ske organisationer, der har problemet mere inde 
på livet, giver os en god mulighed for fortsat 
at være på forkant med udviklingen. Og ikke 
mindst drage god nytte af andres erfaringer om 
nødvendigt.

Christian Bordinggaard, der er sekretær for 
DBU Fair Play, var DBUs repræsentant i FN-for-
bundets koordinationsgruppe.

Danske fodboldbørn tegnede om fair play, 
tolerance og respekt
Som et led i FNs år mod racisme og intolerance 
valgte DBU Fair play at udskrive en tegnekon-
kurrence på årets Mikrofodboldskoler landet 
over.

DBU afviklede den første weekend i septem-
ber 81 Mikrofodboldskoler, hvor mere end 3.000 
drenge og piger i alderen 5-7 år deltog. Udover 
at lege og spille fodbold med mere havde bør-
nene mulighed for at deltage i en tegnekonkur-
rence. Betingelserne var meget klare: ’Tegn om 
fair play eller en anden god fodboldoplevelse’. 
Papir og farver fik børnene udleveret som gave.

DBU fik mere end 1.000 tegninger tilbage fra 
fodboldbørn over hele landet, og da børnene 
virkelig havde gjort sig umage, var det meget 
svært at vælge de fire hovedvindere, der alle fik 
en original landsholdstrøje tilsendt.

FIFA fair play dag 2001
FIFA afviklede den 30. september 2001 for femte 
gang en ’FIFA Fair Play Day’, hvor de enkelte 
medlemslande opfordres til at iværksætte syn-
lige fair play aktiviteter.

DBU valgte i lighed med år 2000 at markere 
dagen i samarbejde med Superliga-klubberne 
ved at bruge den pågældende weekends Super-
liga opgør til at promovere fair play under over-
skriften ’fair play – respekt og tolerance’ med 
følgende tiltag:

• Ophængning af fair play-flag
• ’Overfrakke’ til reklamebander
• Fair play-konkurrence for tilskuerne
• Samlet indmarch af spillere og dommertrio
• Plakater og dækkeservietter til brug i lounge

DBU fik trykt 50.000 konkurrencefoldere til 
uddeling på stadions før kampene. Publikum 
havde mulighed for at vinde flotte præmier, her-
iblandt en original landsholdstrøje med auto-
grafer, ved at svare rigtigt på en række spørgs-
mål om fair play.

Som udgangspunkt for planlægningen af 
fair play-dagen udpegede alle Superligaklub-
berne en fair play-kontaktperson, og det var 
ikke mindst takket være dem, at afviklingen på 
det nærmeste forløb perfekt overalt. DBU skyl-
der alle disse personer, samt en masse engage-
rede hjælpere fra supporterklubberne, en stor 
tak for en fantastisk flot hjælp!

Konkurrence for Faxe Kondi Ligaen
I Faxe Kondi liga sæsonen 2000/2001 blev der 
ikke kun spillet om 1-3 points pr. kamp, men 
også om Fair Play points i seks kategorier:

• Tildeling af gule og røde kort
• Positivt spil
• Respekt for modstanderen
• Respekt for dommeren
• Trænere og lederes opførsel
• Publikums opførsel
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Slutstillingen for Faxe Kondi Ligaen 2000/2001
7,985  FC København
7,902  FC Midtjylland
7,841  OB
7,765  Silkeborg IF
7,727  Viborg FF
7,644  HFK Sønderjylland
7,644  AaB
7,636  AB
7,621  Brøndby IF
7,591  AGF
7,515  Lyngby FC
7,144  Herfølge BK 

Sportslig succes og fair play hænger fint sam-
men. Det har dansk fodbold nu for fjerde gang 
på blot otte år fået det bedst tænkelige bevis 
på, da FC København i år blev både Danmarks-
mester 2000/2001 og vinder af DBUs fair play-
konkurrence. AaB har to gange tidligere og Sil-
keborg en enkelt opnået samme flotte resultat.

FC København modtog i forbindelse med de-
res første hjemmekamp i sæsonen 2000/2001 en 
kontant præmiering på 50.000 kroner, der skulle 
anvendes til udvikling af talenter i ungdomsaf-
delingen.

I UEFAs Fair Play konkurrence opnåede Dan-
mark – for første gang i mange år – desværre 
ikke det krævede gennemsnit på minimum 8,0 
for at deltage i lodtrækningen om to ekstra 
UEFA Cup-pladser.

Konkurrencen er blevet en fast bestanddel 
af Superligaen og flot synliggjort i forbindelse 
med FC Københavns kampe, da holdet som det 
eneste herhjemme er berettiget til at bære det 
officielle fair play-logo på spilledragten.

På baggrund af mange kommentarer og for-
slag fra superligaklubberne sørger DBU Fair Play 
i samarbejde med dommerbedømmerne for en 
løbende evaluering og justering af kriterierne 
for bedømmelse, primært for at sikre en så ens-
artet karaktergivning som muligt.

Fair play-konkurrence for damerne
DBU Fair play besluttede i 2001 at indføre en 
fair play-konkurrence for klubberne i Dame 
Elitedivisionen.

Vinderen af fair play-konkurrencen modtager 
en kontant præmie på 10.000 kroner, der skal 
anvendes til aktiviteter i klubbens ungdomsaf-
deling til fordel for talentudvikling.

Synliggørelse af fair play
Udvalgets medlemmer gør meget for at pro-
movere og synliggøre fair play i så mange sam-
menhænge som muligt. Således har udvalgets 
formand holdt foredrag på DBUs Sikkerheds-
konference og DBUs bedømmerkursus, ligesom 
udvalgets sekretær har deltaget i flere panel-
diskussioner om emnet.

Endvidere er udvalget glad for det gode sam-
arbejde med lokalunionerne, der i mange publi-
kationer vælger at anvende vort fair play-logo.

Et konkret eksempel på DBU Fair Plays måde 
at synliggøre begrebet på er vort engagement i 
Ekstra Bladets Skolefodboldturnering, hvor der 
ved hver kamp kåres den mest fair spillende. 
Der afvikles 1.457 kampe, og de udsendte refe-
renter har ansvaret for at udvælge den spiller, 
der modtager et håndklæde, som synligt bevis 
på at være den mest fair.

Et stærkt signal, at der ikke kun fokuseres på 
kampens bedste spiller, men ligeledes den spil-
ler, der ’har opført sig bedst’.

Film jer til finalen
DBU Fair play, TDC og Fox Kids lancerede i årets 
løb en fair play-konkurrence målrettet de 10-12-
årige drenge og piger.

For at deltage i fair play-konkurrencen skulle 
deltagerne give deres bud på, hvad fair play er, 
enten i form af en video, en tegning eller en helt 
anden løsningsmodel. Juryen bestod blandt an-
det af: Thomas Thorninger – DBU Fair play (FC 
København), Claus Jensen – Charlton Athletics, 
Anders W. Berthelsen – skuespiller (Taxa, Mifu-
nes sidste sang mm.)

Fox Kids Cup er en verdensomspændende fod-
boldturnering for 10-12-årige drenge og piger, 
der afvikles hver andet år. Sidste afvikling fore-
gik således i år 2000 i USA med deltagere fra 10 
nationer. I år er dette antal øget til 20, hvor Dan-
mark er blandt de inviterede lande.

Fair play analyse
DBU Fair Play har med hjælp fra ’SportMedia 
ApS’ gennemført en analyse af ungdomsspiller-
nes kendskab og holdninger til Fair play begrebet.

I analysen, der blev gennemført i marts-april 
måned, og som omhandler besvarelser fra 36 
hold repræsentativt fordelt på lokalunionerne, 
blev der sat fokus på aldersgrupperne drenge 
(12-14 år) og ynglinge (16-18 år).

Resultaterne af undersøgelsen viste, at kend-
skabet til Fair play begrebet er helt i top, tæt på 
100%.

På spørgsmålet om, hvorfra kendskabet stam-
mer, viste det sig, at trænerens rolle var ganske 
tydelig, især blandt drengespillerne. I ynglinge 
gruppen blev TV næsthyppigst angivet som 
kilde til kendskabet (33%), men også her siger 
mere end halvdelen, at træneren har fortalt om 
Fair play.

På det holdningsmæssige område viser un-
dersøgelsen med stor tydelighed, at fodbold-
reglerne fortsat afstikker rammerne for afvik-
lingen af en fodboldkamp, og de adspurgte 
spilleres holdning til fair play begrebet skal ses 
i lyset heraf.

Undersøgelsen har blandt andet taget ud-
gangspunkt i to spilsituationer, hvor spillernes 
moral stilles på en prøve. 

Adspurgt om deres holdning til at filme sig til 
et straffespark, svarer henholdsvis 35% og 25% 
af drenge- og ynglingespillerne, at der er tale 
om unfair optræden.

Bedre bliver det ikke, når der spørges til situa-
tionen, hvor sidste mand ved stillingen 1-0 ned-
lægger en fri modstander udenfor feltet. Her 
viser det sig, at kun hver fjerde drenge- og yng-
lingespiller synes, at der er tale om unfair spil.

Disse resultater er meget relevante for DBU 
Fair plays fremtidige valg af indsatsområder.

Samarbejde med supporters
I løbet af året har DBU Fair Play været i dialog 
med Superligaens fanklub forening (SFF), hvil-
ket sandsynligvis udmønter sig i et samarbejde 
om et projekt i løbet af næste år.

I udarbejdelsen af ovennævnte aktiviteter 
har udvalget haft stor glæde af et samarbejde 
med reklamebureauet Okkels+Fedder samt re-
præsentanter fra mange af DBUs øvrige udvalg 
samt dommerbedømmerne. /cb

Fair play udvalget havde i 2001 følgende sammen-
sætning: Jesper Møller (formand), Allan Hansen, 
Per Bjerregaard, Jan Damgaard, Peter Rudbæk, 
Gordon Kirt, Preben Elkjær og Thomas Thornin-
ger. Christian Bordinggaard er sekretær.
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Efter et år 2000, der var præget af personale-
mæssige ændringer, blev 2001 året, hvor perso-
nalesituationen stabiliserede sig. DBU IT består 
således fortsat af IT-chef, Kenneth Reeh; IT-kon-
sulent, Anette Andersen; datamekaniker, Flem-
ming Knoth-Nielsen og IT-projektleder Helle 
Bygholm Jensen.

Fod@ bliver en realitet
2001 blev året for startskuddet til et nyt admi-
nistrationssystem for dansk fodbold. Systemet 
lyder arbejdstitlen ’Fod@’ og bliver udviklet i  
tæt samarbejde med firmaet Specialbureauet/
Streambuster, som også er én af de primære 
samarbejdspartnere i DBUs portalprojekt. 

Sammen med Specialbureauets direktør, John 
Jensen, udarbejdede DBU IT den indstilling til 
DBUs bestyrelse, som den 20. oktober 2001 førte 
til den endelige politiske beslutning om gen-
nemførelse af det nye projekt og dermed over-
gang fra det nuværende Idrætssystem til fod-
boldens eget system. 

Fod@ tager sit grundlæggende udgangspunkt 
i lige netop de behov, som fodboldadministrato-
rerne har. I bestræbelserne på at udvikle et sy-
stem, som i så høj grad som muligt tilgodeser 
disse behov, har de indledende procedurer om-
fattet gennemførelse af en workshop, hvor su-
perbrugere af det nuværende system blev ind-
kaldt som sparringspartnere. Disse superbrugere 
vil gennem hele projektet fungere som repræ-
sentanter for DBU og lokalunionerne og vil så-
ledes have en væsentlig rolle i varetagelsen af 
såvel hensyntagen til lokale interesser som i op-
fyldelsen af ambitionerne om at skabe en vel-

fungerende og sammenhængende helhed.
I det kommende år vil Idrætssystemet fort-

sat fungere som administrationsplatform indtil 
første version af Fod@ forventes at gå i luften 
i efteråret 2002. Når fodbolden har gjort sine 
indledende erfaringer med Fod@, vil øvrige 
idrætsforbund under DIF få tilbudt systemet 
med forbehold for den funktionalitet, der speci-
fikt relaterer sig til fodbold, men med mulighed 
for selv at få udviklet særlige applikationer.

Udviklingen af Fod@ er en stor og spæn-
dende udfordring for DBU IT og vil være ét af de 
primære indsatsområder i 2002.

Danskfodbold.dk undervejs
Færdigudviklingen og lanceringen af fodbold-
portalen danskfodbold.dk har ladet vente på sig. 
Udskydelsen skyldes først og fremmest proble-
mer med at få adgang til de nødvendige data. 
Til gengæld har det givet ekstra tid til at forfine 
det øvrige indhold, hvorfor forventningerne til 
det færdige resultat absolut er intakte.

Heldigvis har de seneste måneders udvikling 
skabt realistiske forventninger om, at portalen 
bliver klar til forårssæsonen.

Infostandere til fodboldklubberne
Som en del af portalprojektet arbejder DBU IT 
desuden på at sikre højteknologiske informa-
tionsstandere til de danske fodboldklubber. De 
såkaldte infostandere kan give klubberne ad-
gang til en lang række digitale muligheder og 
information og er i realiteten store computere i 
standerform, som vil blive placeret i klubhusene 
rundt omkring i landet. Foreløbig er planen, at 

der skal opstilles 625 infostandere gennem en 
to-årig periode. Netop nu bliver der arbejdet på 
at få finansieringen af projektet helt på plads, 
så denne målsætning kan efterleves.

Hensigten er, at tiltaget kun skal koste klub-
berne et symbolsk beløb årligt. Ikke mindst ud 
fra en betragtning om, at ’alle er lige’. Små klub-
ber skal sidestilles med storklubberne, når det 
gælder udbredelsen af infostanderne, og den 
geografiske spredning vil blive prioriteret højt. 
Lokalunionerne vil blive inddraget i udvælgel-
sen af klubber, og kriterier som blandt andet 
en sund ungdomsafdeling samt et bemandet 
klubhus vil blive inddraget i vurderingen.

Demoversioner af infostandere og fodbold-
portal var i dagene 14.-16. december opstillet på 
Fodboldmessen i Forum, og der var stor inter-
esse fra de besøgende.

Opgradering af hjemmekontorer 
Sidste års opgraderingsprojekt, der omfattede 
opgradering af ca. 150 computere til Win-
dows2000 og Office2000, blev fulgt op i år 
2001. Dermed har alle 125 hjemmekontorer un-
der DBU IT nu samme konfiguration, hvilket 
letter såvel den elektroniske kommunikation 
disse computere imellem som den administra-
tive byrde for DBU IT.  

Virus og forebyggelse
Computervirus var desværre ét af de aspekter, 
der også fik sat et eftertrykkeligt præg på året 
2001. Mængden af vira i omløb blev forøget væ-
sentligt og forstærkede dermed også risikoen 
for at få én eller flere af disse ind i vores net-
værk.

DBU IT har gentagne gange udsendt ret-
ningslinjer for omgang med forskellige typer e-
mail. Men nye typer vira gør det vanskeligt at 
forhindre virusangreb udelukkende via brug-
erdisciplin. I bestræbelserne på at minimere 
forekomsten af virus i vores system blev et an-
det velrenommeret produkt valgt til virusfore-
byggelse. Alt i alt har de virusangreb, der har 
været på DBU-netværket, heldigvis ikke forår-
saget nævneværdig skade. Alligevel hermed en 
opfordring til at være årvågen, når det gælder 
brugen af e-mail.

DBU IT ser frem til et spændende år 2002 
med mange nye udfordringer! /kr
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Kommunikationsafdelingen gennemførte i 2001 
mere end 75 presseaktiviteter i form af eksem-
pelvis pressemøder og mixed zone-aktiviteter.

Afdelingen udsendte tillige rekordantallet 121 
pressemeddelelser i form af DBUFAXNYT med 
ofte mere end én nyhed per telefax, hvilket er 
udtryk for et generelt stigende aktivitetsniveau 
i organisationen. 

Dertil kommer den individuelle kontakt med 
journalister enten personligt, telefonisk eller via 
e-mail.

Nyhedsformidlingen til medierne resulterede 
konkret i, at DBU i 2001 var Danmarks syvende 
mest omtalte organisation i de trykte medier 
ifølge en undersøgelse foretaget af nyhedstids-
skriftet Mandag Morgen.

Store politiske organisationer som HK, LO og 
Dansk Industri med blandt andet målrettet lob-
byaktivitet topper ganske naturligt listen. 

Efter DBU ligger blandt andet organisationer 
som Forbrugerrådet, Røde Kors og Kræftens Be-
kæmpelse. Blandt vores kolleger i sportsbran-
chen er Team Danmark placeret som nummer 
otte og Danmarks Idræts-Forbund nummer 13.

Omtale er naturligvis i sig selv ikke en mål-
sætning, men placeringen på listen indikerer 
den aktuelle kendskabsgrad til de respektive or-
ganisationer i befolkningen.

Ny version af dbu.dk
I april 1998 lancerede afdelingen i samarbejde 
med IT-afdelingen den første version af DBUs 
hjemmesider på internettet.

I maj 2000 præsenterede afdelingerne en 
version ’2.0’ af samme sider, der i endnu højere 
grad end den tidligere indeholdt blandt andet 
deciderede markedsføringsmæssige og salgsre-
laterede elementer.

I efteråret 2001 lancerede vi den nyeste ver-
sion ’3.0’, hvor ikke mindst uddannelsesområ-
det er stærkt opprioriteret med helt nye eller 
omfattende redigerede kapitler. 

Således er uddannelsesafdelingens aktivite-
ter nu kategoriseret under hovedafsnittene spil-
leruddannelse, træneruddannelse, lederuddan-
nelse, dommeruddannelse og klubuddannelse.

Kommunikationsafdelingen har også sam-
mensat et medie-kapitel, der dels har til formål 
at servicere såvel danske som udenlandske me-
dier, dels indeholder de kommercielle retnings-

linier, der ofte er relevante for medierne, rekla-
mebureauer og potentielle sponsorer.

I løbet af året oprettede afdelingen tillige ad 
hoc-kapitlerne ’VM 2002’, ’U/17 EM-slutrunde’, 
’Doping’ og ’Fast Plads’, ligesom der til hver en-
kelt landskamp på hjemmebane oprettes et ka-
pitel med aktuelle oplysninger om billetsalget 
til den pågældende landskamp.

Den nye version af dbu.dk er igen såvel tek-
nisk som indholdsmæssigt forankret i kom-
munikationsafdelingen med IT-afdelingen som 
medspiller på udarbejdelsen af nogle af de nye 
features.

Design og navigation er udviklet af kommu-
nikationsafdelingen selv.

Landskamp på internettet
Med et ubegrænset antal potentielt besøgende 
på siderne er hjemmesiderne en aktuel og 
selvstændig kommunikationskanal, der giver 
DBU mulighed for at kommunikere direkte med 
offentligheden.

Samtlige tryksager – Landskampmagasinet, 
DBU Bulletin, DBUs Fodboldskole-magasin og 
nærværende årsberetning – udgives nu også 
i en elektronisk version på dbu.dk i det så-
kaldte PDF-format med en ubegrænset læser-
skare som målgruppe.

Årets mest tekniske tiltag på området var 
uden tvivl webstreamingen af landskampene 
mod Island og Holland fra Parken.

DBU modtog over 200 kommentarer fra in-
ternetbrugere over hele verden, hvilket vidnede 
om en meget stor interesse for TV2’s og DBUs 
pilotprojekt lørdag aften den 6. oktober med 
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live-transmission af landskampen Danmark-Is-
land via internettet.

Aftalen mellem TV2 og DBU kom i stand min-
dre end to døgn før kampen. Den hurtige be-
slutning gav derfor kun en begrænset gruppe 
af brugere mulighed for at benytte sig af tilbu-
det.

Det højeste antal samtidige brugere blev re-
gistreret i anden halvleg med 700, mens der i 
alt i løbet af aftenen var 2.600 brugere, der kom 
igennem til streamingen. Af logfilerne fremgår 
det imidlertid, at mere end det dobbelte antal 
forgæves forsøgte at komme igennem.

På baggrund af opfordringer til kommenta-
rer skrev én bruger, at »samarbejdet mellem 
DBU og TV2 bragte stor glæde i den danske ko-
loni i Hong Kong, hvor vi havde arrangeret en 
mindre fest og fodbold på storskærm«, mens 
en anden bruger konstaterede »fed service og 
en udmærket kvalitet ved 450 kb. Det eneste, 
der ikke virker er full screen. Den popper op og 
går så hurtigt tilbage til lille skærm«.

Såvel sportschef Morten Stig Christensen, TV2, 
som hans kollega på Danmarks Radio, Jørgen 
Steen Nielsen, er interesseret i at fortsætte sam-
arbejdet med DBU omkring webstreaming af 
landskampene i Parken:

Webstreamingen af landskampen mod Hol-
land i Parken lørdag den 10. november havde i alt 
1.330 såkaldte unikke brugere fra hele verden; 
Danmark, England, Irland, Tyskland, Schweiz, 
Sverige, USA, Canada, Mexico, Brasilien, Syd-
afrika, Saudi Arabien, Australien og mange an-
dre lande.

En presseservice-arbejdsgruppe bestående af 
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Carsten Honoré og Jørgen Zangenberg, Faxe, 
Peter Hørlück, OB, Lars Juul Jensen, Divisions-
foreningen samt Lars Berendt har haft til for-
mål at skitsere og implementere et koncept for 
serviceringen af medierne til kampene i Super-
ligaen. Arbejdet er færdigt, og det er nu kun 
et spørgsmål om interessenternes ønske om at 
benytte hele eller dele af konceptet.

Kommunikationsafdelingen havde igen i 2001 
fire fuldtidsmedarbejdere, men skiftede ud i be-
sætningen i løbet af året.

Grafisk koordinator Pia Bay valgte i marts at 
opsige sin stilling. Efter seks år ville hun gerne 
prøve noget nyt indenfor sit fag. Bettina Wiech-
mann, 32 år, blev ansat som afløser blandt 20 
kvalificerede ansøgere.

Efter nysproglig studentereksamen efterfulgt 
af uddannelsen som typotekniker/grafiker er hun 
en rutineret bruger af programmerne PageMaker, 
Photoshop, Illustrator, Acrobat og QuarkXpress i 
både PC- og Mac-miljø, ligesom hun er fortrolig 
med elektronisk billedbehandling og grafik til in-
ternettet. Hun har tillige gennemgået efterud-
dannelser indenfor blandt andet webdesign.

Bettina, der forlod en uopsagt stilling som 
grafiker på et reklamebureau, overtog Mikael 
Haubergs stilling som grafiker, mens Mikael 
overtog det overordnede ansvar for den grafi-
ske produktion.

Jacob Wadland fungerer fremdeles som kom-
munikationsmedarbejder med specielt ansvar 
som webmaster samt nyheds- og presseansvar-
lig for damelandsholdene.

Afdelingen
Kommunikationschef Lars Berendt, kommuni-
kationsmedarbejder Jacob Wadland, grafisk kor-
dinator Mikael Hauberg og grafiker Bettina 
Wiechmann.

DBU Kommunikation
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Landsholdet deltog i 2001 i kvalifikationen til 
slutrunden om verdensmesterskaberne i fod-
bold, som afvikles i Japan og Sydkorea i som-
meren 2001.

Udover de syv kvalifikationskampe i løbet 
af kalenderåret, spillede landsholdet tre ven-
skabslandskampe. Men holdet skulle rent fak-
tisk have spillet fire.

Ved en inspektion af rugby-stadionet Lans-
downe Road på selve kampdagen blev den wa-
lisiske dommertrio og de to landstrænere, Mick 
McCarthy og Morten Olsen, enige om at aflyse 
venskabslandskampen mellem Irland og Dan-
mark i Dublin onsdag den 28. februar.

Banen var dækket af et mindre lag sne, der 
ville kunne ryddes, men med frost i banen vur-
derede landstrænerne, at det ville være forbun-
det med for stor en risiko for spillerne at gen-
nemføre aftenens kamp.

Det irske fodboldforbund, FAI, vurderede til-
lige, at de snedækkede tribuner bag de to mål 
også udgjorde en fare for tilskuerne. 

»Det er naturligvis en streg i regningen med 
henblik på vores to VM-kvalifikationskampe 
mod Malta og Tjekkiet om en måned, men vi er 
nødt til at træffe den fornuftige beslutning. Jeg 
ville naturligvis gerne have prøvet nogle af de 
nyere spillere og også gerne have set hvem af 
vores spillere, der passer godt til en glat bane, 
som den vi i så fald skulle have spillet på i af-
ten,« udtalte landtræner Morten Olsen.

Det var kun tredje gang en A-landskamp er 
blevet aflyst på grund af vejret. Første gang var i 
1910, anden gang i 1968. Kampen ville have væ-
ret DBUs Herre A-landskamp nummer 650.

Fra vinter til sommer
Efter den aflyste kamp rejste landsholdet i marts 
på en tur til de to VM-kvalifikationskampe på 
udebane mod Malta og Tjekkiet.

Specielt opholdet på Malta var succesrigt 
med træning under perfekte klimatiske forhold. 
Holdet sikrede sig tre points på Malta og et en-
kelt i Prag, der lunede i VM-regnskabet.

Ikke mindre end 32.526 fandt vej til Parken til 
venskabskampen mod forholdsvis ukendte Slo-
venien. Det særprægede ved kampen var natur-
ligvis, at den markerede landsholdsmålmand 
Peter Schmeichels afsked med det danske pub-
likum og landsholdet efter 14 år og i alt 129 op-
trædener.

Derefter stod Tjekkiet og Malta igen på pro-
grammet i starten af juni. Begge kampe blev 
vundet 2-1, hvorefter landsholdet havde ind-
taget en fordelagtig position i VM-kvalifikati-
onspuljen forud for efterårets tre afgørende 
kvalifikationskampe.

Efteråret blev dog indledt på udebane mod 
de franske verdens-, europa- og interkontinen-
talmestre, der var i særklasse i en kamp, der 
sluttede med de acceptable cifre 1-0 til vær-
terne.

Landsholdet satte sig selv under pres i kvali-
fikationsturneringen ved kun at opnå uafgjort 
1-1 hjemme mod Nordirland 1. september i Par-
ken. Til gengæld vandt holdet blot fire dage 
senere 2-0 mod Bulgarien i Sofia, og dermed 
havde mandskabet spillet afgørelsen om slut-
stillingen i VM-puljen over i egne hænder.

41.769 tilskuere og 1,5 millioner tv-seere blev 
ikke skuffede, da landsholdet sluttede VM-kva-
lifikationen af med en knusende 6-0 sejr over 
Island i Parken, mens Tjekkiet sikrede sig an-
denpladsen ved at vinde tilsvarende stort over 
Bulgarien samtidigt i Prag.

Sæsonen blev afsluttet i Parken med et besøg 
af Holland i en kamp, der endte uafgjort 1-1.

Morten Olsen fortsætter
Allerede ni måneder inden udløbet af sin nu-
værende kontrakt underskrev landstræner Mor-
ten Olsen en fire-årig forlængelse af kontrakten 
med unionen.

På baggrund af de sportslige resultater, lands-
træneren allerede har opnået med holdet på 
blot ét år og den langsigtede udvikling, han har 
medvirket til at igangsætte, var der enighed i 

Landsholdet

DBU om, at en forlængelse på fire år ville være 
optimal for unionen.

»Jeg er tilfreds med, at jeg de næste fire år 
efter min kontrakt kan være med til at præge 
landsholdets udvikling i den retning, vi har star-
tet på«, udtalte landstræner Morten Olsen ved 
offentliggørelsen af aftalen.

»Efter denne kvalifikation ligger der store op-
gaver i at forsøge at kvalificere os til to slutrun-
der i Europa, nemlig EM i Portugal i 2004 og VM 
i Tyskland i 2006«, konstaterede Morten Olsen, 
der ligesom DBU var interesseret i en fire-årig 
aftale.

»Vi er i en optimal situation rent tidsmæs-
sigt, idet såvel vi som Morten har et klart ind-
tryk af, hvor vi står rent resultatmæssigt med 
landsholdet i øjeblikket,« udtalte Jim Stjerne 
Hansen.

Forhandlingerne var blevet vanskeliggjort af 
manglende fortrolighed blandt beslutningsta-
gerne i DBUs bestyrelse i forhold til masseme-
dierne. 

Til gengæld lykkedes det ikke for generalse-
kretæren at forlænge aftalen med assistenttræ-
ner Michael Laudrup.

»Jeg er utrolig glad for arbejdet som assi-
stenttræner. Jeg synes samarbejdet med Mor-
ten og spillerne fungerer rigtig godt, men jeg 
mener, at tidspunktet efter VM vil være det 
rette for mig til at komme videre,« forklarede 
Michael Laudrup, og understregede: 

»Det har først og fremmest været et valg om 
enten at fortsætte som assistenttræner i yder-
ligere to år eller komme videre efter VM, som 
jeg glæder mig meget til. Jeg har så valgt den 
sidste model, og har derfor på nuværende tids-
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punkt ikke taget stilling til, præcis hvordan min 
fremtid skal tegne sig.« 

Landsholdet scorer seere, stort set hver gang 
kampene bliver vist på landsdækkende tv.

Kun to af seks kampe, der blev vist på én af 
de to puplic service-stationer, DR eller TV2, op-
nåede ikke at blive den pågældende uges mest 
sete tv-programmer.

For første gang i umindelige tider måtte en af 
landsholdets kvalifikationskampe således tage 
sig til takke med andenpladsen på ugens tv-ba-
rometer, da Hollywood stor-produktionen ’Tita-
nic’ blev ugens mest sete med 1,134 millioner 
seere søndag aften den 2. september.

Landsholdets VM-kvalifikationskamp mod 
Nordirland i Parken dagen inden blev set af 
4.000 færre seere på en lørdag aften, som har 
vist sig at være en dårlig tv-fodboldaften.
VM-kvalifikationskampen Danmark-Malta ons-

dag den 6. juni blev således set af præcis 
1,400.000 seere, mens kampen mod Tjekkiet 
lørdag aften fire dage inden kun var blevet set 
af 1,274.000 seere.

»Det er vores erfaring, at onsdagen er en 
bedre tv-aften end en lørdag. For det er jo el-
lers oplagt, at kampen mod Tjekkiet rent fod-
boldmæssigt er mere interessant end kampen 
mod Malta,« forklarede redaktionschef Jan Ro-
sendahl, Danmarks Radio.

Venskabslandskampen Danmark-Holland i 
Parken lørdag den 10. november var den anden 
landskamp på landsdækkende tv, der ikke op-
nåede højeste seertal den pågældende uge. 
962.000 seere fulgte venskabskampen på DR, 
og det var kun den femte højeste udsendelse 
dén uge. /lb

Landsholdets seertal

Landskamp Dato Status Station Seertal Nr. på ugelisten 
Malta-Danmark 24. marts VM TvDanmark 1 398.000 Ubekendt
Tjekkiet-Danmark 28. marts VM TvDanmark 1 612.000* Ubekendt
Danmark-Slovenien 25. april Venskab TV2 1,341.000 1
Danmark-Tjekkiet 2. juni VM DR 1,274.000 1
Danmark-Malta 6. juni VM DR 1,400.000 1
Frankrig-Danmark 15. august Venskab TV2 1,138.000 1
Danmark-Nordirland 1. september VM DR 1,130.000 2
Bulgarien-Danmark 5. september VM TV2 1,397.000 1
Danmark-Island 6. oktober VM TV2 1,552.000 1
Danmark-Holland 10. november Venskab DR   962.000 5
* Årets mest sete program på TvDanmark 1
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1 Thomas Sørensen Sunderland AFC 12.06.76 x x  x x x x  x x 10 0

2 Stig Tøfting Hamburger SV 14.08.69 x x x x x x x x x  34 2

3 Rene Henriksen Panathinaikos FC 27.08.69 x x x x x x x x x x 35 0

4 Martin Laursen Hellas Verona FC / AC Milan 26.07.77 x x x x  x x x x  12 0

5 Jan Heintze PSV Eindhoven 17.08.63 x*1 x* x x* x* x* x* x* x* x* 80 3

6 Thomas Helveg AC Milan 24.06.71 x x x x x x x x x  66 2

7 Thomas Gravesen Everton FC 11.03.76 x x   x x   x2 x 19 2

8 Jesper Grønkjær Chelsea FC 12.08.77 x x x1 i/9 i/9 x x x   22 1

9 Dennis Rommedahl PSV Eindhoven 22.07.78 x x x x x x x1 x x1 x 15 5

10 Martin Jørgensen Udinese Calcio 06.10.75 x i/8  x x    x x1 31 4

11 Ebbe Sand FC Schalke 04 19.07.72 x3 x x1 x1 x2 x x x x2 x 41 16

12 Brian Steen Nielsen AB / Malmø FF 28.12.68 i/7 R x x  i/8  i/23   62 3

13 Bjarne Goldbæk Fulham FC 06.10.68 i/6  i/8  R  R    28 0

14 Claus Jensen Charlton Athletic FC 29.04.77 i/101 i/9 i/12 i/12 x     i/7 12 1

15 Martin Albrechtsen AB 31.03.80 R  i/4       R 1 0

16 Jan Michaelsen AB / Panathinaikos FC 28.11.70 R  i/5   i/19 R i/8 i/91 x 8 1

17 Marc Nyggard Roda JC 01.09.76 R i/19  R i/19 i/11 i/19 R R  5 0

18 Peter Kjær Silkeborg IF / Besiktas 05.11.65 R R i/22 R R R i/1 x R  3 0

19 Jon Dahl Tomasson Feyenoord 29.08.76  x x1 x1 x x x x2 x x 35 13

20 Steven Lustü AB 13.04.71  R  R R i/4    x 3 0

21 Niclas Jensen FC København 17.08.74  R i/9 R R R R R R i/9 4 0

22 Peter Schmeichel Sporting Lissabon 18.11.63   x*        129 1

23 Allan Nielsen Watford FC 13.03.71   i/2 i/10 i/2   i/24   42 7 

24 Peter Nielsen Borussia Mönchengladbach 03.06.68      i/7 x x R  9 1

25 Per Frandsen Bolton Wanderers 06.02.70       i/24    21 0

26 Peter Madsen Brøndby IF 26.04.78       R R i/11 i/11 2 0

27 Mogens Krogh Brøndby IF 31.10.63        R   10 0

28 Mads Jørgensen Brøndby IF 10.02.79         i/19  1 0

29 Christian Poulsen FC København 28.02.80          x 1 0

30 Thomas Rytter FC København 06.01.74          i/19 2 0

31 Jan Hoffmann AB 04.05.71          R 0 0

Resultat (Danmark nævnt først)   5-0 0-0 3-0 2-1 2-1 0-1 1-1 2-0 6-0 1-1
A-landskamp nummer   650 651 652 653 654 655 656 657 658 659

A-landsholdet

*  anfører     1  antal mål     i/  ind for med tal angivne spiller     R  Reserve

Landstræner Morten Olsen

Samlet statistik: Kampe 659 • Sejre 296 • Uafgjorte 127 • Nederlag 236 • Målscore 1.258 - 968 
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1 Peter Kjær Silkeborg IF 05.11.65 x R x 2 0

2 Kenneth From FC Midtjylland 09.03.73 x i/5 x 3 0

3 Michael Hemmingsen OB 02.10.67 x   1 0

4 Niclas Jensen FC København 17.08.74 x x R 2 0

5 Steven Lustü AB 13.04.71 x x i/20 3 0

6 Jakob Glerup Viborg FF 20.04.75 x R R 1 0

7 Thomas Røll Larsen Silkeborg IF 12.03.77 x i/19 i/12 3 0

8 Brian Steen Nielsen AB 28.12.68 x* x* x*1 3 1

9 Mads Bro Hansen AaB 25.01.76 x i/14 R 2 0

10 Jan Michaelsen AB 28.11.70 x i/18 x1 3 1

11 Henrik Pedersen Silkeborg IF 10.06.75 x i/13 x 3 0

12 Kenneth Møller Pedersen FC Midtjylland 18.04.73 i/6 x x 3 0

13 Heine Fernandez FC København 14.07.66 i/11 x1 R 2 1

14 Anders Winther Viborg FF 17.03.73 i/9 x i/18 3 0

15 Jan Hoffmann AB 04.05.71 R x i/1 2 0

16 Jesper Sørensen AB 10.06.73 R R x 1 0

17 Brian Priske AaB 14.05.77 R x x 2 0

18 Thomas Poulsen Silkeborg IF 02.07.72 R x x 2 0

19 Peter Sand FC Midtjylland 19.07.72 R x1 x 2 1

20 Palle Sørensen Viborg FF 04.04.72 R x x 2 0

Resultat Danish score first:   0-1 2-4 2-0

Ligalandsholdet

*  anfører     1  antal mål     i/  ind for med tal angivne spiller     R  Reserve

Landstræner Morten Olsen
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Ligalandsholdet deltog i perioden torsdag den 
8. februar til onsdag den 14. februar i en firkant-
turnering i Dubai med De Forenede Arabiske 
Emirater, Sydkorea og Marokko.

Landstræner Morten Olsens og assistenttræ-
ner Michael Laudrups intensive besigtigelse af 
spillerne i den bedste hjemlige række gennem 
hele efterårsturneringen 2000 gav sig konkret 
udslag i sammensætningen af Ligalandsholds-
truppen på 20 spillere, der var blevet nomineret 
allerede i november 2000.

Siden udtagelsen meldte først Søren Colding 
afbud, idet han tiltrådte i tyske Bochum inden 
træningsturen. Tirsdag den 2. januar udtog lands-
træner Morten Olsen i stedet Kenneth From, FC 
Midtjylland.

Fredag den 5. januar blev Brian Priske, AaB, 
udtaget i stedet for Michael Johansen, AB, der 
ikke blev klar efter sin meniskoperation i ef-
teråret, og fredag den 2. februar måtte Peter 
Graulund, Brøndby IF, melde afbud grundet en 

lyskenskade, hvilket gav Jesper Sørensen, AB, 
chancen.

Dagen før ligalandsholdets afrejse til Dubai 
blev Thomas Frandsen skadet i en trænings-
kamp for Viborg, og han blev erstattet af sin 
klubkammerat og anfører på Viborgs Faxe Kondi 
Liga-hold, Jakob Glerup.

Parametre
Målsætningen med Ligalandsholdet som akti-
vitet er ikke holdets resultater isoleret set.

At holdet sluttede sidst blandt de fire hold 
efter en jævnbyrdig turnering er derfor til at 
overse.

Ligalandsholdet lagde ud med et 0-1 neder-
lag til værterne, Emiraterne, hvorefter holdet 
tre dage efter tabte 2-4 til et marokkansk lands-
hold med flere A-landsholdsspillere.

Kampen mod Sydkorea blev vundet 2-0 på et 
tidspunkt, hvor holdets såvel fysiske som tekniske 
formåen var blevet forbedret i løbet af opholdet.

Syv af de 20 spillere i Ligalandsholdstruppen 
indgik senere i 2001 i ét eller flere tilfælde i 
A-landsholdstruppen.

Peter Kjær debuterede således allerede to 
måneder efter mod Slovenien, erstattede Tho-
mas Sørensen i VM-kvalifikationskampen mod 
Nordirland, og spillede en afgørende rolle i kam-
pen mod Bulgarien i Sofia.

Målsætningerne for Ligalandsholdet frem-
går af internetsiderne www.dbu.dk/landshold/
herrer/ligalandsholdet. /lb
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1 Jan Rindom Herning Fremad 21.07.61 x  i/24 2 0

2 Ole Rasmussen Næstved IF 19.03.52 x   1 0

3 Søren Busk Glostrup IC 10.04.53 x   1 0

4 Bjørn Kristensen BMI 10.10.63 x   1 0

5 Hans Erfurt Silkeborg IF 06.02.64 x   1 0

6 Bent Christensen Lyngby BK 02.02.63 x i/19 x 3 0

7 Jakob Friis-Hansen Skovshoved 06.03.67 x x i/20 3 0

8 Allan Hansen Ringe 21.04.56 x   1 0

9 Michael Laudrup Lyngby BK 15.04.64 x*1 x* x*4 3 5

10 Bent Christensen Brøndby IF 04.01.67 x  x 2 0

11 Frank Løndal Herfølge BK 28.03.62 x2 i/7  2 2

12 Per Wind BK Frem 15.08.55 i/1 i/14  2 0

13 Michael Birkedal Slagelse 18.11.59 i/81   1 1

14 Peter Schmeichel Sporting Lisabon 18.11.63  x  1 0

15 John Sivebæk Vejle BK 25.10.61  x x 2 0

16 Johnny Hansen Dalum 11.07.66  x x 2 0

17 Pierre Larsen Måløv BK 22.01.59  x  1 0

18 Kim Vilfort Brøndby IF 15.11.62  x  1 0

19 Morten Olsen Vordingborg 14.08.49  x  1 0

20 Henrik Jensen Brøndby IF 25.10.59  x x1 2 1

21 Brian Laudrup Hørsholm U. 22.09.69  x2 x2 2 4

22 Flemming Povlsen Brabrand 03.12.66  x1  1 1

23 Michael Schäfer Lyngby BK 25.01.59  i/18  1 0

24 Lars Høgh OB 14.01.59   x 1 0

25 Torben Piechnik Lyseng 21.05.63   x 1 0

26 Henrik Larsen Lyngby BK 17.05.66   x 1 0

27 John Jensen Herfølge BK 03.05.65   x1 1 1

28 John Lauridsen Bramming 02.04.59   i/26 1 0

29 Jens Jørn Bertelsen Esbjerg FB 15.02.52   i/6 1 0

30 Keld Bordinggaard Vejle BK 23.11.62   i/101 1 1

Resultat (Danmark nævnt først)   4-1 3-2 9-2
Old Boys-landskamp nummer   22 23 24

Old Boys-landsholdet

*  anfører     1  antal mål     i/  ind for med tal angivne spiller     R  Reserve

Træner Allan Michaelsen
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Samlet statistik: Kampe 24 • Sejre 19 • Uafgjorte 3 • Nederlag 2 • Målscore 69 - 27 
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U/21-landsholdet, som består af spillere født 
efter den 1. januar 1979, deltog i  EM-kvalifika-
tionsturneringen 2000-2002.

Som optakt til de vigtige EM-kvalifikations-
kampe spillede U/21-landsholdet fire kampe 
mod A-landshold på vinterturen til Caraibien. 
Alle kampe blev vundet, men vigtigst af alt 
fik U/21-landstræner Flemming Serritslev te-
stet spillerne under anderledes klimatiske for-
hold og mod modstandere, der praktiserer en 
anden spillestil end den europæiske.

Den sidste vigtige testkamp mod Irland 
inden de to svære EM-kvalifikationskampe i 
marts blev desværre aflyst på grund af sne og 
frost på banen.

I kampen mod Malta dominerede Danmark 
fra start til slut uden dog at formå at score, 
hvilket var endnu et eksempel på denne år-
gangs manglende effektivitet, når talentet skal 
omsættes i mål. 

Få dage efter tabte U/21-landsholdet den 
vigtige udekamp mod Tjekkiet, der senere blev 
en suveræn vinder af gruppen.

Resultaterne af de næste kvalifikations-
kampe magede det således, at den altafgø-
rende kamp om gruppens andenplads skulle 

spilles i Bulgarien. Banen viste sig dog at være 
af en så dårlig beskaffenhed, at DBU valgte at 
indgive en officiel protest til UEFA, baseret på 
en højdeforskel fra bane til overligger i målene 
på op til 15 cm samt det faktum, at hjørnefla-
gene var placeret i en betonkant, der omkran-
sede banen.

Bulgarien vandt kampen med 3-1, og UEFA 
gav efterfølgende DBU ret i, at banens beskaf-
fenhed lod meget tilbage at ønske, og dømte 
værterne til at forbedre baneforholdene bety-
deligt. DBU skulle således heller ikke betale 
det ellers obligatoriske protestgebyr, men en 
omkamp på en bedre bane blev ikke sanktio-
neret.

U/21-landsholdet har valgt Odense Stadion 
som fast hjemmebane til kvalifikationskamp-
ene. Dels fordi Odense Stadion efter renove-
ringen i 1998 præsenterer sig som en topmo-
derne fodboldarena, og dels fordi DBU gerne 
vil give fodboldtilskuerne i provinsen mulig-
hed for at se officielle landskampe.

Tilskuerinteressen er også støt stigende, 
hvilket er en væsentlig faktor for valg af hjem-
mebane fremover.

Holdets sidste opgave i 2001 var kvalifikati-

onskampen mod Island, der blev vundet med 
4-0.

I forbindelse med kampen i Bulgarien spil-
lede Lars Jacobsen, OB, sin kamp nr. 25 for U/21-
landsholdet og bliver således den femte dan-
ske spiller, der når dette flotte jubilæum.

Tre spillere fra denne U/21-årgang har op-
nået debut på det danske A-landshold, nem-
lig Martin Albrechtsen (AB), Mads Jørgensen 
(Brøndby IF) og Christian Poulsen (FC Køben-
havn).

DBU kompenserer for brug af spillere på 
U/21-landsholdet.

Et flertal i DBUs bestyrelse besluttede på 
sit møde i januar 2001 at udvide kompensati-
onsordningen for unionens brug og udvikling 
af spillere fra de danske klubber på A-lands-
holdet og Ligalandsholdet til også at omfatte 
U/21-landsholdet.

Satserne for brug af spillere på A-landshold- 
et fastholdes på 1.200 kroner dagligt per spil-
ler og 800 kroner på Ligalandsholdet. Satsen 
for ordningen, der har til formål at kompen-
sere klubberne for at undvære spillerne i de 
dage, de træner med U/21-landsholdet, er fast-
sat til 500 kroner dagligt. /cb

U/21-landsholdet
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DBU Landshold

1 Rune Pedersen FC København 09.10.79 x x x x  x x x R 8 0

2 Lars Jacobsen OB 20.09.79 x x* x x x x* x* x* x 26 0

3 Dan Anton Johansen Brøndby IF 13.08.79 x*  x* x* x*    x* 11 0

4 Thomas Gaardsøe AaB / Ipswich 23.11.79 x x i/11 x x  x x x 8 0

5 Asbjørn Sennels Viborg FF 17.01.79 x x x x x x x x x 10 0

6 Kasper Bøgelund PSV Eindhoven 08.10.80 x x x   x i/7 x  8 1

7 Michael Silberbauer AaB 07.07.81 x x x   x x  x 11 0

8 Christian Poulsen FC København 28.02.80 x x x x x  x x x 8 0

9 Mogens Laursen FC Midtjylland 02.08.80 x x i/8   i/21    8 1

10 Mads Jørgensen AGF / Brøndby IF 10.02.79 x x R x x  x1   15 1

11 Dennis Sørensen Farum BK 24.05.81 x x x       7 1

12 Daniel Jensen SC Heerenveen 25.06.79 i/9 x x x x x x x x1 18 2

13 Thomas Augustinussen AaB 20.03.81 i/11 i/9 i/20       6 0

14 Hans Henrik Andreasen Esbjerg FB 10.01.79 R i/11  i/10 i/121 x    8 1

15 Morten Rasmussen OB 11.06.80 R i/10 i/21 R R i/24 R R  8 0 

16 Nicki Kristensen Silkeborg IF 08.09.80 R R        0 0

17 Casper Ankergren Brøndby IF 09.11.79 R R   R     3 0

18 Bo Svensson FC København 04.08.79  R        2 0

19 Morten Skoubo FC Midtjylland 30.06.80  R  x1 x x x1 x x1 8 3

20 Patrick Mtiliga SC Excelsior Rotterdam 28.01.81   x       7 0

21 Kim Christensen Lyngby FC 08.05.80   x   x   i/19 9 1

22 Kim Drejs Brøndby IF 15.08.80   i/1       1 0

23 Morten Karlsen B 93 25.03.79   i/7 R R     4 1 

24 Martin Albrechtsen AB 30.03.80    x1 x x x x x 13 2

25 Peter Løvenkrands Glasgow Rangers FC 29.01.80    x1 x1  x x1 x2 12 7

26 Mads Junker Fremad Amager / Lyngby FC 21.04.81    i/19 i/19 i/27 R i/25 R 6 0

27 Morten Larsen AaB 21.01.79    i/25 i/261 x R i/12  4 1

28 Martin Retov Køge BK 05.05.80    R R i/7 i/10 R i/7 3 0

29 Stephan Andersen Hvidovre IF 26.11.81    R x i/1 R R x 3 0

30 Jesper Andersen AGF 31.05.79       R i/6  3 0

31 Jerry Ruben Lucena Esbjerg FB 11.08.80        x i/8 2 0

32 Jan E. Frederiksen Lyngby FC 20.06.82         R 0 0

Resultat (Danmark nævnt først)   0-0 0-3 0-2 3-4 3-0 0-1 2-0 1-3 4-0
U/21-landskamp nummer   302 303 304 305 306 307 308 309 310

U/21-landsholdet

*  anfører     1  antal mål     i/  ind for med tal angivne spiller     R  Reserve

Træner Flemming Serritslev

Samlet statistik: Kampe 300 • Sejre 115 • Uafgjorte 64 • Nederlag 121 • Målscore 358 - 343 
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U/21-landskamp numrene er blevet tilrettet efter gennemgang af statistikken.



44

DBU Landshold

1 Peter Benjaminsen Farum BK 03.12.82 x x        x x x

2 Martin E. Jensen BK Frem 11.05.83 x x x      x   

3 Jan Kristiansen Esbjerg FB 04.08.81 x        x   

4 Morten Seifert Larsen PSV Eindhoven 25.07.82 x x x       x x x

5 Søren Larsen Køge BK 06.09.81 x        x   

6 Hans Mathiesen Brøndby IF 18.08.83 x  x1 x i/12 R i/36 R    

7 Allan Arenfeldt Olsen Brøndby IF 20.05.82 x* x*1 x       x* x* x*

8 Claus B. Pedersen OB 18.02.83 x x x       x x R

9 Jonas Dyrehauge Schmidt OB 16.06.82 x x x2       x x x

10 Thomas Nielsen Køge BK 14.09.82 x           

11 Christian Traoré FC København 18.04.82 x x x      x x1 x x

12 Frank Hansen Ølstykke BK 23.02.83 i/7 R R x x x x x  i/9 R i/21

13 Kenneth Knudsen Vejle BK 03.02.81 i/5           

14 Brian Friis AGF 21.02.82 i/8           

15 Kevin Stuhr Ellegaard Farum BK 23.05.83 R  R       R R R

16 Jacob Dalsgaard Bymar Esbjerg FB 29.03.82 R           

17 Michael Madsen Vejle BK 30.04.81 R           

18 Mohamed Nabate AB 30.03.82 R R          

19 Lasse Sørensen BK Frem 06.03.82  x x      x x x x

20 Sebastian Svárd Arsenal FC 15.01.83  x x       x x x

21 Rasmus Würtz Skive IK 18.09.83  x x R i/39 x x x  x x x

22 Jonas Kamper Brøndby IF 03.05.83  x x x1 x x i/41 x1  i/1 x i/55

23 Jan E. Frederiksen Lyngby FC 20.06.82  i/4 i/4      x x x x

24 Peter Hansen B 1913 24.05.82  i/21 i/21       i/8 i/20 R

25 Casper Kruse OB 12.02.82  R        i/20 R R

26 Stig Olsen Vejle BK 29.09.83  R          

27 Fatih Kirik Brøndby IF 17.01.83  R R i/32 x i/12 x R    

28 Brian Bække Brøndby IF 05.06.82   R         

29 Mads Beierholm Vejle BK 15.11.84   R       i/55 i/8 x

30 Thomas Clausen Nykøbing FA 31.05.83    x R R i/12     

31 Niels Christian Jensen AaB 27.08.83    x x x  x    

32 Ronni Andersen Farum BK 29.01.83    x i/38 i/38 x1 x    

33 Thomas G. Christensen AB 20.01.84    x x i/21 x x    

34 Thomas Hansen Brøndby IF 18.01.83    x x1 x i/40     

35 Martin Heinze Esbjerg FB 28.02.83    x i/27 x R x    

36 Thomas Kahlenberg Brøndby IF 20.03.83    x i/33 R x i/21    

37 Jacob Vittrup Sørensen AaB 12.02.83    x R x x x     

38 Thomas Andersen Ikast FS 02.01.83    i/361 x x x R     

39 Martin Hansen AGF 11.05.83    i/35 x R R i/35    

40 Leon H. Andreasen AGF 23.04.83    R x x x x    

41 Jacob Poulsen Esbjerg FB 07.07.83    R x x x R    

42 Emil Rohde Pedersen B93 08.05.83    R x x x R     

Resultat (Danmark nævnt først)   0-1 1-1 3-2 2-1 1-0 0-3 1-3 1-4 1-2 1-2 0-2 0-1
U/19-landskamp nummer   404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415

U/19-landsholdet

*  anfører     1  antal mål     i/  ind for med tal angivne spiller     R  Reserve

Træner Per Andersen
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U/19-landsholdet skiftede navn fra 
U/18-landsholdet til U/19-landsholdet den 1. august 2001
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DBU Landshold

 x1         15 2

          8 1

          3 0

 x         18 3

          3 2

          9 1

 x*         21 2

 R    x i/35    11 1

 x         15 5

          3 0

 x         23 2

 x    x* x*1 x* x* x* 16 1

          2 0

          9 0

 R    x x x x R 5 0

          9 1

          1 0

          6 0

 x         16 0

 x    x x x R x 13 0

 x    x x    15 0

 i/55    x1 x x x x 20 5

 x         7 0

 i/23         9 0

 R         9 0

     R R R R x 2 0

          4 0

          0 0

 x1    x x x x R 8 1

          2 0

     i/21 R R R R 6 0

     i/57 R    8 1

          5 0

     x x x x x 9 1

     x x x i/741 x 11 1

          5 0

       R i/77 i/741 8 1

          6 1

          3 0

          4 0

     R i/21 R R R 5 0

          3 0

 2-3 3-3 0-1 0-1 2-3 1-1 1-1 1-2 0-1 
 416 417 418 419 420 421 422 423 424 
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Kamp nummer 404-405 var for 
spillere født efter den 1. januar 1981

Kamp nummer 405-40 samt 413-416 
var for spillere født efter den 1. januar 1982

Kamp nummer 407-411 samt 420-424
var for spillere født efter den 1. januar 1983

Kamp nummer 417-419 var for 
spillere født efter den 1. januar 1984
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43 Theis Frydenlund Rasmussen B93 12.07.84       R x    

44 Jesper Bech FC København 25.05.82         x   

45 Anders Rasmussen Brøndby IF 22.08.81         x   

46 Patrick Mtiliga Excelsior Rotterdam 28.01.81         x   

47 Mads Junker Lyngby FC 21.04.81         x1   

48 Kenneth Larsen Brøndby IF 19.06.81         i/46   

49 Tommy Bechmann FC Århus 22.12.81         i/47   

50 Joachim Bjerg Brøndby IF 03.07.81         R   

51 Jacob Stolberg HFK Sønderjylland 07.08.81         R   

52 Ulrik Lindkvist FC Midtjylland 05.03.81         R   

53 Henrik Bødker AGF 23.06.81         R   

54 Baris Özcan AGF 09.07.81         R   

55 Simon A. Pedersen B93 14.12.82          x i/22 x 

56 Garry Brooks Farum BK 09.08.82          i/4 R i/4

57 Rami Kais Ahmad B93 04.08.84            

58 Martin Bergvold KB 20.02.84            

59 Jeppe Curth Feyenoord 21.03.84            

60 Mathias Hansen Vejle BK 22.06.84            

61 Steffen Kielstrup Vejle BK 18.10.84            

62 Martin Voss Farum BK 07.02.84            

63 Nicolai Melchiorsen AB 09.03.84            

64 Christoffer Olsen KB 20.08.84            

65 Olcay Senoglu Lyngby FC 10.05.84            

66 Mads Timm Manchester United  31.10.84            

67 Martin Andersen Vejle BK 14.09.84            

68 Jan Isaksen Brøndby IF 06.01.84            

69 Tem Hansen B93 18.01.84            

70 Lasse Rostholm OB 16.05.84            

71 Martin Svensmark Hansen Farum BK 09.01.84            

72 Jesper Jørgensen Esbjerg FB 09.05.84            

73 Jens Waltorp Sørensen Thisted FC 17.05.84            

74 Ronnie Tygesen Brøndby IF 01.09.83            

75 Anders Alding AB 15.01.83            

76 Ronnie Bendtsen Brøndby IF 23.05.84            

77 Michael Krohn-Dehli Ajax Amsterdam 06.06.83            

Resultat (Danmark nævnt først)   0-1 1-1 3-2 2-1 1-0 0-3 1-3 1-4 1-2 1-2 0-2 0-1
U/19-landskamp nummer   404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415

U/19-landsholdet fortsat

*  anfører     1  antal mål     i/  ind for med tal angivne spiller     R  Reserve

Samlet statistik: Kampe 424 • Sejre 156 • Uafgjorte 100 • Nederlag 168 • Målscore 644 - 626 
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DBU Landshold

  x R x      3 0

          1 0

          8 1

          8 3

          2 1

          10 2

          1 0

          1 0

          0 0

          0 0

          6 0

          4 0

 x         15 0

 i/12         3 0

  x x x x1 x x1 x x 8 2

  x* x* x* x x x x x 8 0

  x1 x R   x R R 3 1

  x R R      1 0

  x R x      2 0

  x x x      3 0

  x x x      3 0

  x x x      3 0

  x1 x x      3 1

  x1 x R      3 1

  i/60 x x      3 0

  i/64 i/66 i/65      3 0

  R R i/67      1 0

  R i/65 x      2 0

  R x x      2 0

  R i/59 i/63      2 0

  R x R      1 0

     i/35 i/57 i/59 x x 6 0

     i/8 i/29 R x x 6 0

     R x x x R 3 0

       i/35 x x 5 0

 2-3 3-3 0-1 0-1 2-3 1-1 1-1 1-2 0-1 
 416 417 418 419 420 421 422 423 424 
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Kamp nummer 404-405 var for 
spillere født efter den 1. januar 1981

Kamp nummer 405-40 samt 413-416 
var for spillere født efter den 1. januar 1982

Kamp nummer 407-411 samt 420-424
var for spillere født efter den 1. januar 1983

Kamp nummer 417-419 var for 
spillere født efter den 1. januar 1984
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DBU Landshold

1 Theis Frydenlund Rasmussen B93 12.07.84 x R x R           11 0

2 Rami Kais Ahmad B93 04.08.84 x x x x           14 1

3 Mads Beierholm Vejle BK 15.11.84 x1 x x x           14 2

4 Ronnie Bendtsen Brøndby IF 23.05.84 x i/14 R i/19           5 0

5 Martin Bergvold KB 20.02.84 x* x* x* x*           14 1

6 Thomas Guldborg Christensen AB 20.01.84 x x x x           13 0

7 Jeppe Curth Farum BK 21.03.84 x R x x           11 1

8 Torben Kruse Holt AGF 22.02.84 x x             11 3

9 Jan Isaksen Brøndby IF 06.01.84 x x x1 x           12 3

10 Nicolai Melchiorsen AB 09.03.84 x x x x           11 0

11 Martin Voss Farum BK 07.02.84 x i/5 x x           14 0

12 Lasse Rostholm OB 16.05.84 i/9 i/8 R i/2           3 0

13 Martin Andersen Vejle BK 14.05.84 i/7 x i/7 i/20           3 0

14 Andreas Birkedal Lyngby FC 08.05.84 i/8 x R R           2 0

15 Thomas Kortegaard AaB 02.07.84 i/2 i/16             2 0

16 Steffen Kielstrup Vejle BK 18.10.84 i/5 x R i/3           6 0

17 Martin Svensmark Hansen Farum BK 09.01.84 R R x i/10           10 0

18 Jens Waltorp Sørensen Thisted FC 17.05.84 R x i/1 x           4 0

19 Christoffer Olsen KB 20.08.84   x x           12 1

20 Mathias Hansen Vejle BK 22.06.84   R x           1 0

21 Kasper Ambrosen Brøndby IF 09.01.85     x R R x x R x R R x 5 0

22 Johan Absalonsen B1913 16.09.85     x1 x x x     x x 6 1

23 Dennis Cagara Brøndby IF 19.02.85     x x1 x x1 x x x x x x 10 2

24 Morten Duelund Hansen Brøndby IF 26.01.85     x x x x x1 R x x i/22 x 9 1

25 William Kvist Jørgensen KB 24.02.85     x x x x x x x x x x 10 0

26 Kasper W. Lorentzen Brøndby IF 19.11.85     x x2 x x1 x1 x x x x x 10 4

27 Morten Rasmussen AGF 31.01.85     x x1 x x1 x1 x2 x x x x1 10 6

28 Henrik Smedegaard Ikast FS 06.06.85     x x x x x i/33 R x R i/26 8 0

29 Jonas Troest B93 04.03.85     x R x R x R x x x i/31 7 0

30 Anders Kure Vidkjær AGF 12.09.85     x x x x x x1 R R x x 8 1

31 Niki Dige Zimling Brøndby IF 19.04.85     x x1 x x1 x x* x* x* x x* 10 2

32 Jonas Buhn Nykøbing FA 11.12.85     i/23 i/25 i/30 i/24 i/25 i/30 R R   6 0

33 Rune Rasmussen Lind Esbjerg FB 03.04.85     i/221 i/26 i/26 i/26 i/37 x i/37 x   6 1

34 Dan Geertsen AGF 19.03.85     R i/22 R R       1 0

35 Lasse Hansen B1913 02.02.85     R i/24 R R     i/37 i/22 3 0

36 Henrik Kildentoft Brøndby IF 18.03.85     R x R x R x x x x x 7 0

37 Emil S. Pedersen KB 04.07.85     R i/27 i/22 i/22 x R x i/331 i/39 R 7 1

38 Jesper Hansen Farum BK 31.03.85     R x x R R x R x x R 5 0

39 Jeppe Brandrup B93 03.06.85         i/28 x x R x x 5 0

40 René Nørgaard Petersen Nakskov 11.07.85         R i/27 R i/31 R  2 0

41 Michael Jakobsen B93 02.01.86         R x i/24 R R R 2 0

42 Lasse Schøne Lyngby FC 27.05.86             R R 0 0

Resultat (Danmark nævnt først)   1-1 0-0 1-1 0-2 2-0 5-1 0-1 4-1 3-2 3-1 0-2 1-1# 5-3 1-1 
U/17-landskamp nummer   308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321     

U/17-landsholdet

*  anfører     1  antal mål     i/  ind for med tal angivne spiller     R  Reserve

Træner Hans Brun Larsen

Samlet statistik: Kampe 321 • Sejre 128 • Uafgjorte 67 • Nederlag 126 • Målscore 519 - 465 
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#  Efter ordinær spilletid – Danmark vandt 6-5 efter straffesparkskonkurrence

U/17-landsholdet skiftede navn fra 
U/16-landsholdet til U/17-landsholdet den 1. august 2001

Kamp nummer 308-311 var for 
spillere født efter den 1. januar 1984

Kamp nummer 312-321 var for 
spillere født efter den 1. januar 1985



 49

DBU Landshold

1 Johan Absalonsen B1913 16.09.85 x i/15 i/4    5 0

2 Dennis Cagara Brøndby IF 19.02.85 x x x    5 1 

3 Jeppe Hestehave B93 19.02.85 x R R    3 0

4 William Kvist Jørgensen KB 24.02.85 x i/14 x    5 0

5 Rune Rasmussen Lind Esbjerg FB 03.04.85 x x1 x    5 2

6 Kasper W. Lorentzen Brøndby IF 19.11.85 x x x    5 1

7 Morten Rasmussen AGF 31.01.85 x x2 x1    3 3

8 Jonas Troest B93 04.03.85 x x x    5 0

9 Jesper Hansen Farum BK 31.03.85 x R R    2 0

10 Anders Kure Vidkjær AGF 12.09.85 x x x    5 0

11 Niki Dige Zimling Brøndby IF 19.04.85 x* x* x*    5 0 

12 Søren S. Larsen OB 28.02.85 i/3 R R    1 0 

13 Emil S. Pedersen KB 04.07.85 i/1 i/5 R    3 0 

14 Casper Grønn Larsen Køge BK 01.10.85 i/4 x x    5 0 

15 Lasse Hansen B1913 02.02.85 i/11 x i/2    5 0 

16 Morten Duelund AGF 26.01.85 i/14 x x    5 0 

17 Kasper Ambrosen Brøndby IF 09.01.85 R x x    3 0 

18 Glenn D. Christensen Næstved BK 14.04.85 R i/16 R    1 0 

19 Patrick Bendtsen Brøndby IF 05.05.86    x i/33 i/31 3 0 

20 Sean Gomes Nakskov BK 02.01.86    x x R 2 0 

21 Michael Jakobsen B93 02.01.86    x x x 3 0 

22 Kim Juul SilkeborgIF 29.08.86    x i/29  2 0 

23 Martin Mikkelsen AGF 29.04.86    x x i/26 3 0 

24 Marc Olsen Brøndby IF 15.01.86    x x x 3 0 

25 Peter Piil Farum BK 12.04.86    x* x* x* 3 0 

26 Lasse Schøne Lyngby FC 27.05.86    x1 x x 3 1 

27 Michael Elvers Tørnes Herlev 08.01.86    x x x 3 0

28 Nicklas Nygaard Svendsen B93 11.12.86    x x x 3 0 

29 Mads Torry Lindeneg KB 13.05.86    x x x 3 0 

30 Casper Bjerrum Abildgaard AB 02.09.86    i/23 R x 2 0 

31 Jacob Andersen Nykøbing FA 12.05.86    i/19 x x 3 0 

32 Søren Christensen Nykøbing FA 29.06.86    i/26 i/23  2 0 

33 Michael Pedersen Nykøbing FA 05.07.86    i/22 x x 3 0 

34 Peter Rasmussen AaB 16.12.86    i/24 i/27 R 2 0 

35 Claus Hansen B1913 24.06.86    R R R 0 0 

36 Peter Møller Rasmussen Thisted FC 26.10.86    R i/24  1 0 

37 Nikolaj Eriksen Ikast FS 01.08.86      x 1 0 

38 Rasmus Hansen Randers Freja 12.04.86      i/24 1 0 

39 Morten Nielsen Ikast FS 10.01.86      i/37 1 0

Resultat (Danmark nævnt først)   0-1 3-1 1-0 1-4 0-1 0-2
U/16-landskamp nummer   54 55 56 57 58 59

U/16-landsholdet

*  anfører     1  antal mål     i/  ind for med tal angivne spiller     R  Reserve

Træner Hans Brun Larsen
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Samlet statistik: Kampe 59 • Sejre 19 • Uafgjorte 11 • Nederlag 29 • Målscore 70 - 90 

U/16-landsholdet skiftede navn fra 
U/15-landsholdet til U/16-landsholdet den 1. august 2001
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1 Heidi Johansen OB 09.06.83 x R x R   x x x x x x x x 13 0

2 Ulla Knudsen HEI 21.06.76 x x x x x x x        14 0

3 Katrine S. Pedersen HEI 13.04.77 x x1 x x x x x x x x x x x x 62 2

4 Lene Terp OB / Fulham FC 15.04.73 x* x* x* x* x* x* x* x* x* x* x* x* x* x* 87 2

5 Gitte Andersen Brøndby IF 28.04.77 x x x x x x x x x x x x x x 20 0

6 Cathrine P. Sørensen Brøndby IF 14.06.78 x x1 x x x x x x x x i/18 x x x 23 1

7 Lene Jensen HEI 17.03.76 x x x x i/10 i/12 x x i/10 x i/191 x i/18 i/10 51 8

8 Gitte Krogh OB 13.05.77 x1 x2 x x x1 x1 x x2 x x     89 45

9 Merete Pedersen OB 30.06.73 x x1 x x x x1 x x x1 x x1 x x1 x2 70 23

10 Nadia Kjældgaard HEI 02.11.78 x1 x x x x x R i/7 x i/7 x x2 x x 23 3

11 Lise Søndergaard HEI 27.10.73 x x x x R x1 R R i/6 i/6     14 1

12 Christina B. Petersen Fortuna 17.09.74 i/10 i/10 R i/10 x x x x x x     70 10

13 Jeanette Johansen OB 17.08.79 i/8 R i/8 i/6       i/3 R R  5 0

14 Signe H. Andersen Brøndby IF 02.12.79 i/11 i/11 i/11 i/11 x R         12 0

15 Julie H. Andersson OB 02.01.70 R R i/2 R i/5 R i/2 x1 x x x x x x1 14 2

16 Mitzi Møller Hillerød GI / Brøndby IF 02.10.78 R i/5 R R i/3 i/2 R R R R i/5 R R i/15 13 1

17 Tine Cederkvist Hillerød GI / Brøndby IF 21.03.80 R x R x x x R R R R R R R R 5 0

18 Julie R. Bukh Vejle BK / Brøndby IF 09.01.82 R i/7 R R   i/61 R R R x x x x1 6 2

19 Mette Jokumsen HEI 11.02.77 R i/91 i/10 i/9 R i/9 i/7 i/6 R R x1 i/15 i/22 i/25 26 7

20 Gitte K. Pedersen Everton FC / Vejle 22.01.79 R R R R       i/4 R R R 2 0

21 Christina Bonde Fortuna 28.09.73     i/14 i/6 x x1 x x x x1 x x1 26 5

22 Janne Madsen Fortuna 12.03.78     R i/10 R R R i/9 i/9 i/101 x R 7 2

23 Kristina D. Høeg HEI 06.02.77     R R         1 0

24 Anja Møller Hillerød GI / OB 11.05.78     R i/11 R R i/21 R x i/6 i/6 R 7 0

25 Louise Hansen Frankfurt 04.05.73              x1 34 3

Resultat (Danmark nævnt først)   2-1 6-0 0-1 0-3 1-1 3-0 1-2 4-3 1-0 0-1 3-0 4-0 1-4 6-0 
A-damelandskamp nummer   202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215     

Damelandsholdet

*  anfører     1  antal mål     i/  ind for med tal angivne spiller     R  Reserve

Træner Poul Højmose

Samlet statistik: Kampe 215 • Sejre 110 • Uafgjorte 39 • Nederlag 66 • Målscore 444 - 267 
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DBU Landshold

1 Mia Bak Petersen Thisted FC 08.10.80 x* x* x* x* x* x* 13 0

2 Tine Petersen Hillerød GI 28.09.81 x x x x x x 12 0

3 Maria K. Nielsen B52/AFC 16.01.81 x R i/4 R i/2 i/9 4 0

4 Anja Thorsen Brøndby IF 28.09.81 x x x x x x1 6 1

5 Mia Olsen Brøndby IF 15.10.81 x x x x x x 6 0

6 Tina K. Rasmussen HEI 14.04.80 x x i/18 x x x 13 0

7 Laura Stoumann Vejle BK 26.01.81 x x x x i/19 x 7 0

8 Mette Konge HEI 26.11.77 x1 i/9     2 1

9 Lone Berg Jacobsen Ljungen 14.11.80 x x x i/6 x x 12 0

10 Pernille Buch Vejle BK 22.04.77 x x x x x x 6 0

11 Pernille Munch Hillerød GI 18.04.81 x x x x x x 12 1

12 Mette Jørgensen Hillerød GI 17.02.80 i/8 x x x x x1 16 4

13 Louise Hemmingsen Lunde GIF 27.02.81 i/3 R i/9 i/7 i/9 i/6 5 0

14 Bettina Falk Hillerød GI 31.03.81 i/6 x x x R R 4 0

15 Sanne Becker Lunde GIF 09.12.80 i/9 R R    1 0 

16 Birgitte Knop Vejle BK 19.11.80 i/11 i/14 R i/5 i/6 R 8 0

17 Karina Jørgensen B 1921 21.06.80 R R R R i/10 R 1 0

18 Sandra Jørgensen HEI 02.09.80 R R x x x x 15 0

19 Mette Jensen Vejle BK 11.05.78   i/14 i/4 x R 3 0

20 Julie Hermansen Fortuna 30.08.81    R R R 0 0

Resultat (Danmark nævnt først)   1-2 0-4 0-3 0-4 0-3 2-2 
U/21-damelandskamp nummer   62 63 64 65 66 67  

U/21-damelandsholdet

*  anfører     1  antal mål     i/  ind for med tal angivne spiller     R  Reserve

Træner Erling Thomsen

Samlet statistik: Kampe 67 • Sejre 27 • Uafgjorte 10 • Nederlag 30 • Målscore 101 - 135 
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DBU Landshold

1 Pernille Jørgensen Skovlunde IF 14.07.84 x R R R R R       2 0

2 Camilla Mogensen Lunde GIF 03.09.83 x x R i/13 R R x      6 0

3 Helle B. Larsen HEI 20.03.82 x x x x x x       12 0

4 Iben Gade Fortuna Hjørring 23.12.82 x x x x x x1       12 3

5 Ditte Larsen B 1921 24.04.83 x x x x x x x x1 x x x x 15 1

6 Helle Nielsen Vejle BK 13.09.82 x* x* x* R x* x*       7 0

7 Marianne Løvendorf OB 23.05.82 x x x x x x       9 0

8 Louise Svennesen Varde IF 27.08.84 x x2 x x x x x1 x x x i/32 x 12 3

9 Dorte G. Petersen B 1921 22.02.83 x x1 x x x x x2 x*1 x*1 x*1 x* x*1 15 10

10 Johanna Rasmussen B 1921 02.07.83 x R i/5 x i/5 x x1 x R R R x 11 3

11 Signe J. Pedersen Vejle BK 07.03.82 x i/20 x R i/20 R       10 1

12 Mie Kjer Thomsen Lunde GIF 18.05.82 i/6 R R i/10 R i/6       8 0

13 Kristina Boldt Vejle BK 05.09.83 i/7 i/2 x x x x x x x x x x 15 0

14 Mette Bülow OB 06.06.83 i/10 i/6 i/6 x R R i/17  i/20 R i/20 R 10 0

15 Lea Lykke Sommer Brøndby IF 05.01.83 i/2            1 0

16 Pernille Darlie Schmidt Skovlunde IF 01.07.82 i/9            1 0

17 Ellen Larsen Thisted FC 23.06.83 i/5 R R i/20 i/8 i/8 x i/30  i/33 x x 11 0

18 Heidi Johansen OB 09.06.83  x x x x x       9 0

19 Julie Rydahl Bukh Vejle BK 09.01.82  x x1 R x x       10 2

20 Cecilie Pedersen Brøndby IF 19.03.83  x i/111 x x i/19 x x x x1 x x 14 2

21 Susanne Graversen Fortuna 08.11.84       x x x x x x 6 0

22 Louise Pedersen Vejle 26.02.84       x* x x x x x 6 0

23 Louise Dragsbæk Varde IF 28.11.84       x      1 0

24 Maria Juul Jensen OB 04.02.84       i/2 i/10 x x1 x R 5 1

25 Mariann G. Knudsen Fortuna 16.11.84       i/20 x x x x i/9 6 0

26 Marie Stentoft Herpin OB 18.03.84       i/8      1 0

27 Tina Falk Jacobsen Horsens SIK 14.10.83       i/9      1 0

28 Camilla Lauridsen Varde IF 08.06.84       i/23      1 0

29 Sarah K. Andersen Kolding IF 13.08.83       R R i/21 R R R 2 0

30 Mia Asmussen HEI 17.05.83        x x R R i/22 3 0

31 Karen Haastrup Vanløse IF 29.04.84        x x x x x 5 0

32 Anette Sørensen Fortuna  18.04.84        i/81 i/9 i/8 x1 x 5 2

33 Anne Sofie Olsen Vejle BK 16.02.84        i/31 i/30 x R R 3 0

34 Pernille Jørgensen Thisted FC 14.07.84        i/9 R    1 0

35 Cecilie Frandsen Vanløse IF 10.11.84         i/25 i/91 i/9 i/322 4 3

Resultat (Danmark nævnt først)   0-0 3-2 2-1 0-0 0-1 1-0 4-5 3-3 1-1 4-3 1-1 3-0 
U/19-damelandskamp nummer   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

U/19-damelandsholdet

*  anfører     1  antal mål     i/  ind for med tal angivne spiller     R  Reserve

Træner Per Rud

Samlet statistik: Kampe 32 • Sejre 14 • Uafgjorte 7 • Nederlag 11 • Målscore 79 - 47 
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Kamp nummer 21-26 var U/18-landsholdet

Kamp nummer 27-32 var U/19-landsholdet
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1 Susanne Graversen Fortuna Hjørring 08.11.84 x x x x x x x x 9 0

2 Tina Luxhøj Varde IF 20.04.85 x x  x x x x x 7 0

3 Louise Pedersen Vejle BK 26.02.84 x x x x x x x2 x 10 2

4 Ida Perin Skovlunde IF 22.05.84 x i/7 i/19 R     3 0

5 Pernille Jørgensen Thisted FC 14.07.84 x i/6 i/15 x x x x R 7 0

6 Maria Hansen OB 20.10.84 x* x* x* x* x* x* x* x*1 14 1

7 Karen Haastrup Vanløse IF 29.04.84 x x x x x x x x 13 0

8 Sandra Jensen Varde IF 19.03.85 x2 x   x2 x x1 x1 6 6

9 Louise Svennesen Varde IF 27.08.84 x i/81 x x     10 1

10 Maria Juul Jensen OB 04.02.84 x x1 x x x x x1 x 13 2

11 Cecilie Frandsen Vanløse IF 10.11.84 x x   i/13 i/10 i/131 i/13 6 1

12 Anne Sofie Olsen Vejle BK 16.02.84 i/4 i/2 R i/16 R i/14 i/6 i/14 10 0

13 Mariann Gajhede Knudsen B52/AFC 16.11.84 i/9 i/11 x i/15 x x x x 8 0

14 Marie Stentoft Herpin OB 18.03.84 i/10 x x1 x i/15 x x x 14 1

15 Camilla Lauridsen Varde IF 08.06.84 i/5 x x x x i/13 R x1 7 1 

16 Louise Dragsbæk Varde IF 28.11.84 i/7 x x x R R i/2 i/17 6 0

17 Tanja Jørgensen Vanløse IF 05.05.84 i/11 i/3 i/14 R x x x x 7 0

18 Katrine Poulsen Skovlunde IF 11.10.85 R i/1       1 0

19 Gitte Brynningsen Varde IF 01.04.85   i/13 R     1 0

20 Anette Sørensen Fortuna Hjørring 18.04.84   i/161 i/14 i/8 i/8 R i/8 5 1

21 Patricia Domagala Vanløse IF 15.08.85   R R R R i/1 R 1 0

22 Pernille Egsgaard Varde IF 05.07.86     R R i/8 i/10 2 0

Resultat (Danmark nævnt først)   2-1 2-1 2-2#1 0-2 2-2#2 0-0#3 5-0 3-2
U/17-damelandskamp nummer   75 76 77 78 79 80 81 82

U/17-damelandsholdet

*  anfører     1  antal mål     i/  ind for med tal angivne spiller     R  Reserve

Træner Per Rud

Samlet statistik: Kampe 82 • Sejre 39 • Uafgjorte 23 • Nederlag 20 • Målscore 133 - 78 
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#1 Danmark vandt 5-3 efter straffesparkskonkurrence
#2  Danmark vandt 7-6 efter straffesparkskonkurrence
#3 Frankrig vandt 4-3 efter straffesparkskonkurrence
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Udvalget har også i 2001 haft ansvaret for afvik-
lingen af pokalturneringer for Old Boys og Vete-
raner, samt aktiviteterne for Old Boys Landshol-
det.

Landspokalturneringerne
Landspokalturneringerne for Old Boys og Vete-
raner har i år vist et faldende deltagerantal. I 
Old Boys-LP faldt deltagerantallet med 16 hold 
til 170, fordelt med 114 i Øst og 56 i Vest, medens 
man i Veteran-LP har haft deltagelse af 88 hold, 
nøjagtig det samme som sidste sæson, fordelt 
med 57 i Øst og 31 i Vest.

Selvom deltagerantallet har været faldende 
har turneringerne i år givet overskud, hvilket til 
dels skyldes, at man ændrede konceptet til flere 
lokale kampe i de første runder, og at man først 
fra semifinalerne spillede landsdækkende.

Finalen i LP for Old Boys blev spillet på Brøndby 
Stadion i overværelse af ca. 300 tilskuere, der så 
Brøndby besejre Slagelse med 3-0.

Finalen i Veteran-LP blev spillet i Frederiks-
berg Idrætspark mellem KB og OB, En kamp som 
blev vundet af KB med 5-3 i overværelse af ca. 
100 tilskuere.

Landsholdet
Landsholdet har i den forgangne sæson spillet 
tre landskampe, og holdet er nu ubesejret siden 
november 1998, hvor holdet tabte i Spanien.

I anledning af 25 året for de diplomatiske for-
bindelser mellem Vietnam og Danmark var hol-
det inviteret til Hanoi i begyndelsen af april 
måned. Den danske Ambassadør  i Vietnam Ove 
Ullerup, samt hans kone Bodil har lavet et stort 
stykke arbejde og igennem sponsorer samlet 
penge til holdets besøg. Selve kampen skulle 
derefter bruges til at skaffe et beløb til gade-
børnene i Hanoi.

Landsholdet besøgte blandt andet to gade-
børnsprojekter, hvor der blev spillet fodbold 
med børnene, og hvor spillernes koner lavede 
sanglege og meget mere med børnene. Select 
havde sponseret fodbolde og Hummel T-shirts 
og shorts, som blev delt ud til de meget glade 
børn. En utrolig stærk oplevelse for alle dem der 
deltog i disse arrangementer.

Landskampen mod Vietnam blev spillet i 
øsende regnvejr og sendt direkte i TV. Alligevel 
overværede omkring 15.000 tilskuere kampen, 
som Danmark vandt 4-1 efter strålende spil af 

blandt andre de to ældste spillere Søren Busk 
og Ole Rasmussen samt Michael Laudrup, der 
fik vist hele sit store repertoire. 

Kampen gav også et stort overskud på om-
kring 60.000 USD til gadebørns-projektet. Hele 
holdet har senere fået en stor tak fra både am-
bassaden samt de danske virksomheder, der 
havde sponseret turen, idet det havde været 
den bedste PR for Danmark, der nogensinde 
havde været i Vietnam og regionen som sådan.

De to andre landskampe var mod Tyskland 
i Nykøbing Falster, og mod Frankrig i Esbjerg. 
Kampen mod Tyskland blev spillet i Nykøbing 
Falster i anledning af B.1901´s års jubilæum. En 
flot ramme med 4.000 tilskuere gjorde kam-
pen, der sluttede med en dansk sejr på 3-2, 
meget seværdig. Kampen blev bemærkelses-
værdig, idet Peter Schmeichel debuterede, men 
efterfølgende fandt ud af, at det ikke var sagen 
at stoppe karrieren allerede nu, og indgik få 
uger efter en ny kontrakt med den engelske 
Premier League-klub, Aston Villa.

I Esbjerg fik Frankrig en fodboldlektion på 
hele 9-2, og Frankrig slap faktisk billigt, idet 
landsholdet spillede det bedste, der endnu er 
set. Desværre overværede kun 2.300 tilskuere 
kampen, der bød på fodboldlækkerier udover 
det sædvanlige. Kampen var en fælles arrange-
ment med Lions Esbjerg Grådyb, som gav deres 
overskud til børneafdelinger på Esbjerg Syge-
hus.

Der blev spillet fem privatkampe, der fandt 
sted i Ebeltoft, Ringkøbing, Nørresundby, Horne 
og Tønder. Kampen i Ebeltoft blev vundet med 
7-2, og her var der 1.500 tilskuere. Besøget i 
Ringkøbing skulle egentlig have været sidste år, 
men på grund af A-landskamp måtte kampen 
flyttes til i år. På en meget kold og blæsende 
maj aften ude ved Vesterhavet var der 1.000 til-
skuere til en meget underholdende affære, der 
sluttede med en sejr på 9-3 til landsholdet. I juni 
blev der spillet i Nørresundby, og efter en dag 
med heldagsregn klarede det op om aftenen, 
hvor næsten 3.000 mennesker så landsholdet 
vinde 7-5. Horne på Fyn fik besøg af landshol-
det i august. Her så 2.500 tilskuere landsholdet 
vinde med 11-1, og endelig sluttede sæsonen i 
Tønder, hvor en meget tændt Prins Joachim var 
træner for det lokale mandskab. På trods af den 
royale støtte lykkedes det dog ikke det lokale 
mandskab at vinde.

Old Boys udvalget

Old Boys udvalget havde i 2001 følgende sam-
mensætning: Verner Ebdrup (formand), Vagn 
Christensen, Povl Hansen, Kurt Grønning, Lars Ol-
sen og Allan Michaelsen. Allan Michaelsen fun-
gerede desuden som træner for Old Boys-lands-
holdet med Kurt Grønning som holdleder.

Desværre måtte kampen i Hadsund aflyses med 
meget kort varsel, idet for mange spillere havde 
meldt afbud. Udvalget syntes derfor ikke, at det 
var fair at spille kampen, idet for mange pro-
filer var væk. Udvalget dækkede helt og fuldt 
Hadsund Boldklubs omkostninger og udgifter, 
og klubben blev derfor holdt helt skadesløs. Der 
håbes på at kunne gennemføre kampen i det 
nye år.

Landsholdet har igen til næste år mange in-
vitationer, men da holdets trækplaster Michael 
Laudrup, er optaget af VM-slutrunden, kan pro-
grammet nok blive lidt begrænset til næste år, 
medmindre nogle klubber ønsker holdet uan-
set ovennævntes deltagelse. /cn/sr 

DBU Old Boys
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Regnskabsafdelingen

Regnskabsafdelingen har haft uændret perso-
nalesammensætning i 2001 med regnskabsas-
sistenterne Susan Jensen, Susanne Aabo, Pia Co-
rell Nielsen, Pernille Sørensen og regnskabschef 
Erik Nielsen.

Afdelingens indsats afspejles i det store ak-
tivitetsniveau i DBU, idet alle arrangementer i 
DBU regi involverer afdelingen.

Udover det regnskabsmæssige står afdeling- 
en også for DBUs partoutkort-ordning samt for 

Danske tilskuere til kampene i udlandet

Den 24. marts Danmark - Malta 325 tilskuere
Den 28. marts Tjekkiet - Danmark  2610 tilskuere
Den 15. august Frankrig - Danmark  75 tilskuere
Den 5. september Bulgarien - Danmark  1.285 tilskuere

Tilskuertal til kampene i Parken

Den 25. april Danmark - Slovenien  32.526 tilskuere
Den 2. juni Danmark - Tjekkiet  41.669 tilskuere
Den 6. juni Danmark - Malta  38.499 tilskuere
Den 1. september Danmark - Nordirland  41.569 tilskuere
Den 6. oktober Danmark - Island  41.769 tilskuere
Den 10. november Danmark - Holland  20.354 tilskuere

Årets DONG Cup-finale mellem AB og Silkeborg Kr.Himmelfartsdag torsdag den 24. maj blev overværet af 14.743 tilskuere.

billetsalget til Danmarks kampe både i udland- 
et og i Parken.

Til Fast Plads-ordningen i Parken har ca. 3.600 
tilskuere gjort brug af dette tilbud i 2001. Der er 
afsat 10.000 pladser til ordningen.

Til VM-kvalifikationskampene i Parken har 
der været belægning på 98 %, mens der til de to 
venskabskampe har været en belægning på ca. 
63%. /en
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Regnskab  2001

                                                                                                                                                   2000/2001                                              1999/2000                                     1998/1999
                                                                                                                                                                  t.kr                                                             t.kr                                                     t.kr
Indtægtsskabende aktiviteter

Overskud på Landsholdet
Indtægter                                                                                                                                        62.970                                                        67.681                                              63.940
Udgifter                                                                                                                                           -51.618                                                      -48.767                                            -38.730
Overskud på Landsholdet                                                                                                            11.352                                                        18.914                                               25.210

DIF og Tipsmidler
Tilskud fra DIF                                                                                                                                   8.619                                                         8.435                                                8.670
2% andel af Dansk Tipstjeneste A/S overskud                                                                     10.657                                                          9.981                                                 5.294
Nettoindtægt                                                                                                                                  19.276                                                        18.416                                              13.964
TV-honorarer
Indtægter                                                                                                                                          72.731                                                       68.339                                             60.780
Udgifter                                                                                                                                          -56.326                                                      -55.258                                           -44.939
Nettoandel                                                                                                                                     16.405                                                        13.081                                                15.841
Sponsorer
Indtægter                                                                                                                                         15.286                                                         13.107                                               12.778
Udgifter                                                                                                                                            -4.982                                                        -3.748                                               -3.774
Nettoindtægt                                                                                                                                  10.303                                                         9.359                                               9.004
Sekundære poster
Indtægter                                                                                                                                           6.267                                                       35.260                                                3.828
Udgifter                                                                                                                                               -604                                                       -25.812                                                  -329
Nettoindtægt                                                                                                                                    5.663                                                         9.448                                               3.499
Renter m.v.
Indtægter                                                                                                                                            7.543                                                         6.784                                                  6.711
Udgifter                                                                                                                                               -830                                                         -1.455                                                   -170
Nettoindtægt                                                                                                                                     6.713                                                          5.329                                                 6.541

Indtægtsskabende aktiviteter i alt                                                                                         69.712                                                        74.547                                             74.059

Udgiftskrævende aktiviteter

Sportslige aktiviteter

DBU Eliteudvikling

U/21-landshold                                                                                                                                           
Indtægter                                                                                                                                           1.496                                                              753                                                5.805
Udgifter                                                                                                                                            -4.360                                                        -2.338                                               -2.857
Nettoudgift/indtægt                                                                                                                   -2.864                                                         -1.585                                                2.948
U/20-landshold inkl. ITU                                                                                                                         
Indtægter                                                                                                                                           2.338                                                              751                                                       53
Udgifter                                                                                                                                            -4.078                                                         -1.345                                                  -644
Nettoudgift                                                                                                                                      -1.740                                                           -594                                                   -591
Ungdomslandshold inkl. STU
Indtægter                                                                                                                                           2.540                                                         2.090                                                2.393
Udgifter                                                                                                                                            -7.444                                                        -6.347                                               -6.252
Nettoudgift                                                                                                                                    -4.904                                                        -4.257                                               -3.859

DBU Eliteudvikling i alt                                                                                                               -9.507                                                       -6.436                                               -1.502
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                                                                                                                                                   2000/2001 1999/2000                                      1998/1999
                                                                                                                                                                  t.kr t.kr                                                      t.kr
DBU Børn og ungdom
Indtægter                                                                                                                                         11.496 11.595                                                  11.711
Udgifter                                                                                                                                          -15.898 -15.384                                              -16.505
Nettoudgift                                                                                                                                     -4.402 -3.789                                               -4.794
DBU Damefodbold
Indtægter                                                                                                                                            1.555 1.118                                                  1.573
Udgifter                                                                                                                                             -7.375 -5.737                                              -6.680
Nettoudgift                                                                                                                                      -5.821 -4.619                                                -5.107
DBU Old Boys
Indtægter                                                                                                                                             896 488                                                     771
Udgifter                                                                                                                                                -891 -676                                                  -807
Nettoudgift                                                                                                                                               5 -188                                                     -36
DBU Turneringer
Indtægter                                                                                                                                            7.235 7.071                                                 8.007
Udgifter                                                                                                                                           -12.447 -13.351                                               -16.057
Nettoudgift                                                                                                                                      -5.212 -6.280                                               -8.050
DBU Uddannelse
Indtægter                                                                                                                                           4.353 3.275                                                 4.556
Udgifter                                                                                                                                          -14.420 -12.029                                              -10.837
Nettoudgift                                                                                                                                   -10.067 -8.754                                                -6.281
DBU Fair play
Indtægter                                                                                                                                                151 100                                                     325
Udgifter                                                                                                                                              -1.173 -1.075                                                -1.958
Nettoudgift                                                                                                                                      -1.021 -975                                                -1.633
Udgifter i alt ved sportslige aktiviteter                                                                               -36.025 -31.041                                             -27.406
                                                                                                                                                                         
Andre aktiviteter

DBU Administration
Indtægter                                                                                                                                                92 34                                                        17 
Udgifter                                                                                                                                            -11.587 -10.517                                              -10.698
Nettoudgift                                                                                                                                    -11.495 -10.483                                              -10.681
DBU Kommunikation
Indtægter                                                                                                                                            989 659                                                  1.142
Udgifter                                                                                                                                             -3.021 -3.065                                              -3.609
Nettoudgift                                                                                                                                     -2.033 -2.406                                               -2.467
DBU IT
Indtægter                                                                                                                                          1.087 645                                                 1.067
Udgifter                                                                                                                                              -5.171 -5.202                                               -2.702
Nettoudgift                                                                                                                                    -4.084 -4.557                                                -1.635
Nyanskaffelser/afskrivninger
Indtægter                                                                                                                                                 0 2                                                          0 
Udgifter                                                                                                                                               -443 -128                                                  -1.121
Nettoudgift                                                                                                                                        -443 -126                                                  -1.121
Mødevirksomhed
Indtægter                                                                                                                                                  0 9                                                       14
Udgifter                                                                                                                                            -1.663 -1.494                                                -1.337
Nettoudgift                                                                                                                                     -1.663 -1.485                                                -1.322
Tilskud
Udgifter                                                                                                                                          -10.649 -9.826                                                -7.037
Sekundære poster
Udgifter                                                                                                                                            -1.936 -1.311                                                  -1.727
Ekstraordinære poster
Udgifter                                                                                                                                                      0 -1.270                                             -10.856
Udgifter i alt ved andre aktiviteter                                                                                       -32.302 -31.464                                             -36.847

Samlede udgiftskrævende aktiviteter                                                                                -68.326 -62.505                                             -64.252

Årets resultat                                                                                                                                    1.386 12.042                                                9.807

T
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Fordeling af bruttoindtægt 2001

Resumé af bruttoregnskaber 
 2001  2000  1999  1998   
 t.kr. % t.kr  % t.kr  % t.kr  %
 
Bruttoindtægter 217.070 100 236.723 100 199.036 100 200.141 100
Entréindtægt m.v. 56.622 27 74.435 32 41.636 21 61.981 31 
Sponsor- og bandereklamer 25.269 12 22.158 9 21.285 11 20.556 10 
TV-honorarer 74.456 34 72.556 31 85.146 43 60.082 30 
DIF og Dansk Tipstjeneste A/S 22.515 10 21.679 9 17.429 9 24.722 13 
Team Danmark 6.299 3 4.262 2 4.250 2 4.178 2 
Kursus- og deltagergebyrer 14.021 6 14.555 6 14.911 8 11.916 6 
Andre indtægter 11.175 5 21.749 9 7.668 3 10.650 5 
Renter inkl. konstaterede kursavancer 6.713 3 5.329 2 6.711 3 6.056 3 

Bruttoudgifter 215.684 99 224.678 95 189.227 95 185.171 93 

Sportslige udgifter 122.653 57 108.725 46 100.928 51 95.057 47 
Landsholdets kampudgifter 54.968 26 51.017 23 38.730 20 44.703 22 
DBU Eliteudvikling 15.881 7 10.029 4 9.753 5 8.415 4 
DBU Damefodbold 7.375 3 5.736 2 6.680 3 6.043 3 
DBU Old Boys 891 0 676 0 807 0 - -
DBU Børn og ungdom 15.898 7 15.384 6 16.505 8 12.659 6
DBU Turneringer 12.047 6 13.351 6 15.658 8 15.369 8 
DBU Uddannelse 14.420 7 11.457 5 10.837 6 7.868 4
DBU Fair play 1.173 1 1.075 0 1.958 1 - -

Andre udgifter  93.031 43 115.953 48 88.299 44 90.114 44
Administration, møder og information 16.341 8 15.204 6 16.765 9 15.626 8 
Team Danmark 5.083 2 5.000 2 5.000 3 5.000 2 
TV-andel Divisionsklubber 51.243 24 50.258 21 38.542 19 39.194 19 
Reklame- og sponsorudgifter 1.632 1 1.498 1 3.774 2 8.518 4 
Sekundære og ekstraordinære udgifter 2.396 1 27.857 12 3.847 2 6.701 3 
IT 5.171 2 5.202 2 2.702 1 2.190 1
Tilskud lokalunionerne 8.674 4 8.666 4 6.284 3 6.426 3 
Tilskud Divisionsforeningen 1.066 0 998 0 529 0 1.071 1 
Tilskud halbyggeri og særlige projekter 1.425 1 270 0 10.856 5 5.388 3
Tilskud Ungdomsfonden 0 0 1.000 0   1.000 1

DBUs andel af resultatet 1.386 1 12.045 5 9.809 5 14.970 7

TV-honorarer

Sponsor- og 
bandereklamer

Entréindtægter m.v.

DIF og Dansk 
Tipstjeneste A/S

Team Danmark

Kursus- og deltagergebyrer

Andre indtægter Renter inkl. konstaterede kursavancer

Fordeling af nettoindtægt 2001

TV-honorarer

DIF og 
Tipsmidler

Sponsorer

Sekundære 
poster

Renter m.v.
Landsholdet
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Disponibel kapital 1.11 2000                                             152.970

Indtægter
Renter                    134.091

Udgifter
Tildelt understøttelse 
til ansøgere 37.000
Almennyttige foreninger 55.000
DBUs ungdomsfond 75.000
 167.000
Omkostninger 15.213                  -182.213
Årets underskud                    -48.122            -48.122

Disponibel kapital 1/11 2001                                            104.848

Fondens samlede kapital udgør 2.313.229 kroner, der primært er anbragt i 
obligationer. 

Fondens formål er blandt andet at yde hjælp til danske idrætsudøvere, som 
uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykker eller i øvrigt 
af anden årsag, hvor de ikke selv har nogen skyld.

DBUs hjælpefond

Fondens bestyrelse har i 2001 haft følgende sammensætning:
Poul Hyldgaard (formand), Torben Mogensen og som DIFs 
repræsentant    Børge Kaas Andersen. Benny Jacobsen har 
fungeret som fondens sekretær.

Fondens bestyrelse har i regnskabsåret behandlet 15 ansøgninger, 
hvoraf der i 10 tilfælde er ydet en samlet støtte på i alt 92.000 kroner.

Det samlede regnskab udviser herefter følgende:

Disponibel kapital 1.11 2000   82.788

Indtægter
Tilskud fra DBUs Hjælpefond  90.000
Renter  317.221
  407.221

Udgifter
Udbetalte rejsetilskud 387.000
Diverse administration 8.497 -395.497 
Årets overskud  11.724 11.724

Disponibel kapital pr. 31.10.2001   94.512 
 
Fondens samlede kapital udgør 5.826.938 kroner, der primært er anbragt 
i obligationer. 

Fondens formål er at opmuntre arbejdet med ungdomshold, hvorfor tilskud 
typisk kan søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i 
ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller til lignende 
formål. 

DBUs ungdomsfond

Fondens bestyrelse har i 2001 haft følgende sammensætning:
Erik Asmund (formand), Benny Hansen og Ernst Christensen. 
Benny Jacobsen har fungeret som fondens sekretær.

Fondens bestyrelse har i regnskabsåret modtaget og behandlet 
170 ansøgninger, og har herefter ydet støtte med 9.000 kroner til 
hver af 43 klubber.

Det samlede regnskab udviser herefter følgende:

DBU Regnskab
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Traditionen tro besluttede udvalget igen på sit 
første møde at nedsætte to underudvalg til va-
retagelse af den daglige sagsbehandling i hen-
holdsvis Herre-DM og de øvrige §3-turneringer.

Udvalget har i det forgangne år sikret en ko-
ordinering af sagsgangen i DBU Turneringer og 
førstebehandlet forslag til ændringer af propo-
sitioner, cirkulærer med mere inden disse fore-
lægges bestyrelsen til endelig vedtagelse.

Udvalget har i modsætning til sidste år ikke haft 
de store sager, hvorfor man i stedet har koncen-
treret sig om en eventuel mulighed for i fremti-
den at kunne anvende video ved forseelser, som 
dommeren ikke har observeret.

Herudover har man løbende påset, at regel-
sæt omkring kampafvikling er ajour, samt at ka-
taloget over strafpoints hele tiden er i harmoni 
med det omliggende samfund. /hj

Disciplinærudvalget

Disciplinærudvalget havde i 2001 følgende sam-
mensætning: af Henrik Ravnild (formand) Fritz 
Bonde, Ole Vedel, Kim Madsen og Christian Ko-
foed med Hanne Jensen som sekretær for udval-
get.

DBU Turneringer

Udvalget er nedsat til at fungere som et sam-
arbejdsudvalg mellem DBU og klubberne i 1. og 
2. division, og har i 2001 haft en noget større 
mødeaktivitet end tidligere år, idet der i 2001 
har været afholdt syv møder, hvilket er tre mere 
end i år 2000.

Gennem året har udvalget forsat drøftel-
serne og debatten på følgende områder:

• Forhandlingerne med DFU om honoraraftale 
for 1. og 2. division

• Udvalgets bud på en fremtidig økonomisk 
politik ved indgåelse af eksempelvis sponsor-
aftaler; herunder fordelingsnøgler

• Udvalgets holdning til hvordan den frem-
tidige ressourcefordeling bør være mellem 
DBU og Divisionsforeningen/klubberne

• Afvikling af U/23-turnering i sommerperiode 
samt vinterturnering i fodboldhallerne med 
kunstgræs. På begge områder viste der sig 
ikke at være tilstrækkelig opbakning p.t.

Udvalget har i årets løb taget initiativ til udvi-
delse af antallet af klubber i projektet vedrø-
rende Integreret Talent Udvikling (ITU).

Herudover arbejder udvalget fortsat med tan-
ken om en udvidelse af det eksisterende ITU-
projekt således, at udvidelsen vil omfatte det 
underliggende lag af de mest talentfulde spil-
lere i divisionsklubberne. Til brug herfor har 
udvalget foreløbig iværksat en analyse af fra-
faldsproblematikken blandt ungdomselitespil-
lere. Dette med henblik på at komme med for-
slag til, hvordan en udvidelse kan iværksættes. 

Divisionsudvalget

Divisionsudvalget havde i 2001 følgende sam-
mensætning: Henning R. Jensen, formand samt 
Allan Hansen (begge DBUs bestyrelse), Jørgen 
Norsker (B 93), Niels Erik Søndergård (Esbjerg fB), 
Bent R. Hansen (Glostrup FK), Tyge Dinsen (Hol-
stebro). Hanne Jensen fra DBU Turneringer har 
fungeret som sekretær for udvalget.

Analysen er  i skrivende stund ikke afsluttet.
Udvalget har tillige i 2001 taget initiativ til 

afvikling af et pilotkursus i fodboldadministra-
tion samt gennemførelse af en temadag for di-
visionsklubberne, som forventes gennemført i 
2002. /hj



 63

DM-Disciplinærudvalget havde i 2001 følgende 
sammensætning: Fritz Bonde (formand), Ole Ve-
del, Kim Madsen og Henrik Ravnild med Hanne 
Jensen som sekretær for udvalget.

Medlemmerne af udvalget er fortsat de samme 
som i det forudgående år. Det giver kontinuitet, 
en vis ekspertise og erfaring i behandlingen af 
de forhold og enkeltsager, der skal behandles i 
udvalget.

I årets løb har der været foretaget sagsbe-
handling i en række sager af vidt forskellig art. 
De fleste af sagerne har heldigvis været ’lige ef-
ter bogen’. Andre har været virkeligt tunge sa-
ger med deraf principielle og skelsættende virk-
ninger. 

Det må stadigvæk fra udvalgets side påpe-
ges, at udgangspunktet for en korrekt sportslig 
afvikling er ansvarlighed fra den enkelte klub 
og dens ledere. For at få en retfærdig og fair af-
vikling af turneringen skal de gældende love og 
reglementer overholdes. Som i andre sammen-
hænge i hverdagen gælder det også, at ukend-
skab til lovene ikke fritager fra straf. 

Udvalgets arbejde er ikke alene at uddele ka-
rantæner og eventuelle bøder. En stor del af ar-
bejdet er ikke mindst at gøre love og reglemen-
ter så forståelige som muligt. I dette arbejde 
burde de enkelte klubber påtage sig et medan-
svar. Det hører til sjældenhederne, at en klub 
fremkommer med konstruktive forslag til æn-
dring af det bestående. Det forekommer dog, 
men som regel først når ’ulykken’ er sket.  

Selve Fair Play begrebet kom frem for nogle 
år siden. Uanset om det er selve begrebet eller 
andre forhold, der gør sig gældende, så kan det 
med tilfredshed konstateres, at udvalget i det 
forgangne år, har været forskånet for at be-
handle sager, hvor grov vold har været årsagen.

Der er dog fortsat unødvendige sager om-
kring ’verbale overfald’ spillere imellem og ikke 

mindst spillere og dommere imellem. Et vist fri-
sprog kan alle acceptere, men direkte eller in-
direkte personlige verbale angreb kan ikke ac-
cepteres. Dette gælder ligeledes de trænere og 
ledere, der deltager i kampene, uanset om de 
opholder sig indenfor eller udenfor ’det tekni-
ske område’.

De af DBU afholdte sikkerhedskurser ser vir-
kelig ud til at have haft en gavnlig virkning. Det 
er efterhånden kun i ganske få tilfælde, at ud-
valget bliver præsenteret for sager, hvor der har 
været uroligheder i forbindelse med afvikling af 
kampe. Som regel klares det med en dygtig og 
hurtig indsats fra de enkelte klubber. Udvalget 
vil dog til stadighed følge udviklingen og minde 
klubberne om ’Cirkulære om sikkerhed og or-
den på stadion’.

På trods af den stadig større kommercialise-
ring af fodbolden noterer udvalget sig med til-
fredshed i store træk overholdelse af ’Rekla-
meregulativet’. Det er et regulativ, som klub-
berne er gået ind for. En overtrædelse heraf vil  
være på en anden og lovlydig klubs bekostning. 
Udvalget vil fortsat kontrollere overholdelse af 
cirkulæret og i nødvendigt omfang påtale og 
eventuelt idømme bøder.

Igennem nogle år var der ikke sager, der 
krævede involvering af DBUs bestyrelse. Langt 
mindre var der sager, der krævede DIF’s Ap-
peludvalgs inddragelse, men ingen regel uden 
undtagelse. Men året 2001 var således en und-
tagelse og i lighed med året forinden igen et år, 
som krævede begge instansers medvirken og i 
et tilfælde med uventet udfald til følge.

Alle klubber har naturligvis krav på, at en 
sag får en fair og retsmæssigt behandling. Det 

kan dog virke forstemmende, når fodboldens 
egne love, retssystem og kutymer herom ikke 
kan holde overfor et appeludvalg. Der må ikke 
kunne spekuleres i at forfølge en sag til øverste 
appelmyndighed på baggrund af forskellig op-
fattelser af fortolkninger af lovene.

Det vil derfor fortsat være en af udvalgets 
opgaver at se på og revidere gældende love, 
bestemmelser, cirkulærer og turneringspropo-
sitioner, så der ikke kan herske tvivl om forstå-
elsen heraf, også til forståelse udenfor fodbol-
dens eget retssystem. 

I årets løb har der i udvalget været arbejdet 
med at få udarbejdet retningslinier for anvend-
else af videooptagelser som bevismateriale i 
enkeltsager. Disse retningslinier udarbejdes i 
forhold til overholdelse af fodboldloven og i 
overensstemmelse med UEFA’s regler på områ-
det. Der foreligger ved årets udgang et udkast, 
der sendes til høring i de respektive organer. 
Retningslinierne forventes at kunne tages i an-
vendelse fra den kommende sæson i somme-
ren 2002.

DM-Disciplinærudvalg er delvis nedsat og 
bestående af medlemmer fra de enkelte klubber 
i divisionerne. Det er derfor naturligt for udvalg- 
et at det sammen med DBUs Turneringsafde-
ling, til enhver tid bestræber sig på en grundig 
sagsbehandling med de deraf rigtige afgørelser 
truffet ud fra DBUs gældende love og regler. 
/fb  

DM-Disciplinærudvalget

DBU Turneringer
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På baggrund af oplysningsskemaer fra de 44 
divisionsklubber udarbejdedes turneringspro-
grammer for sæsonen 2001/2002. Udvalget har 
i lighed med tidligere år taget størst muligt 
hensyn til eksempelvis datoer, hvor klubbernes 
stadion er optaget til anden side.

Ved programlægningen af Superligaen fore-
tog udvalget lig tidligere en vis prioritering, hvor 
eksempelvis renovering af baner er én af de fak-
torer, som udvalget forsøger at tage størst mu-
lig hensyn til.

Herudover var der for de 33 runder i Superli-
gaen specifikke ønsker fra de 12 klubber, hvoraf 
det lykkedes udvalget at opfylde de fleste.

Grundet den meget tidlige start af VM i som-
meren 2002 – med åbningskamp allerede den 
31. maj – var udvalget nødsaget til at lade Su-
perligaen spille helt frem til 9. december i efter-
året.

Det er første gang nogensinde, at ligaen slut-
ter så sent. Alle kampe blev imidlertid gennem-
ført uden aflysninger, idet vejrguderne var i det 
milde hjørne.

Ved programlægningen af 1. og 2. division er 
det fortsat vanskeligt at opfylde nogle af disse 
klubbers ønske om at ligge i rene skift med 
en Superligaklub, da der spilles efter forskellige 
turneringssystemer og kampdagene ikke er pa-
rallellagt.

I lighed med sidste år blev enkelte klubbers 
ønsker om fredagskampe imødekommet. Dette 
dog fortsat uden præjudice for kommende sæ-
soners programlægning.

Udvalget har løbende gennem året behand-
let anmodninger fra klubberne om kampflyt-
ninger.

Af særlige ændringer og flytninger skal udvalg- 
et knytte nedenstående kommentarer:

Grundet terrorangrebet 11. september beslut-
tede UEFA med meget kort varsel at aflyse de 
planlagte kampe i UEFA Cup turneringen i uge 
37 med pålæg om, at de i stedet skulle afvikles 
ugen efter.
Dette bevirkede blandt andet, at den planlagte 
mandagskamp på TV i uge 38 måtte ændres.

TV-kampen Vejle-Viborg mandag den 15. ok-
tober måtte et godt stykke inde i 1. halvleg 
afbrydes grundet meget kraftig tåge. Kampen 
blev i stedet spillet mandag den 12. november.

Lyngby FC anmodede udvalget om at få flyt-
tet deres kamp i sidste spillerunde i december 
mod AGF således, at den blev udsat til foråret 
2002. Dette med begrundelse i klubbens sports-
lige og økonomiske situation. Udvalget afviste 
imidlertid dette ønske, idet man ikke fandt, at 
der var en garanti for, at der kunne stilles med 
et sportsligt stærkere hold til foråret. 

En enkelt kamp i 2. division mellem Nørre-
sundby og Glostrup blev aflyst i divisionens sid-
ste spillerunde i november grundet de meget 
våde baner i efteråret. Kampen vil i stedet blive 
afviklet i foråret 2002. /hj

DM-Programudvalget

DM-Programudvalget havde i 2001 følgende 
sammensætning: Benny Olsen (formand), Steen 
Witthøfft og Lynge Jacobsen.



 65

DBU Turneringer

Bedømmelser
Udvalget foretog i årets løb 451 bedømmelser 
på de mandlige og kvindelige DBU-dommere, 
FIFA-liniedommere samt indstillede DS-dom-
mere. I alt har der været 37 DBU-bedømmere i 
2001.

De internationale dommere og liniedommere 
blev bedømt i udlandet med meget tilfredsstil-
lende resultater.

Jim Stjerne Hansen, Jan Carlsen, Jan Damga-
ard, Henning Lund-Sørensen, Bent Nielsen, Kurt 
H. Sørensen, Kaj Østergaard og Peter Mikkelsen 
har fungeret som internationale bedømmere.

Kurser
Udvalget afviklede kursus for samtlige DBU-
dommere, mandlige som kvindelige, FIFA-linie-
dommere samt DBU-bedømmere. Indstillede 
DS-dommere deltog på kurset for 2. divisions-
dommerne. 

Dommer udvalget var i 2001 arrangør af Nor-
disk dommer og regelkonference.
Der blev afholdt et seksdages kursus for DS-
dommere samt et tredages kursus for liniedom-
mere.

Udvalget var repræsenteret på kurser i Fin-
land, Skotland, Tyskland og Ungarn.
Projekt Topdommer deltog i det østrigske 
elitedommerkursus.

Internationalt
Knud Erik Fisker, Bente Folsing, Jan Hald, Tina 
Jakobsen, Claus Bo Larsen, Kim Milton Nielsen, 
Tonny K. Poulsen, Knud Stadsgaard og Nicolai 
Vollquartz fungerede i 2001 som FIFA-dom-
mere.

Lars Gerner, Bill René Hansen, Ole V. Hansen, 
Svend Erik Jensen, Jørgen Jepsen, Jens Larsen, 
Allan Dam Nielsen, Lars Nordlund, Bo Blank-
holm Pedersen og Finn Erik Rasmussen funge-
rede i 2001 som FIFA-liniedommere.

Kvindelige dommere
I 2001 var indrangeret fire kvindelige dommere 
i Dame-DM.

Indrangering for 2002
For foråret 2002 i Herre-DM er ansat 46 
DBU-dommere, 10 FIFA-liniedommere samt fire 
DBU-liniedommere. De 46 DBU-dommere er 
indrangeret som 28 elitedommere og 18 
divisionsdommere. Endvidere er indrangeret 
fire kvindelige dommere til Dame-DM. /ka

Dommerudvalget

Dommerudvalget havde i 2001 følgende sam-
mensætning: Finn Jensen, formand, Jan Carlsen, 
Poul Malling, Henning Lund-Sørensen, Bent Niel-
sen, Preben Worsøe og Kaj Østergaard. Knud Al-
bertsen og Tine Pleidrup Gram fungerede som 
sekretærer.



66

DBU Turneringer

Udvalgets hovedopgaver har i 2001 været afhol-
delse af de officielle danske mesterskaber i In-
defodbold for herreseniorer, dameseniorer, her-
reynglinge, herrejuniorer samt damejuniorer.

Inde-DM for herrer
Det var i år ottende gang, at DM blev afviklet, 
og man stod for andet år i træk uden sponsor. 
For første gang var Superligaklubberne ikke ga-
ranteret en plads i semifinalerne. Det betød, at 
Vejle Boldklub var ene om at repræsentere Su-
perligaklubberne ved semifinalerne i henholds-
vis Ringsted og Vejen. 

Lørdag den 6. januar 2001 dannede Randers 
Hallen rammen om finalestævnet, som havde 
deltagelse af 12 klubber, og blev overværet af ca. 
600 tilskuere. Et lidt skuffende antal, som uden 
tvivl hænger sammen med den manglende del-
tagelse af Superligaklubber.

Køge formåede, som eneste hold, at gå ube-
sejret igennem puljekampene og dermed videre 
til kvartfinalerne, men også finalestævnets la-
vest rangerende hold, Tim GF fra den jyske serie 
1, klarede lige akkurat skærene, og kom med 
som ottende og sidste kvartfinalist. Her var mø-
det med de forsvarende mestre fra Køge dog for 
stor en mundfuld, og det blev Køge, der efter en 
sejr på 5-2 kvalificerede sig til semifinalen, hvor 
B 1913 var modstanderen. Hvidovre og Vivild ud-
gjorde den anden semifinale. Efter to sejre på 
5-1, stod det klart at Hvidovre og Køge skulle 
kæmpe om æren, og de 50.000 kr. som en fina-
lesejr ville resultere i. Efter en meget seværdig 
finale og en sejr på 3-2, kunne Køge for andet 
år i træk og tredje gang i alt lade sig hylde som 
danske mestre i indefodbold for herrer. Bronze-
kampen blev afgjort på golden goal, hvor B1913 
skulle bruge hele 10 minutter og 13 sekunders 
ekstra spilletid, før Vivild var besejret med cif-
rene 4-3.

DBUs Indefodboldudvalg tildelte Carsten An-
dersen fra B 1913 æren som stævnets bedste 
spiller, og med den fulgte en check på 5.000 kr. 
som var sponseret af DFDS Travel. Carsten An-
dersen blev ligeledes stævnets topscorer med i 
alt 10 mål. For første gang var det ikke lykkedes 
at skaffe TV-dækning af finalestævnet  

Inde-DM for damer
DM blev afviklet for syvende gang, og ligesom 
herrernes turnering var damernes turnering 

også uden en sponsor. Efter semifinalestævner 
i henholdsvis Hvalsø- og Torsted Hallen var 12 
klubber,  heriblandt seks fra Elitedivisionen, klar 
til finalestævnet lørdag den 20. januar 2001 i 
Maribo Hallerne.

HEI gik som det eneste hold videre til de afgø-
rende kampe med maksimum point, og Lunde 
og Skjold var i kvartfinalerne de eneste hold, 
der ikke havde status af Elitedivisionshold.

Semifinalerne bød først på et opgør mellem 
HEI og Fortuna Hjørring, og derefter et opgør 
mellem OB og FB, og efter sejre på henholdsvis 
4-1 og 4-0 stod Fortuna Hjørring og OB over for 
hinanden i finalen. Fortuna Hjørring trak med 
en 5-2 sejr det længste strå, og kunne for fjerde 
gang kåres som danske mestre, og det betød 
samtidig at klubben vandt pokalen til ejendom. 
HEI tog sig for andet år i træk af bronzemedal-
jerne med en sejr på 3-2 over FB. Christina Bonde 
blev kåret til stævnets bedste spiller og modtog 
en check på 5.000 kr. sponseret af DFDS Travel. 
Gitte Krogh fra OB blev stævnets topscorer med 
i alt ni mål.

Inde-DM for ungdom
Det var fjerde gang, at det officielle DM i in-
defodbold for ungdom, der i år blev spillet den 
20.-21. januar 2001 i Maribo Hallerne, blev af-
holdt 

Lørdag den 20. januar skulle 10 klubber af-
gøre kampen om DM for damejuniorer i mel-
lem sig. De forsvarende mestre fra Vejle var ef-
ter puljespillet klar til at møde Horsens SIK i 
semifinalen, og stod efter en 3-2 sejr igen i fi-
nalen. Her ventede Vanløse, som i deres semifi-
nale besejrede Fortuna Hjørring med 4-2. Efter 
en meget spændende finale kunne Vanløse for 
første gang modtage publikums hyldest som 
danske mestre i indefodbold. Horsens SIK vandt 
kampen om bronzemedaljerne med 3-2 over 
Fortuna Hjørring.

Herrejunior og -ynglinge blev begge afviklet 
om søndagen den 21. januar.

Hos juniorerne var de forsvarende mestre fra 
B 93 den ene af semifinalisterne, men måtte 
her se sig besejret af B 1913 med 4-3. Brøndby 
besejrede i den anden semifinale Nykøbing FA 
med 6-5. B1913 vandt titlen med en 4-3 sejr over 
Brøndby, medens Nykøbing FA tog sig af bron-
zemedaljerne ved at vinde 5-3 over B93.

Hos ynglingene skulle finalen afgøres mel-

lem B 93 og Nykøbing FA, efter semifinalesejre 
over henholdsvis Viborg med 3-2 og Hvidovre 
med 6-1. I finalen viste Nykøbing FA stor styrke 
og fik efter en sejr på hele 8-2 hængt guld-
medaljerne om halsen. Altså en weekend hvor 
KBU, FBU og LFBU delte de tre mesterskaber i 
mellem sig. /ah

Indefodboldudvalget

Indefodboldudvalget havde i 2001 følgende sam-
mensætning: Ove Jensen (formand), Holger Han-
sen, Peter Roslev, James Nielsen, Bent Hansen, 
Holger Jørgensen og Steen Christensen. Carsten 
C. Nielsen og Allan G. Hansen var sekretærer for 
udvalget.
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41 af de 48 klubber i Herre-DM,(op-/nedrykning 
i sommerpausen) samt to klubber i Dame-DM, 
har haft tilladelse til at drive betalt fodbold. 

Udvalget har i årets løb afviklet eksamen 
for spilleragenter, udarbejdet diverse cirkulærer 
samt standardrepræsentations aftale for spil-
leragenter.

Der var i 2001 seks børsnoterede klubber: 
Aalborg Boldspilklub A/S, Akademisk Boldklub 
Fodboldaktieselskab, AGF Kontraktfodbold A/S, 
Brøndby I.F. Fodbold A/S, FC København A/S og 
Silkeborg I.F. Fodbold Support A/S.

Der var i 2001 registreret 1172 godkendte spil-
lerkontrakter, hvilket er en fremgang på 297 i 
forhold til 2000. /ka

Kontraktfodboldudvalget

Kontraktfodboldudvalget havde i 2001 følgende 
sammensætning: Peter Iversen (formand), Hen-
ning R. Jensen, Børge Bach Andreasen, Kurt Car-
stensen, Christian Duus og Per Sjøqvist.

Kontraktklubber        78     79     80     81     82     83    84     85    86    87    88    89    90     91     92    93     94     95     96     97     98     99     00 01
Superliga                                                                                                                                                                11      10      10     10      12       12      12       12      12      12 12 
1. division                      16      16     16      16      16      16      16      16      14      14      14      14      14       7        6        6       6       10      14      14      15      17       16 16
2. division                      15      15       13       11       11       8       10       13      14       11       12       13       11        7        8        4       5        3        6       12       13       9       15 13
3. division                      8       5        5        2       4        3        3        3        7       10      10      9       10
Dame Elitedivision                                                                                                                                                                                                              1         2        2        3 2
Dame 1.division                                                                                                                                                                                                                    1        0       0       0 0
I alt pr. sæson              39      36     34      29      31      27     29     32      35      35      36     36      35      25      24     20      21      25     32     40     42     40     46 43

Kontraktspillere          
Superliga                                                                                                                                                               251    264    247   230   314   380   392   474   522    518 505
1. division                     224    198   214    214   216    219    193   200  208    271    283   296   319     77      88      75      54      65     113    221    311    323    312 449
2. division                    193    133    158    218    72      82      91     104   108   106    112    129     115     44     43      23      37       9       15      91    162     71      117 184
3. division                    133    44     30      13       13       4       9       11       15      35      39     19      47
Dame Elitedivision                                                                                                                                                                                                              6       17      24     28 34
Dame 1.division                                                                                                                                                                                                                    4       0       0       0 0
I alt pr. sæson             550    375   402  445   301    305   293   315    331    412   434   444   481    372    395   345   321   388   508   714   964  940  975 1.172 
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Udvalget har fortsat de tidligere års procedure 
med at overgive kompetencen for arbejdet om-
kring Herre-DM til DM-programudvalget, hvor 
Benny Olsen fungerer som formand for dette 
underudvalg.

Arbejdet med programlægning og sager i for-
bindelse med programmet for DBUs øvrige §3 

turneringer har også i lighed med tidligere år 
ligget i turneringsudvalgets regi, hvor Christian 
Kofoed fungerer som formand for dette under-
udvalg, der både arbejder med program- og dis-
ciplinærsager i de øvrige §3 turneringer.

Denne forretningsgang har betydet, at pro-
gramudvalget ikke har afholdt møder i år. /hj

Programudvalget

Programudvalget havde i 2001 følgende sam-
mensætning: Torben Mogensen (formand), Bent 
Nielsen, Benny Olsen, Steen Witthøfft og Lynge 
Jacobsen.

Superligaudvalget startede året med at holde 
et par møder, hvor forskellige problemer blev 
drøftet.

Et væsentligt punkt var drøftelser om, hvorle-
des på fornyet vis sponsorindtægten for Super-
ligaen og tv-indtægterne skulle fordeles mel-
lem Divisionsforeningen (klubberne) og DBU.

Et resultat blev aldrig opnået, hvorimod der 
pludselig skete en mindre revolution mellem Su-

perligaklubberne, således at udvalgets arbejde 
måtte stilles i bero indtil videre. Forhandlin-
gerne videreføres mellem DBUs forretningsud-
valg og et nyt sammensat udvalg fra klubberne. 
Forhandlinger i dette forum står stadig på.

Orla Madsen besluttede i oktober måned, i 
konsekvens af ændringen af forummet for for-
handlingerne, at forlade udvalget. /ph

Superligaudvalget

Superligaudvalget havde i 2001 følgende sam-
mensætning: Poul Hyldgaard (formand), Torben 
Mogensen, Per Bjerregaard, Erik Steiness Neerga-
ard, Jens Ørgaard, Kim Brink og Orla Madsen.

Turneringsudvalget er nedsat som et fælles ud-
valg under programudvalget og disciplinærud-
valget. Udvalget varetager opgaverne for disse 
to udvalg for §3-turneringerne med undtagelse 
af Herre-DM og Herre-LP.

På turneringsfronten blev ændringen af 
Herre-DS og Kvalifikationsrækken endeligt gen-
nemført. Herre-DS består nu af tre puljer med 
hver 16 hold. Kvalifikationsrækken flyttet fra at 
være højere rangeret end Herre-DS til at ran-
gere umiddelbart under Herre-DS. Kvalifikati-
onsrækken består nu af tre puljer med hver 
otte hold. Udvalget forestod rækkeinddelingen 
af puljerne i efteråret og i foråret.

Udvalget har udstukket retningslinier for tur-
neringsafdelingens daglige administration af  
turnerin-gerne, herunder håndtering af turne-
ringssager, samt planlægningen af turnerings-
programmerne for alle §3 turneringer med und-
tagelse af Herre-DM og Herre-LP. 

Udover den løbende administration af tur-
neringerne, har der været behandlet 55 turne-

ringssager i løbet af året. Heraf har 22 sager væ-
ret forelagt udvalget. Det er et fald i forhold til 
år 2000, hvor 31 ud af i alt 61 turneringssager 
blev forelagt udvalget. Antallet er sammenlig-
neligt med 1999, hvor 18 ud af 56 sager blev 
forelagt udvalget.

Enkelte af disse sager har påkaldt sig medier-
nes interesse. Ikke mindst sagerne om spillebe-
rettigelse efter ophør af kontrakter inden kon-
trakternes oprindeligt aftalte ophørsdato. Disse 
sager blev anket helt til DIF’s Appeludvalg, der 
dog stadfæstede DBUs og udvalgets afgørelser. 
Desuden havde udvalget en helt usædvanlig 
sag om vold mod dommer i Herre-DS. Endelig 
har udvalget behandlet en række dispensati-
onsansøgninger vedrørende spillerberettigelse 
i forbindelse med eksempelvis flytninger.

Derudover har udvalget forestået det årlige 
møde med alle lokalunionernes turneringsud-
valgsformænd og sekretærer, samt deltaget 
i møde omkring fastsættelse af dommerret-
ningslinier. /pe

Turneringsudvalget

Turneringsudvalget havde i 2001 følgende sam-
mensætning: Christian Kofoed (formand), Jens 
Christensen og Bent Hansen. Fra Turneringsafde-
lingen har Tina T. Stender, Peter Ebbesen og Car-
sten C. Nielsen fungeret som udvalgets sekretæ-
rer.
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Afdelingens primære opgave er administratio-
nen af DBUs turneringer som for herrer består 
af Superligaen, 1. division, 2. division, Danmarks-
serien, Kvalifikationsrækken og ungdoms-DM 
samt for damer består af Elitedivisionen, 1. di-
vision, Danmarksserien og Dame Junior-DM. I 
året 2001 varetog afdelingen således admini-
strationen af i alt 228 hold. 

Herudover samarbejder afdelingen med de 
til turneringerne knyttede politiske udvalg; divi-
sionsudvalget, kontraktfodboldudvalget, dom-
merudvalget, disciplinærudvalget, programud-
valget og indefodboldudvalget.

Udover de nationale turneringer forestår DBU 
Turneringer også administrationen med klub-
bernes deltagelse i de europæiske klubturne-
ringer under UEFA . 

Afdelingen har i lighed med tidligere år fore-
stået arrangement og afvikling af semifinaler 
og finaler i:

• Inde-DM for herrer, damer og ungdom
• U/21-turneringen 
•  Landspokalturneringen for old boys og 
 veteraner
• Finalen i DONG Cup 9. maj i Parken.

I samarbejde med DBUs IT-afdeling er der blevet 
udviklet et nyt registreringssystem vedrørende 
kontraktspillere. Det er hensigten, at afdelingen 
fra 1. januar 2002 registrerer alle kontraktspille-
res personlige data, klubtilhørsforhold, kontrakt 

udløbsdato, lejeaftaler med videre. Økonomiske 
forhold vil ikke blive registreret.

Skemaer til brug for ovennævnte registrering 
er i december udsendt til alle kontraktklubber.
For at imødekomme ikrafttrædelsen af FIFAs 
nye regler på transferområdet  vil klubberne på 
hver spiller skulle udfylde klubtilhørsforhold fra 
det 12. til det 21. år, da FIFAs nye regler blandt 
andet tilsiger, at den ’købende klub’ i fremtiden 
være forpligtet til at kompensere tidligere klub-
ber fra spillerens 12. til 21. år ved internationale 
transfers af spillere under 23 år.

Der vil også skulle ske en form for ’solidari-
tetsbetaling’ for spillere over 23 år, i det tilfælde 
at spilleren skifter klub midt i en kontraktpe-
riode. Det er årsagen til, at klubberne skal ud-
fylde et skema for alle spillere, og dette uanset 
de er fyldt 23 år. DBU afventer p.t. de endelige 
retningslinier herom fra FIFA.

Efter DBUs bestyrelses vedtagelse om udvik-
ling af fodboldens eget administrationssystem 
– fod@ – nedsatte IT-afdelingen en beskriver-
gruppe, som har fået til opgave at beskrive det 
nuværende Idrætssystem. Det nye system fod@ 
forventes i starten af 2003 at erstatte Idrætssy-
stemet.

Allan G. Hansen fra DBU Turneringer indgår 
i beskrivergruppen. Allan G. Hansen har tillige 
i december måned alene forestået en nøjagtig 
beskrivelse af det nuværende disciplinære edb-
system, idet det tillige er hensigten, at dette in-
tegreres i fod@.

Turneringsafdelingen

Afdelingen har store forventninger til fod@ og ikke 
mindst de nye muligheder for udvikling og ser-
vicering, det vil give alle fodboldens administra-
tioner.

Tina Stender valgte i at søge nye udfordrin-
ger, og fratrådte den 1. oktober. Til erstatning for 
Tina ansattes Peter Ebbesen, som kom fra en 
stilling i klubben AB.

DBU Turneringer består således ved årsskif-
tet af afdelingschef Hanne Jensen, Knud Albert-
sen, Carsten Nielsen, Allan G. Hansen, Peter Eb-
besen samt Tine Pleidrup Gram, som vendte 
tilbage i sommers efter endt barselsorlov. /hj
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FC København sikrede sig klubbens andet Dan-
marksmesterskab, da det lykkedes den køben-
havnske klub at indhente Brøndby IFs points-
mæssige forspring fra efteråret 2000.

Københavnerne sikrede sig reelt mesterska-
bet i en ’finalekamp’ i Parken mod forstads-
klubben på næstsidste spilledag, hvor 40.281 så 
københavnerne vinde en fortjent 3-1 sejr, og der-
med sikre sig det længe ventede mesterskab.

Brøndby IF satte sig på sølvmedaljerne to 
points foran Silkeborg IF, der fik følgeskab af de-
res midtjyske naboer, FC Midtjylland, i klubbens 
debutsæson.

Forrige års mestre, Herfølge, måtte lide den 
tort at forlade Faxe Kondi Ligaen blot ét år ef-
ter klubbens store triumf, og selv om de længe 
havde ligget i den tunge ende af ligaen, var der 
alligevel et spring på 19 points for 33 kampe ned 
til turneringens absolutte bundhold, HFK Søn-
derjylland.

Klubben, der havde startet turneringen som 
Haderslev, opnåede kun 11 points i sin debut i 
den bedste række.

De to nedrykkere blev erstattet af Esbjerg fB 
og Vejle Boldklub, der dermed begge vendte til-
bage efter en enkelt sæsons fravær.

I bunden af den næstbedste række blev Bir-
kerød en næste ligeså sikker nedrykker som Ha-
derslev blev fra den bedste række, iden den 
nordsjællandske klub kun opnåede 13 points i 30 
kampe. Birkerød fik følgeskab af Fremad Ama-
ger og Ølstykke.

De tre øst-klubber blev erstattet af Kolding IF, 
FC Fredericia og B 1909.

Sæsonen 2001 var den første, hvor den nye 

turneringsstruktur fra Danmarksserien til lokal-
unionerne fandt sted. Man fik afviklet den før-
ste danmarksserie for herrer i et ændret tur-
neringsår, efterår 2000/forår 2001, i tre puljer 
med 16 hold. Samtidig fik man fra foråret 2001 
etableret en kvalifikationsrække med tre puljer 
á otte hold, der blev brugt som ’bufferrække’ 
mellem DBUs turneringer og de lokale turne-
ringer.

Denne turneringsform er nu helt på plads og 
er udgangspunktet for turneringen 2001/2002.

OB vandt det danske mesterskab i damefod-
bold med 61 points foran Fortuna Hjørring med 
56 skarpt forfulgt af HEI med 54 points.

B52/AFC måtte tage turen ned i 1. division 
med Horsens SIK som nyt hold i damernes bed-
ste række fra efterårsstarten 2001.

Pokalturneringerne
DONG Cup-turneringen var uden de store pokal-
overraskelser i 2000/2001.

2. divisionsholdet Holstebro spillede sig frem 
til kvartfinalerne, hvor holdet blev slået 2-1 af 
AB, der gennem en 1-0 sejr hjemme på Glad-
saxe Stadion og 0-0 på udebane i Viborg sik-
rede sig sin anden finale på tre år.

Den anden semifinale var et lokalopgør mel-
lem FC Midtjylland og Silkeborg IF, der efter 1-1 
på udebane vandt overbevisende 3-0 hjemme.

Finalen Kristi Himmelfartsdag blev overvæ-
ret af blot 14.743 tilskuere, der imidlertid blev 
vidner til en målrig finale med Silkeborg som 
overbevisende vindere med 4-1.

Damernes pokalfinale blev vundet af Fortuna 
Hjørring med 3-2 over Brøndby. Det nordjyske 

Nationale klubturneringer

hold var nået til finalen efter en overbevisende 
8-0 sejr over Vejlby, mens Brøndby havde slået 
Hillerød med 2-0.

For de øvrige resultater, stillinger og slutstil-
linger fra 2001 henviser vi til side 74-90. /lb
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De fire danske klubbers pauvre indsats i forrige 
års europæiske klubturneringer fik den konse-
kvens, at dansk fodbold mistede den ene af sine 
to kvalifikationspladser til Champions League 
samt en direkte plads i UEFA Cup’en til sæsonen 
2001/2002.

Dertil kom, at Danmarksmesteren ikke blev 
placeret i den tredje og sidste kvalifikations-
runde til Champions League, men allerede skulle 
indtræde i anden runde. Nummer to i den hjem-
lige række deltog i stedet i kvalifikationsrunden 
til UEFA Cup’en.

Som den eneste fastholdelse af internatio-
nale placeringer sikrede pokalvinderne sig di-
rekte kvalifikation til UEFA Cup’en.

Det europæiske fodboldforbund, UEFA, base-
rer antallet af deltagere fra hvert enkelt land 
i de to klubturneringer, Champions League og 
UEFA Cup’en, på en rangliste udregnet på bag-
grund af klubholdenes resultater i de to – tidli-
gere tre – europæiske klubturneringer gennem 
den foregående fem-årige periode.

Med en koefficient på blot 1,750 for sæsonen 
1999/2000 mod et gennemsnit på 4,210 i perio-
den 1994-99 har det ikke været muligt at fast-
holde placeringen blandt de 15 bedste nationer, 
der har to eller flere hold enten direkte med el-
ler i kvalifikationen til Champions League.

De danske klubbers resultater i sæsonen be-
tød, at Danmarks koefficient blev reduceret fra 
21,050 sidste år til 18,175. Danmarks rangliste-
placering faldt dermed seks pladser fra num-
mer 12 til nummer 18. 

Tyrkiet, Ukraine, Norge, Schweiz, Skotland og 
Belgien avancerede, mens Kroatien og Østrig 

fulgte Danmark ud af Top 15. Lavest rangerende 
Top 15-hold er Skotland med en koefficient på 
20,500.

Danmarks placering gav til sæsonen 
2001/2002 følgende pladser til de danske klub-
ber:

• Danmarksmester; trådte ind i anden af tre 
kvalifikationsrunder til Champions League

• Sølvvinder; trådte ind i kvalifikationsrunden 
til UEFA Cup’en

• Bronzevinder; trådte ind i kvalifikationsrun-
den til UEFA Cup’en

• Pokalvinder; skulle formelt indtræde i kvalifi-
kationen, men trådte reelt direkte ind i 

 1. runde af UEFA Cup’en.

Liverpool FC skulle som vinder af årets UEFA 
Cup have deltaget i samme turnering i sæso-
nen 2001/2002.

Idet UEFA rangerer Champions League-tur-
neringen højere end UEFA Cup’en, blev Liver-
pool imidlertid flyttet over i den store turnering 
på grund af slutplaceringen i holdets hjemlige 
turnering, Premier League.

Det gav i første omgang plads til den belgiske 
pokalvinder, Mechelen, direkte i første runde af 
UEFA Cup’en, idet Belgien er placeret som num-
mer 17 på UEFAs rangliste, og dermed var den 
højest placerede nation, hvis pokalvinder skulle 
deltage i kvalifikationsrunden.

Oprykningen af den belgiske pokalvinder ville 
imidlertid medføre et ulige antal hold i kvalifi-
kationsrunden (81), og derfor besluttede UEFA 
også at rykke nummer 18 på ranglisten – Dan-

Internationale klubturneringer

marks pokalvinder – op til direkte deltagelse i 
første runde af UEFA Cup’en.

Champions League
FC Københavns modstander i anden runde af 
kvalifikationen til Champions League blev det 
georgiske hold, Torpedo Kutaisi. Med 1-1 på ude-
bane sikrede de danske mestre sig den forven-
tede videre adgang gennem en 3-1 sejr i Par-
ken.

I tredje og sidste kvalifikationsrunde stod kø-
benhavnerne til gengæld overfor en europæisk 
klassemodstander i italienske Lazio. FC Køben-
havn kom imod spillets fordeling bagud 0-1, 
men fik på mål af Jacob Laursen og Heine Fer-
nandez sikret sig en fortjent sejr på 2-1.

Det danske mesterhold var til gengæld uden 
chance i returkampen i Rom, som italienerne 
vandt 4-1.

Derefter blev FC København flyttet over i UEFA 
Cup’en.

UEFA Cup’en
FC Midtjylland debuterede i international sam-
menhæng gennem holdets tredjeplads i Super-
ligaen.

Efter et skuffende uafgjort i første kamp på 
Silkeborg Stadion leverede holdet dog en mål-
rettet indsats i returkampen mod Glentoran i Ir-
land, da midtjyderne sikrede sig en samlet 4-1 
sejr.

Brøndby IF trådte også allerede ind i kvalifi-
kationsrunden til UEFA Cup’en, og vandt sam-
menlagt 5-0 over Shelbourne United.

Det betød deltagelse af alle fire danske Europa 



72

Cup-hold i første runde af UEFA Cup’en, hvor FC 
Midtjylland dog kom til korte mod Sporting Lis-
sabon, der sammenlagt vandt 6-2.

Pokalvinderne Silkeborg havde kvalificeret sig 
gennem sejren i DONG Cup i maj måned, men 
de måtte følge deres jyske kolleger ud af turne-
ringen igen efter sammenlagt 1-5 mod Real Za-
ragoza.

Brøndby sikrede sig derimod avancement i 
turneringen, da Olimpic Ljubljana blev slået 4-2 
sammenlagt. FC København sikrede sig et vig-
tigt forspring på 2-0 hjemme i Parken, før re-
turkampen mod Obilic i Kroatien. Kampen slut-
tede uafgjort 2-2.

Dermed var årets guld- og sølvvindere klar 
til anden runde i UEFA Cup’en, hvor Brøndby 
IFs modstander, Varteks, havde vist stor styrke 
ved at slå Aston Villa ud runden inden. Med 1-3 
som udgangspunkt efter det første møde viste 
Brøndby stor styrke, og vandt returkampen 5-0.

FC København havde først besøg af Ajax Am-
sterdam i Parken i en kamp, der sluttede 0-0, 
hvorefter københavnerne med stor kløgtighed 
vandt 1-0 i returkampen i Amsterdam, og der-
med avancerede til tredje runde sammen med 
Brøndby.

De to danske klubber kom op mod stærke 
modstandere i form af Parma og Borussia Dort-
mund.

Brøndby klarede flot uafgjort 1-1 på udebane 
efter en uheldig start på kampen, men måtte 
overgive sig med 0-3 på hjemmebane, hvor ita-
lienerne viste stor klasse.

FC København var klart dominerende i første 
halvleg af kampen mod Dortmund i Parken, 
men en tvivlsom udvisning af midtbanedyna-

moen Christian Poulsen slog københavnernes 
spil i stykker i anden halvleg, som begge mand-
skaber spillede med 10 mand.

FCK-spillernes satsning på en afgørelse sidst 
i kampen betød imidlertid, at Dortmund kunne 
sikre sig en urimelig 0-1 sejr i første kamp, som 
de gentog i returkampen på hjemmebane.

Intertoto Cup’en
UEFA gav i maj DBU tilladelse til at dispensere 
fra tilmeldingsreglerne til UEFAs sommerturne-
ring, Intertoto Cup’en.

Danmark var i henhold til UEFAs rangliste op-
rindeligt blevet tildelt én plads i turneringen, 
men blev med baggrund i klubbernes interesse 
tildelt to pladser, efter Grækenland havde truk-
ket deres deltager ud.

Det europæiske fodboldforbund ville imidler-
tid, efter at Danmark har fået udvidet kvoten 
fra et til to hold, ikke acceptere deltagelse af en 
nedrykker, og besluttede derfor, at OB skulle til-
meldes som dansk hold nummer ét og AGF som 
hold nummer to.

Det betød, at AGF indtrådte i turneringens 
første runde, hvor modstanderen blev det slo-
venske hold Publikum Celje.

Tilmeldingen af OB skete til trods for, at OB 
med to spillerunder tilbage i teorien fortsat 
kunne opnå den til UEFA Cup-kvalifikationen 
adgangsgivende fjerdeplads i Faxe Kondi Li-
gaen. Derimod ville UEFA ikke lade AB komme i 
betragtning, idet AB som tabende pokalfinalist 
kan komme i betragtning til UEFA Cup’en så-
fremt det skulle lykkes Silkeborg at vinde Dan-
marksturneringen også. 

Skulle OB gennem sejre i holdets to sidste 

kampe og nederlag til FC Midtjylland i begge 
holdets sidste to kampe opnå deltagelse i kva-
lifikationen til UEFA Cup’en, ville UEFA accep-
tere en anden dansk klub til indtrædelse i TOTO 
Cup’ens anden spillerunde.

De to danske klubbers deltagelse – midt i 
klubbernes ferieperiode – blev også til at overse; 
AGF tabte sammenlagt 2-7, mens OB i anden 
runde sammenlagt tabte 2-4 til AIK fra Stock-
holm.

Brøndby, Herfølge, Lyngby og Silkeborg havde 
på forhånd meddelt, at de ikke var interesseret i 
at komme i betragtning til turneringen. /lb

DBU Turneringer
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UEFAs Intertoto Cup blev igen i år afviklet som 
en cup-turnering over fem spillerunder med i 
alt 10 kampdage og sammenlagt 60 deltagende 
klubber.

De første 40 af de 60 klubber deltog i første 
runde af sommerens Intertoto Cup, én klub fra 
hver af de 12 øverst rangerende lande på UEFAs 
rangliste indtrådte i anden runde, og i tredje 
runde kom de otte top-seedede hold fra de 
i princippet otte øverste lande på ranglisten 
med.

Det var henholdsvis Spanien, Italien, Tyskland, 
Frankrig, England, Holland, Rusland og Tjekkiet.

De tolv vindere mødtes derefter i seks semi-
finaler, hvorfra vinderne mødtes i tre finaler. 
De tre sammenlagte vindere kvalificerede sig til 
UEFA Cup’ens første runde.

For deltagelse i runde et til og med tre udbe-
talte UEFA CHF 50.000,- pr. runde og for delta-
gelse i runde fire og fem – semifinale og finale 
– CHF 40.000,- pr. runde.

Som udgangspunkt kunne DBU tilmelde et 
dansk hold til Intertoto Cup 2001. Antallet af 
klubber, der kunne deltage fra hvert enkelt land, 
var baseret på de respektive fodboldforbunds 
placering på UEFAs rangliste, hvor Danmark var 
placeret som nummer 18. 

Da det græske fodboldforbund valgte at 
trække deres hold fra turneringen, fik DBU mu-
lighed for at tilmelde et ekstra hold til start i an-
den runde, således at Danmark blev repræsen-
teret af to hold.

Allerede i begyndelsen af januar undersøg-
tes de danske Superligaklubbers interesse for 
at deltage i årets Intertoto Cup. Ved den lejlig-
hed meddelte Brøndby, Herfølge, Lyngby og Sil-

keborg, at de ikke ønskede at komme i betragt-
ning til Intertoto Cup 2001. Senere revurderede 
AaB sin tilmelding og ansøgte om tilladelse til 
at trække sin kandidatur.

Superligaen sæsonen 2000/2001 afsluttedes 
onsdag den 13. juni 2001, og deadline for tilmel-
ding af navngivne klubber var mandag den 28. 
maj 2001. DBU skulle derfor tilmelde de to dan-
ske hold på baggrund af stillingen efter 31 af de 
33 runder i Superligaen. Da der ikke må tilmel-
des hold med mulighed for at kvalificere sig til 
henholdsvis Champions League og UEFA Cup, 
fik DBU dispensation til at kunne tilmelde OB, 
der på ansøgningstidspunktet kun havde teore-
tisk mulighed for at kvalificere sig til UEFA Cup.

Herefter blev de danske deltagere AGF, som 
i turneringens første runde skulle møde Publi-
kum fra Slovenien og OB, som i anden runde 
skulle møde AIK Solna fra Sverige.

De seks finalister i dette års Intertoto Cup 
var: Basel fra Schweiz mod Aston Villa fra Eng-
land, Troyes fra Frankrig mod Newcastle fra Eng-
land og Paris Saint Germain fra Frankrig mod 
Brescia fra Italien.

De samlede vindere, Aston Villa, Troyes og Pa-
ris Saint Germain, kvalificerede sig dermed til 
UEFA Cup’ens første runde.

Dansk Tipstjeneste A/S tildelte to danske 
klubber en lumpsum på 57.500 kroner inkl. 
moms hver. Dertil betaltes rejse- og opholdsud-
gifter til én rejse pr. hold op til et samlet beløb 
på 270.000 kroner i alt for begge hold. /pe

UEFA Intertoto Cup 2001
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Slutstillingen i Faxe Kondi Ligaen 2000/2001
1 FC København 33  17  12  4 55-27  +28 63
2 Brøndby IF  33  17  7  9  71-42  +29 58
3 Silkeborg IF  33  15  11  7  49-36  +13  56
4 FC Midtjylland  33  14  11  8  54-43  +11  53
5 AaB  33  13  10  10  51-49  +2  49
6 Viborg FF  33  13  7  13  52-42  +10  46
7 OB  33  13  7  13  49-45  +4  46
8 AGF  33  13  5  15  54-58  -4  44
9 Lyngby FC  33  12  8  13  40-53  -13  44
10 AB  33  8  15  10  43-41  +2  39
11 Herfølge BK  33  7  9  17  41-65  -24  30
12 HFK Sønderjylland  33  1  8  24  30-88  -58  11

Slutstillingen i Faxe Kondi Divisionen 2000/2001
1 Esbjerg fB 30  19  8  3  79-29  +50  65
2 Vejle B 30  17  8  5  73-37  +36  59
3 Køge BK  30  16  8  6  60-36  +24  56
4 BK Frem  30  16  7  7  64-34  +30  55
5 Farum BK  30  15  5  10  62-48  +14  50
6 B 93  30  13  5  12  52-46  +6  44
7 AC Horsens  30  11  10  9  41-38  +3  43
8 B 1913  30  11  9  10  42-46  -4  42
9 Brønshøj BK  30  13  2  15  54-57  -3  41
10 Hvidovre IF  30  10  8  12  55-55  0  38
11 Randers Freja FC  30  9  6  15  42-57  -15  33
12 FC Aarhus  30  8  9  13  42-65  -23  33
13 Skive IK  30  8  8  14  52-73  -21  32
14 Fremad Amager  30  8  7  15  43-64  -21  31
15 Ølstykke FC  30  8  6  16  38-76  -38  30
16 Birkerød IF  30  3  4  23  42-80  -38  13

Slutstillingen i 2. division 2000/2001
1 Kolding IF 30 20  5 5  59-33  +26 65
2 FC Fredericia  30  20  3  7  73-39  +34 63
3 B 1909  30  19  1  10  61-43  +18  58
4 Aalborg Chang  30  17  5  8  69-44  +25  56
5 Dalum IF  30  18  2  10  53-39  +14  56
6 HIK  30  14  6  10  56-43  +13  48
7 Hjørring IF  30  13  4  13  42-40  +2  43
8 Næstved BK  30  12  4  14  66-62  +4  40
9 Holstebro BK  30  11  6  13  46-49  -3  39
10 Glostrup FK  30  10  6  14  50-59  -9 36
11 Svendborg fB  30  10  6  14  40-51  -11  36
12 Korup IF  30  9  7  14  41-40  +1  34
13 Nørresundby BK  30  9  6  15  29-45  -16  33
14 Vorup fB  30  9  6  15  46-73  -27  33
15 Holbæk BI  30  8  5  17  42-60  -18  29
16 Frederikshavn fI  30  3  4  23  36-89  -53 13

Stillinger – Herre DM

Stillingen i Superligaen 2001/2002
1 Brøndby IF  19  13  4  2  45-11  +34  43
2 FC København  19  9  6  4  29-17  +12  33
3 AB  19  8  8  3  31-20  +11  32
4 AaB  19  9  4  6  29-28  +1  31
5 Esbjerg fB  19  9  3  7   29-27  +2  30
6 FC Midtjylland  19  6  8  5  26-18  +8  26
7 OB  19  6  8  5  28-28  0  26
8 Viborg FF  19  5  8  6  23-24  -1  23
9 AGF  19  4  5  10  25-33  -8  17
10 Silkeborg IF  19  4  4  11  18-29  -11  16
11 Vejle B 19  4  4  11  22-49  -27  16
12 Lyngby FC  19 2  8  9  18-39  -21  14

Stillingen i 1. division 2001/2002
1 Køge BK  15  12  1  2  32-13  +19  37
2 BK Frem  15  9  5  1  33-15  +18  32
3 HFK Sønderjylland  15  9  3  3  31-19  +12  30
4 Farum BK  15  8  5  2   31-21  +10  29
5 B 1913  15  8  3  4   28-23  +5  27
6 AC Horsens  15  6  5  4  21-15  +6  23
7 Herfølge BK  15  6  5  4  23-18  +5  23
8 Randers Freja FC  15  5  5  5  22-20  +2  20
9 Brønshøj BK  15  5  3  7  24-28  -4  18
10 FC Aarhus  15  4  5  6  22-26  -4  17
11 Hvidovre IF  15  3  6  6  22-30  -8  15
12 B 1909 15  4  3  8  27-38  -11  15
13 FC Fredericia  15  3  4  8  19-22  -3  13
14 B 93  15  3  3  9  21-36  -15  12
15 Kolding IF  15  3  1  11  28-43  -15  10
16 Skive IK  15  2  3  10  19-36  -17  9

Stillingen i 2. division 2001/2002
1 Ølstykke FC  15  11  1  3  39-17  +22  34
2 Næstved BK  15  9  3  3  34-21  +13  30
3 HIK  15  9  2  4  26-13  +13  29
4 Holstebro B  15  9  1  5  32-24  +8  28
5 BK Skjold  15  7  5  3  24-11  +13  26
6 Birkerød IF  15  7  4  4  26-16  +10  25
7 Glostrup FK  14  6  3  5  30-29  +1  21
8 Korup IF  15  6  3  6  30-35  -5  21
9 Svendborg fB  15  6  2  7  21-22  -1  20
10 Dalum IF  15  4  7  4  15-13  +2  19
11 FC Nordjylland  15  3  8  4  23-19  +4  17
12 Fremad Amager  15  4  3  8  24-34  -10  15
13 Hjørring IF  15  4  2  9  20-34  -14  14
14 Næsby BK  15  2  5  8  15-26  -11  11
15 Nørresundby B  14  3  2  9  9-32  -23  11
16 Kalundborg GB  15  1  5  9  16-38  -22  8
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Slutstillingen i Danmarksserien - herrer - 2000/2001

Pulje 1
1 BK Skjold  30  25  4  1  92-21   79
2 Nykøbing FA  30  17  6  7  86-48   57
3 Lyngby BK  30  17  4  9  62-49   55
4 KB  30  17  2  11  74-54   53
5 Døllefjelde Musse IF  30  15  5  10  55-42   50
6 Vedbæk BK  30  14  4  12  58-55   46
7 AB  30  15  1  14  72-71   46
8 Virum-Sorgenfri BK  30  11  10  9  48-47   43
9 BK Avarta  30  10  10  10  61-45   40
10 Lundtofte BK  30  10  7  13  49-55   37
11 Hvidovre IF  30  9  10  11  46-58   37
12 Helsingør IF  30  9  7  14  56-60   34
13 B 93  30  9  5  16  43-58   32
14 FC Bornholm  30  6  7  17  37-71   25
15 Humlebæk BK  30  7  1  22  46-100   22
16 Brønshøj BK  30  6  3  21  35-86   21

Pulje 2
1 Kalundborg GB  30  18  6  6  55-44   60
2 Slagelse BI  30  17  8  5  76-40   59
3 Horsens FS  30  16  8  6  56-36   56
4 OB  30  15  3  12  52-53   48
5 Brøndby IF 30  12  9  9  45-37   45
6 Roskilde BK  30  12  7  11  54-50   43
7 Esbjerg fB  30  14  1  15  43-42   43
8 Albertslund IF  30  12  6  12  43-41   42
9 FB  30  10  11  9  45-47   41
10 Vanløse IF  30  11  7  12  46-63   40
11 Gladsaxe-Hero BK  30  11  6  13  42-38   39
12 AC Ballerup 30  11  6  13  47-50   39
13 Herfølge BK 30  10  7  13  47-54   37
14 Måløv BK  30  8  6  16  46-61   30
15 Tårnby BK  30  6  8  16  39-55   26
16 Vejle B 30  5  5  20  33-58   20

Stillinger – Herre-DS

Pulje 3
1 Næsby BK  30  16  7  7  64-36   55
2 Herning Fremad  30  16  6  8  65-38   54
3 Brande IF  30  15  9  6  64-47   54
4 Viborg FF  30  16  5  9  64-47   53
5 Vejgaard BK  30  15  6  9  50-39  51
6 Ikast FS  30  14  7  9  72-51   49
7 Silkeborg IF  30  13  6  11  60-53   45
8 AGF  30  12  7  11  74-58   43
9 AaB  30  12  6  12  44-42   42
10 Vejen SF  30  12  4  14  49-62   40
11 Tved BK  30  11  6  13  56-65   39
12 Jetsmark IF  30  10  7  13  37-48   37
13 Aarhus Fremad  30  10  7  13  46-62   37
14 Thisted FC  30  9  9  12  56-51   36
15 OKS  30  8  2  20  41-73   26
16 Tårup IF  30  3  2  25  30-100   11 

Vinder af Herre-DS 2001
Kalundborg-Skjold  3-2
Skjold-Næsby  1-1
Næsby-Kalundborg  2-1
Vinder:  Næsby BK
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Slutstillingen i Kvalifikationsrækken - forår 2001

Pulje 1
1 Nivå-Kokkedal FK 14  7  6  1  32-23   27
2 Køge BK  14  7  5  2  36-22   26
3 AB 70  14  6  5  3  24-26   23
4 Hillerød GI  14  6  4  4  28-23   22
5 KFUMs BK  14  5  2  7  20-19   17
6 Søllerød BK  14  5  2  7  24-34   17
7 Skovshoved IF  14  5  1  8  22-21   16
8 Dalum IF  14  1  3  10  15-33   6

Pulje 2
1 Skælskør BI  14  11  0  3  33-15   33
2 B 1913  14  10  1  3  26-10   31
3 Herlev IF  14  8  4  2  27-15   28
4 B 1908  14  6  1  7  32-29   19
5 Fjordager IF  14  5  1  8 29-33   16
6 Svendborg FB  14  4  3  7  21-23   15
7 Prespa FK  14  4  0  10  21-38   12
8 Maribo BK  14  3  0  11  11-37   9

Pulje 3
1 Varde IF  14  10  1  3  31-19   31
2 Hobro IK  14  8  2  4  39-22   26
3 Aalborg Freja  14  7  4  3  25-21   25
4 Sædding/Guldager IF 14  7  3  4  23-20   24
5 Ringkøbing IF  14  6  2  6  27-36   20
6 Randers Freja FC 14  4  1  9  23-28   13
7 HFK Sønderjylland  14  3  2  9  21-30   11
8 IK Skovbakken 14  3  1  10  10-23   10

Stillinger – Herre-DS fortsat 

Stillingen i Danmarksserien - herrer - 2001/2002

Pulje 1
1 Nykøbing FA 15  10  3  2  39-21 33
2 Nivå-Kokkedal FK  15  9  3  3  37-23  30
3 KB  15  9  1  5  33-21  28
4 FB  15  8  3  4  35-24  27
5 Virum-Sorgenfri BK  15  8  3  4  31-27  27
6 Lyngby BK  15  7  2  6  44-42  23
7 Vanløse IF  15  6  4  5  29-23  22
8 Gladsaxe-Hero BK  15  6  3  6  25-23  21
9 Døllefjelde-Musse IF  15  6  3  6  26-27  21
10 Helsingør IF  15  6  3  6  22-23  21
11 AB  15  6  1  8  33-33  19
12 Hillerød GI  15  4  4  7  26-34  16
13 Herlev IF  15  5  1  9  22-34  16
14 Vedbæk BK  15  3  4  8  30-43  13
15 Hvidovre IF  15  4  1  10  24-40  13
16 Lundtofte BK  15  2  3  10  17-35  9

Pulje 2
1 Køge BK  15  9  3  3  37-26  30
2 Slagelse BI  15  9  3  3  39-29  30
3 AB 70  15  8  4  3  34-19  28
4 Roskilde BK  15  9  0  6  30-23  27
5 Brøndby IF  15  7  5  3  30-15  26
6 Esbjerg FB  15  8  1  6  29-20  25
7 BK Avarta  15  7  2  6  26-18  23
8 Horsens FS  15  7  2  6  29-28  23
9 OB  15  6  4  5  30-29  22
10 Holbæk BI  15  6  4  5  26-25  22
11 B 1908  15  5  3  7  20-25  18
12 Albertslund IF  15  5  1  9  22-35  16
13 AC Ballerup  15  4  3  8  29-35  15
14 B 1913  15  3  4  8  16-23  13
15 Skælskør BI  15  3  2  10  18-38  11
16 Tved BK  15  2  3  10  17-44  9
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Pulje 3
1 Silkeborg IF  15  12  1  2  45-16   37
2 Varde IF  15  10  3  2  35-21   33
3 Herning Fremad  15  10  1  4  39-19   31
4 Frederikshavn FI  15  9  2  4  42-26   29
5 Jetsmark IF  15  8  4  3  32-27   28
6 Hobro IK  15  6  3  6  27-25   21
7 AaB  15  4  6  5  26-28   18
8 Sædding/Guldager IF  15  4  6  5  26-30   18
9 Vorup fB  15  5  3  7  24-29   18
10 Brande IF  15  4  5  6  23-26   17
11 Viborg FF  15  4  5  6  25-31   17
12 AGF  15  4  4  7  32-33   16
13 Aalborg Freja  15  4  3  8  22-33   15
14 Vejgaard BK  15 4  2  9  10-29   14
15 Ikast FS 15  3  3  9  22-36   12
16 Vejen SF  15  2  3  10  19-40   9 

Stillinger – Herre-DS fortsat

Slutstillingen i Kvalifikationsrækken - efterår 2001

Pulje 1
1 FK Prespa  14  8  6  0  36-18   30
2 KFUM BK  14  7  4  3  26-21   25
3 FC Bornholm  14  6  2  6  35-29   20
4 Søllerød BK  14  5  5  4  24-20   20
5 Brønshøj BK  14  5  3  6  25-22   18
6 Tårnby BK  14  5  3  6  19-34   18
7 Skovshoved IF  14  4  3  7  23-28   15
8 Humlebæk BK  14  2  2  10  14-30   8

Pulje 2
1 Herfølge BK  14  9  3  2  44-20   30
2 Tårup IF  14  9  1  4  36-23   28
3 Fjordager IF  14  6  4  4  21-22   22
4 Måløv BK  14  5  6  3  26-23   21
5 Dalum IF  14  4  6  4  25-29   18
6 B 93  14  4  4  6  26-27   16
7 Svendborg fB  14  2  3  9  16-35   9
8 Maribo BK  14  1  5  8  20-35   8

Pulje 3
1 Thisted FC  14  9  2  3  36-22   29
2 Randers Freja FC  14  8  2  4  37-25   26
3 Vejle B 14  8  2  4  33-22   26
4 HFK Sønderjylland  14  8  0  6  28-22   24
5 FC Århus  14  5  5  4  23-26   20
6 IK Skovbakken  14  4  3  7  27-28   15
7 OKS  14  2  3  9  16-37   9
8 Ringkøbing IF  14  1  5  8  22-40   8

Oprykningskampe til Kvalifikationsrækken – forår 2002

BBB-Kolding BK  1-0
Kolding BK-BBB  2-0
Værløse-Østerbro  0-4
Østerbro-Værløse  0-2
BBB-Værløse  0-3
Værløse-Hasle/Tejn  4-0
Oprykkere:   Kolding B., Østerbro IF, Værløse IF    
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Slutstilling Elitedivisionen – 2000/2001

1 OB  28  18  7  3  79-35  +44  61
2 Fortuna Hjørring  28  17  5  6  78-40  +38  56
3 HEI  28  17  3  8  76-37  +39  54
4 Brøndby IF  28  12  7  9  67-52  +15  43
5 Hillerød GI Damer  28  9  10  9  46-53  -7  37
6 FB  28  5  10  13  37-65  -28  25
7 Vejle B 28  5  6  17  37-73  -36  21
8 B 52/AFC  28  2  6  20  31-96  -65  12

Slutstilling 1. division – forår 2001

1 Horsens SIK  14  13  0  1  42-14  +28  43
2 Skovlunde IF  14  8  1  5  28-19  +9  27
3 Thisted FC  14  6  3  5  37-25  +12  24
4 B 1921  14  7  1  6  29-30  -1  23
5 Kolding IF  14  4  2  8  30-42  -12  19
6 Lunde GIF  14  6  0  8  30-35  -5  18
7 Vojens BI  14  5  1  8  20-30  -10  16
8 Ringsted  14  2  2  10  17-38  -21  8

Stilling Elitedivisionen – 2001/2002

1 Fortuna Hjørring  14  11  2  1  68-17  +51  35
2 OB  14  10  1  3  52-23  +29  31
3 Brøndby IF  14  9  3  2  49-16  +33  30
4 HEI  14  9  3  2  48-16  +32  30
5 FB  14  5  1  8  25-47  -22  16
6 Vejle B.  14  4  2  8  19-26  -7  14
7 Horsens SIK 14  2  0  12  15-67  -52  6
8 Hillerød GI  14  0  0  14  8-72  -64  0

Slutstilling 1. division – efterår 2001

1 B 52/AFC  14  7  5  2  50-28  +22  26
2 Skovlunde IF  14  6  6  2  25-15  +10  24
3 B 1921  14  6  6  2 33-27  +6  24
4 Vojens BI  14  6  4  4  32-31  +1  22
5 Lunde GIF  14  6  2  6  26-20  +6  20
6 Thisted FC  14  5  2  7  28-33  -5  17
7 Ringsted  14  3  2  9  17-40  -23  11
8 Kolding IF  14  2  3  9  23-40  -17  9

Oprykningskampe til Dame-DM, 1. division - forår 2002
Vipperød-Team Viborg 3-5
Team Viborg-Thisted 5-0
Oprykker:  Team Viborg

Stillinger – Dame-DM

Slutstilling 2001

Pulje 1
1 Brøndby IF  22  21  1  0  115-20   64
2 FB  22  16  0  6  76-33   48
3 BK Skjold  22  14  3  5  71-36   45
4 Vipperød BK  22  14  2  6  83-41   44
5 B 67  22  14  2  6  77-41   44
6 Bårse IF  22  11  3  8  76-56   36
7 Raklev GI  22  9  1  12  62-98   28
8 Brønshøj BK  22  8  3  11  52-72   27
9 Hvidovre IF  22  7  4  11  36-55   25
10 B 1921  22  4  2  16  33-79   14
11 Vanløse IF  22  1  2  19  25-96   5
12 BK Pioneren  22  0  3  19  15-94   3 

Pulje 2
1 Varde IF  22  18  2  2  88-22   56
2 Team Viborg  22  17  2  3  76-12   53
3 Vejlby IK  22  16  2  4  83-24   50
4 Vorup fB  22  14  2  6  67-28   44
5 Fortuna Hjørring  22  11  3  8  67-55   36
6 Herning FC  22  11  3  8  39-30   36
7 OB  22  10  5  7  51-44   35
8 Ikast fS  22  9  4  9  68-48   31
9 Grønbjerg IF  22  6  1  15  36-58   19
10 BK Stjernen  22  5  0  17  19-68   15
11 ASA,Aarhus  22  3  0  19  22-103   9
12 Løkken GF  22  0  0  22  11-135   0

Vinder af Dame-DS 2001
Brøndby-Varde  1-2
Varde-Brøndby  2-1
Vinder:  Varde IF

Kvalifikationskampe til Dame-DS 2002
Grønbjerg-Tarup Pårup 4-1
Lemvig-Vejle B.  0-4
TGB-Poulsker/Svaneke  4-9
Vejle B.-Grønbjerg  1-4
Oprykkere:  Poulsker/Svaneke og Grønbjerg IF

Stillinger – Dame-DS
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Dong Cup – 2000/01

Finale
AB - Silkeborg  1-4

Semifinaler
AB - Viborg  1-0
Viborg - AB  0-0
FC Midtjylland - Silkeborg  1-1
Silkeborg - FC Midtjylland  3-0

Kvartfinaler
FC Aarhus - Silkeborg  0-1
B 93 - FC Midtjylland  5-6*
Holstebro - AB  1-2**
Viborg - Brøndby  2-0
* 1-1 efter ordinær spilletid – 2-2 efter forlænget spilletid.

** 1-1 efter ordinær spilletid.

Dong Cup – 2001/02

1. omgang
Skærbæk  - Kolding IF  2-0
Tåstrup B 70 - Stensved  3-0
Aalborg Freja - Vorup  1-2
Aarup - B 1909  1-3
Amager FF - Svogerslev  1-2
B 1938 - Frem Sakskøbing  0-8
Friheden - Holbæk  1-0
Bov - Vejen  2-1
Dragør - Vedbæk  2-5
Dronninglund - Jetsmark  3-2
Frederiksværk - Glostrup  3-8
Grindsted - FC Fredericia  1-2
Herning KFUM - Vildbjerg  3-1
Hjørring - Frederikshavn  4-3*
Hvalsø - VLI  2-5
KFUM, København - Måløv  3-0
Marienlyst - Dalum  1-2
Nyborg - Tved  4-5
Nykøbing FA - Næstved  1-3
Odder - Skovbakken  2-4
Ringe - Middelfart 2-3**
Ringkøbing - Holstebro  0-4
Silkeborg KFUM - Viby  5-2
Skjold - HIK  4-2
Slagelse - Korup  0-2
Taars/Ugilt - Aalborg Chang  1-3
Thurø - Svendborg  1-2

Viborg Søndermarken - Brabrand  5-0
Værløse - KFUM, Roskilde  2-0
Fremad Valby - AC Ballerup  2-3
Thisted - Nørresundby  3-0
FC Bornholm - FB  4-6***
* 3-3 efter ordinær spilletid.

** 2-2 efter ordinær spilletid.

*** 1-1 efter ordinær spilletid og forlænget spilletid.

2. omgang
Tved - Brønshøj  0-3
Frem Sakskøbing - AC Ballerup  3-1
B 1909 - FC Aarhus  2-3
Friheden - VLI  4-2
Bov - Skive  0-8
Dalum - FC Fredericia  1-0
Dronninglund - Aalborg Chang*  2-7
FB - Ølstykke  1-4
Herning KFUM - Korup  2-3*
Middelfart - Hjørring  0-2
Silkeborg KFUM - Randers Freja  2-4
Skovbakken - Vorup  1-0
Skærbæk - Holstebro  1-9
Svendborg - Hvidovre  0-1
Svogerslev - Fremad Amager  2-3
Tåstrup B 70 - Glostrup  1-2
Vedbæk - Skjold  2-4
Viborg Søndermarken - Thisted  7-6**
Værløse - KFUM, København  2-3***
Næstved - Birkerød  2-0
* 2-2 efter ordinær spilletid.

** 1-1 efter ordinær spilletid og forlænget spilletid.

*** 2-2 efter ordinær spilletid.

3. omgang
Friheden - Skjold  2-4
Skovbakken - Dalum  0-1
Frem Sakskøbing - Brønshøj  1-2
FC Aarhus - HFK Sønderjylland  2-4
KFUM, København - Fremad Amager  0-3
Korup - Skive  2-1
Viborg Søndermarken - Næstved  1-2
Ølstykke - Frem  0-1
AC Horsens - Randers Freja  2-3
Glostrup - Hvidovre  0-4
Hjørring - FC Nordjylland*  1-2
Holstebro - B 1913  3-2

Køge - Farum  4-2
B 93 - Herfølge  5-4*
* 1-1 efter ordinær spilletid og forlænget spilletid.

4. omgang
Fremad Amager - Næstved  0-1
Brønshøj - AB  0-1
Korup - Dalum  4-1
Frem - Esbjerg  2-3
Hvidovre - Køge  5-6*
Vejle B - OB  1-2
Holstebro - Lyngby  1-2
Skjold - HFK Sønderjylland  1-0**
FC Nordjylland - AGF  0-2
B 93 - Randers Freja  0-2
* 0-0 efter ordinær spilletid og forlænget spilletid.

** 0-0 efter ordinær spilletid

5. omgang
Korup - Randers Freja  3-5*
Brøndby - OB  2-4
Køge - AB  2-3
Næstved - Lyngby  4-2
Skjold - Silkeborg  1-3
Viborg - FC København  0-2
AGF - Esbjerg  1-2
FC Midtjylland - AaB  3-5**
* 0-0 efter ordinær spilletid og forlænget spilletid.

** 0-0 efter ordinær spilletid – 1-1 efter forlænget spilletid.

Kvartfinaler
Fredag den 29. marts 2002
Esbjerg - AB
Næstved - FC København
OB - AaB
Randers Freja - Silkeborg

Semifinaler
Torsdag den 4. april og onsdag den 24. april 
2002

Finale
Torsdag den 9. maj 2002

* Aalborg Chang, overbygning til FC Nordjylland

Landspokalturneringen – herrer
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Finale
Brøndby - Fortuna Hjørring 2-3

Semifinaler
Hillerød - Brøndby  0-2
Vejlby - Fortuna Hjørring  0-8

Landspokalturneringen for damer 2001/02

1. omgang
Husum - Aarslev  0-2
Lillerød - ÅIF/Knudsker  1-2
Greve - Farum  2-3
Grindsted/Billund - Varde  0-6
Gødvad - Christiansbjerg  5-0
Køge - Skjold  5-1
NUBI - Skive  1-3
Skårup-Ikast  3-0*
Tårnby - Bårse  2-4
Ubberud - B 67  0-10
Bramming - Lysabild  1-0
Munkholm - TGB  7-0
* Administrativ afgørelse

2. omgang
Bramming - Vejle  0-8
ÅIF/Knudsker - Hillerød  2-7
Aarslev - B 67  0-6
Farum - Bårse  2-8
Gødvad - Skive  1-2
Køge - Ringsted  3-2
Munkholm - B 1921  1-6
Skovlunde - FB  0-3
Skårup - Lunde  2-5
Thisted - B52/AFC  4-3
Varde - Kolding IF  1-2
Vojens - Horsens SIK  1-5

3. omgang
Køge - Hillerød  6-4
B 1921 - FB  0-4
Kolding IF - Horsens SIK  2-8
Lunde - Vejle B  0-6
Thisted - Fortuna Hjørring  0-8
B 67 - OB  0-9
Bårse - Brøndby  1-8
Skive - HEI  0-8

Kvartfinaler
Køge - Horsens SIK  0-5
HEI - Brøndby  0-3
Vejle B - FB  3-1
OB - Fortuna Hjørring  1-2

Semifinaler
Tirsdag den 16. april 2002
Brøndby - Vejle B
Horsens SIK - Fortuna Hjørring

Finale
Fredag den 26. april 2002

Landspokalturneringen – damer
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Faxe Kondi Ligaen   
AaB 53 4 18 
AB 68 2 17                
AGF 31 2 6                              
Brøndby IF 57 3 18
FC København 43 5 14
FC Midtjylland 38 4 12
HFK Sønderjylland 53 7 22
Herfølge BK 52 8 22
Lyngby FC  60 4 21
OB 48 4 14
Silkeborg IF 48 2 12
Viborg FF 43 2 12
I alt  594 47 188

1. division   
FC Aarhus 31 4 13
AC Horsens 21 2 6
B 1913 43 4 16
B 93 39 4 13
BK Frem  49 2 14
Brønshøj BK 36 1 7
Esbjerg FB 28 2 9
Farum BK 60 3 21
Fremad Amager 59 3 18
Hvidovre IF 43 3 15
Skjold Birkerød 71 7 28
Køge BK 41 3 12
Ølstykke FC 43 4 13
Randers Freja FC 44 3 12
Skive IK 34 2 8
Vejle BK 55 5 20
I alt  715 50 231

2. division   
Aalborg Chang 43 3 11
B1909 36 3 12
Dalum IF 48 1 10
FC Fredericia 50 4 19
Frederikshavn FI 34 6 13
Glostrup FK 42 3 15
HIK 58 4 18
Hjørring IF 34 2 10
Holbæk BI 43 3 14
Holstebro BK 43 0 8
Kolding IF 42 4 15
Korup IF 51 4 16
Næstved BK 46 7 18
Nørresundby BK 38 3 12
Svendborg FB 19 0 2
Vorup FB 54 3 18
I alt  701 52 220

Indberetninger – Danmarksturneringen 2000/2001 

A = Advarsler
U = Udvisninger

K = Karantænedage

Superligaen   
AaB 12 1 2 
AB 25 2 8 
AGF 29 3 7 
Brøndby IF 26 1 6
Esbjerg FB 18 3 7
FC København 31 1 6
FC Midtjylland 20 1 4
Lyngby FC 33 3 11
OB 30 5 15
Silkeborg IF 27 5 11
Vejle BK 31 1 7
Viborg FF 28 1 5
I alt  310 27 89

1. division   
FC Aarhus 25 0 3
AC Horsens 19 0 3
B 1909 21 2 6
B 1913 25 3 10
B 93 17 1 2
BK Frem 25 1 3
Brønshøj BK 28 0 4
Farum BK 26 3 9
FC Fredericia 25 2 8
HFK Sønderjylland 25 1 4
Herfølge BK 25 2 7
Hvidovre IF 22 2 4
Køge BK 20 1 4
Kolding IF 29 2 7
Randers Freja FC 21 0 2
Skive IK 21 0 4
I alt  374 20 80

2. division   
FC Nordjylland 34 3 9
BK Skjold 21 3 7
Dalum IF 24 2 8
Fremad Amager 27 2 7
Glostrup FK 16 1 3
HIK 20 4 9
Hjørring IF 15 2 5
Holstebro BK 24 3 6
Skjold Birkerød 22 7 16
Kalundborg GB 31 7 14
Korup IF 16 0 1
Næsby BK 28 6 15
Næstved BK 13 1 4
Nørresundby BK 17 0 3
Ølstykke FC 22 4 11
Svendborg FB 19 0 2
I alt  349 45 120

Indberetninger – Danmarksturneringen efterår 2001 
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Kvalifikationsrækken - sæsonen 2001
Forår A U K
Pulje 1 173 12 34 
Pulje 2 186 16 44 
Pulje 3 150 20 45 
I alt 509 48 123 

Efterår A U K
Pulje 1 184 21 50 
Pulje 2 154 11 28 
Pulje 3 195 11 37 
I alt: 533 43 115 
 
Danmarksserien herrefodbold  
Sæson 2000/01 A U K
Pulje 1 596 86 233 
Pulje 2 689 81 240 
Pulje 3 613 70 214 
I alt 1898 237 687

Efterår 2001 A U K
Pulje 1 316 34 86 
Pulje 2 346 53 126
Pulje 3 360 31 87 
I alt 1022 118 299

Ynglinge-DM
Sæson 2001  A U K
Ligaen 325         34          103

Divisionen
Forår A U K
Pulje 1 70 9 17
Pulje 2 56          7 14
Pulje 3 80        10           28
I alt 206        26           59

1. division
Efterår A U K
 238        33           85 

2. division
Efterår A U K
Pulje 4 118        15           30
Pulje 5 118        21           45
I alt  236        36           75

Junior-DM
Sæson 2001  A       U          K
Ligaen 229 6 69

Divisionen
Forår A U K
Pulje 1 47 7 10
Pulje 2 46 7 16
Pulje 3 59 4 10
I alt 152 18 36 
 
1. division
Efterår A U K
 175 10 32 

2. division
Efterår A U K
Pulje 4 93         11            27
Pulje 5 90         10            24
I alt 183 21 51

Danmarksturneringen damefodbold
Sæson 2000/01  A U K
Elitedivisionen         104 4 11 
1. division                  76 3 4 
I alt                           180 7 15

Efterår  2001 A          U   K
Elitedivisionen 37 2 3
1. division 53 6 10
I alt 90 8 13

Danmarksserien damefodbold
Sæsonen 2001  A U K
Pulje 1 110 5 8 
Pulje 2 84 2 4
Ialt 194 7 12

Damejunior-DM
Forår A U K
Pulje 1 27 2 4
Pulje 2  13          1 2
Ialt 40 3 6

Efterår  A U K
 38 2 2

Indberetninger – øvrige turneringer 

A = Advarsler
U = Udvisninger
K = Karantænedage
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 FKL FKD 2. div I alt
16. omgang  7.982 2.603 10.585
17. omgang  7.650 3.017 10.667
18. omgang  7.544 2.935 10.479
19. omgang 40.580 7.329 1.870 49.779
20. omgang 26.907 7.170 2.080 36.157
21. omgang 49.419 8.551 2.908 60.878
22. omgang 32.846 9.866 2.601 45.313
23. omgang 30.203 6.033 3.541 39.777
24. omgang 40.951 9.474 2.355 52.780
25. omgang 42.039 7.973 3.316 53.328
26. omgang 28.737 8.871 1.541 39.149
27. omgang 32.573 8.392 3.837 44.802
28. omgang 29.222 12.234 2.823 44.279
29. omgang 37.583 8.030 3.506 49.119
30. omgang 30.827 13.403 2.284 46.514
31. omgang 49.570   49.570
32. omgang 55.897   55.897
33. omgang 38.715   38.715
I alt 566.069 130.502 41.217 737.788
    
Forår 2001    
Fald/stigning i % 3,62 17,76 23,61 
Gennemsnit pr. kamp: 6.290 1.087 343 
    
Forår 2000    
Fald/stigning i % 14,72 -25,14 2,28 
Gennemsnit pr. kamp: 6.070 923 449 
    
Forår 1999    
Fald/stigning i % -6 63 2 
Gennemsnit pr. kamp  5.291 1.233 439 

Tilskuertal – forår 2001 

Faxe Kondi Divisionen   
 Hjemme Ude I alt
Esbjerg FB 32.639 9.843 42.482
Vejle BK 12.485 15.390 27.875
BK Frem 12.408 10.861 23.269
Fremad Amager 7.711 10.642 18.353
Køge BK 8.037 8.490 16.527
Farum BK 8.742 7.683 16.425
Hvidovre IF 7.851 6.681 14.532
Skive IK 5.508 8.711 14.219
AC Horsens 5.820 8.068 13.888
Ølstykke FC 3.793 9.369 13.162
B 93 5.380 5.758 11.138
Skjold Birkerød 3.221 7.687 10.908
Brønshøj BK 5.005 5.894 10.899
FC Aarhus 3.720 5.953 9.673
B 1913 4.068 5.104 9.172
Randers Freja FC 4.114 4.368 8.482
I alt 130.502  

2. division   
 Hjemme Ude I alt
Næstved BK 7.015 2.541 9.556
Kolding IF 5.972 1.942 7.914
B 1909 3.687 3.210 6.897
FC Fredericia 2.964 3.271 6.235
Svendborg FB 2.686 3.280 5.966
Hjørring IF 2.359 2.747 5.106
Vorup FB 1.317 3.436 4.753
Holstebro BK 1.755 2.874 4.629
Holbæk BI 2.725 1.895 4.620
Nørresundby BK 1.553 3.056 4.609
Dalum IF 1.914 2.475 4.389
Korup IF 2.486 1.862 4.348
Aalborg Chang 1.366 2.743 4.109
Glostrup FK 1.526 1.716 3.242
HIK 789 2.323 3.112
Frederikshavn FI 1.103 1.846 2.949
I alt 41.217  

Faxe Kondi Ligaen  
 Hjemme Ude I alt
FC København 137.732 78.265 215.997
Brøndby IF 123.151 80.887 204.038
OB 47.153 45.652 92.805
AaB 57.322 33.814 91.136
AGF 43.833 44.486 88.319
Lyngby FC 19.370 60.344 79.714
FC Midtjylland 21.128 57.484 78.612
Silkeborg IF 44.034 30.872 74.906
AB 20.800 36.005 56.805
Viborg FF 18.168 38.117 56.285
Herfølge BK 15.163 39.950 55.113
HFK Sønderjylland 18.215 20.193 38.408
Ialt 566.069  
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 Superligaen 1. div 2. div I alt
1. omgang 38.855 9.580 3.990 52.425
2. omgang 29.936 7.732 3.383 41.051
3. omgang 31.983 6.658 2.592 41.233
4. omgang 21.518 9.226 4.183 34.927
5. omgang 35.259 6.674 2.240 44.173
6. omgang 23.559 5.790 3.411 32.760
7. omgang 30.795 6.214 2.587 39.596
8. omgang 39.854 6.165 4.305 50.324
9. omgang 29.519 6.271 1.997 37.787
10. omgang 26.792 4.382 4.114 35.288
11. omgang 24.769 6.747 1.971 33.487
12. omgang 39.744 7.271 4.148 51.163
13. omgang 29.938 6.230 1.973 38.141
14. omgang 43.135 5.863 5.115 54.113
15. omgang 33.725 8.311 1.947 43.983
16. omgang 30.089   30.089
17. omgang 29.401   29.401
18. omgang 26.282   26.282
19. omgang 32.173   32.173
I alt 597.326 103.114 47.956 748.396
    
Efterår 2001    
Fald/stigning i % -4,11 6,67 9,5 
Gennemsnit pr. kamp 5.239 1.088 343 
    
Efterår 2000    
Fald/stigning i % -3,45 23,94 18,09 
Gennemsnit pr. kamp: 5.464 1.020 379 

Efterår 1999    
Fald/stigning i % 32,53 -30,07 -2,71
Gennemsnit pr. kamp: 5.659 823 323 
    

Tilskuertal – efterår 2001 

1. division
 Hjemme Ude I alt
HFK Sønderjylland 14.743 6.233 20.976
BK Frem 9.717 10.252 19.969
Farum BK 11.586 7.506 19.092
Herfølge BK 11.964 6.191 18.155
Køge BK 9.260 7.906 17.166
Randers Freja FC 4.497 7.354 11.851
B 1909 3.359 8.443 11.802
Hvidovre IF 5.202 6.427 11.629
Kolding IF 4.895 6.007 10.902
B 1913 6.034 4.517 10.551
AC Horsens 4.614 5.513 10.127
Skive IK 4.813 5.192 10.005
B 93 2.800 6.183 8.983
FC Aarhus 3.065 5.536 8.601
Brønshøj BK 2.849 5.724 8.573
FC Fredericia 3.716 4.130 7.846
I alt 103.114  

2. division   
 Hjemme Ude Ialt
Næstved BK 10.898 3.016 13.914
Fremad Amager 4.634 3.254 7.888
FC Nordjylland 4.183 3.017 7.200
HIK 1.903 4.767 6.670
BK Skjold  2.057 4.505 6.562
Ølstykke FC 3.151 3.273 6.424
Skjold Birkerød 1.792 4.350 6.142
Næsby BK 3.294 2.678 5.972
Hjørring IF 1.671 3.581 5.252
Glostrup FK 1.459 3.706 5.165
Kalundborg GB 3.265 1.566 4.831
Svendborg FB 2.761 1.623 4.384
Holstebro BK 2.327 2.004 4.331
Korup IF 2.013 2.083 4.096
Dalum IF 1.699 2.148 3.847
Nørresundby BK 849 2.385 3.234
I alt 47.956  

Superligaen  
 Hjemme Ude I alt
Brøndby IF 149.858 65.301 215.159
FC København 112.412 82.893 195.305
AaB 65.970 54.578 120.548
AGF 46.882 43.334 90.216
OB 39.783 45.800 85.583
Vejle B 26.473 56.639 83.112
Silkeborg IF 27.681 47.543 75.224
Esbjerg FB 46.645 27.718 74.363
Viborg FF 16.755 50.341 67.096
AB 23.996 40.381 64.377
FC Midtjylland 23.879 38.917 62.796
Lyngby FC 16.992 43.881 60.873
I alt 597.326  
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A-rækken

Kvartfinaler
Dalum-Esbjerg 1-2
FC Midtjylland-Thisted  6-1
Hvidovre-Brønshøj  6-5
Herfølge-Næstved  0-4

Semifinaler
Næstved-Hvidovre  1-2
Esbjerg-FC Midtjylland  3-4

Finaler
FC Midtjylland-Hvidovre  6-3
Hvidovre-FC Midtjylland  1-2

Vinder: FC Midtjylland

B-rækken, Øst

Kvartfinaler
Herlev-Frederiksværk  7-2
Benløse-FC Bornholm  2-1
Lillerød-Herlufsholm  1-4

Semifinaler
Herlufsholm-Herlev  0-4
Vanløse-Benløse  9-2

Finale
Herlev-Vanløse  1-0

B-rækken, Vest

Kvartfinaler
Kjellerup Alliancen-Odder  0-5
Tårs Ugilt-Vivild  1-2
Korup-Jelling  7-1
Sædding/Guldager-Herning KFUM  3-0

Semifinaler
Vivild-Odder  3-2
Sædding/Guldager-Korup  2-4

Finale
Korup-Vivild  5-6

Paaskebrød U/21-turneringen

Landspokalturneringen for Veteraner

Kvartfinaler
Brøndby - Næstved  5-1
B 1903 - KB  0-1
OB - Horsens  3-0
Varde - Ikast  2-0

Semifinaler
Brøndby - KB  0-1
OB - Varde  3-1

Finale
KB - OB  5-3

Landspokalturneringen for Old Boys

Kvartfinaler
Nr. Åby - Hjørring IF  5-2
Lyngby - Slagelse  8-9
Frem - Brøndby  1-5
Aabenraa - Vejle B  0-4

Semifinaler
Slagelse - Nr. Åby  4-0
Vejle B - Brøndby  0-1 

Finale
Brøndby - Slagelse  3-0

Danmarksmesterskabet for Old Boys

Pulje 1
Viking - Frem  1-3
Brøndby - Viking  4-0
Frem - Brøndby  0-1

Pulje 2
B 1913 - Horslunde  3-0
Horslunde - Vejle BK  2-6
Vejle BK - B 1913  1-4

Finale
B 1913 - Brøndby  1-3

Old Boys og Veteraner
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Herreseniorer

Pulje 1
Næstved BK - Hvidovre IF 6-2
B 1913 - BK Skjold  3-2
BK Skjold - Næstved BK  3-2
B 1913 - Hvidovre IF  3-4
Hvidovre IF- BK Skjold  4-2
Næstved BK - B 1913  1-8

Pulje 2
Tim GF - AC Horsens  3-1
Albertslund IF - Brønshøj B.  1-5
AC Horsens - Albertslund IF  1-8
Brønshøj B. - Tim GF  4-4
Tim GF - Albertslund IF  1-2
AC Horsens - Brønshøj B.  5-3

Pulje 3
Korup IF - Køge BK  1-5
Vivild IF - BK Frem  3-2
Køge BK - Vivild IF  2-0
BK Frem - Korup IF  4-2
Korup IF - Vivild IF  5-9
Køge BK - BK Frem  3-3

Kvartfinaler
Albertslund IF - B 1913  2-7
Hvidovre IF - BK Frem  6-4
Køge BK - Tim GF  5-2
Brønshøj B. - Vivild IF  3-4

Semifinaler
B 1913 - Køge BK  1-5
Hvidovre IF - Vivild IF  5-1

Bronzekamp
B 1913 - Vivild IF  4-3*

Finale
Køge BK - Hvidovre IF  3-2

* efter ’golden goal’

Dameseniorer

Pulje 1
Brønshøj B. - Hillerød GI  1-5
Lunde GIF - Vejle B.  1-6
Hillerød GI - Lunde GIF  4-4
Vejle B. - Brønshøj B.  4-2
Lunde GIF - Brønshøj B.  5-0
Hillerød GI - Vejle B.  6-0

Pulje 2
Horsens SIK - HEI  1-5
Ringsted - FB  4-3
HEI - Ringsted  6-1
FB - Horsens SIK  4-3
Ringsted - Horsens SIK  1-2
HEI - FB  6-1

Pulje 3
B 1921 - Fortuna Hjørring  1-7
BK Skjold - OB  4-3
Fortuna Hjørring - BK Skjold  4-2
OB - B 1921  6-3
BK Skjold - B 1921  1-1
Fortuna Hjørring - OB  4-4

Kvartfinaler
HEI - Vejle B.  4-2
Hillerød GI - OB  4-5
Fortuna Hjørring - Lunde GIF  6-0
FB - BK Skjold  1-0

Semifinaler
HEI - Fortuna Hjørring  1-4
OB - FB  4-0

Bronzekamp
HEI - FB  3-2

Finale
Fortuna Hjørring - OB  5-2

Inde-DM

Herreynglinge 

Pulje 1
AC Horsens - AB  9-4 
Svendborg fB - Nykøbing FA  2-7
AB - Svendborg fB  5-3
Nykøbing FA - AC Horsens  3-4
AC Horsens - Svendborg  7-1
AB - Nykøbing FA  3-6

Pulje 2
Aulum IF - Midtals IF  3-2
Lillerød IF - B 93  3-3
Midtals IF - Lillerød IF  1-9
B 93 - Aulum IF  4-4
Aulum IF - Lillerød IF  0-8
Midtals IF  - B 93  4-7

Pulje 3
Viborg FF - Roskilde B 1906  4-5
B 1913 - Hvidovre IF  3-7
Roskilde B 1906 - B 1913  3-4
Hvidovre IF - Viborg FF  0-3
Viborg FF - B 1913  7-1
Roskilde B 1906 - Hvidovre IF  3-3

Pulje 4
Vejle B. - Holbæk BI  3-3
Nexø BK - KB  1-4
Holbæk BI - Nexø BK  8-2
KB - Vejle B.  5-2
Vejle B. - Nexø BK  6-6
Holbæk BI - KB  3-7

Kvartfinaler
AC Horsens - B93  5-8
Viborg FF - Holbæk BI  4-3
Nykøbing FA - Lillerød IF  5-1
Hvidovre IF - KB  3-2

Semifinaler
B 93 - Viborg FF  3-2
Nykøbing FA - Hvidovre  6-1

Bronzekamp
Viborg FF - Hvidovre IF 3-2
 
Finale
B 93 - Nykøbing FA  2-8
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Herrejuniorer

Pulje 1
Kolding B. - Holbæk BI  3-3
Svendborg fB - Nykøbing FA  3-3
Holbæk BI - SvendborgfB 4-4
Nykøbing FA - Kolding B.  5-4
Kolding B. - Svendborg fB  4-3
Holbæk BI - Nykøbing FA  4-6

Pulje 2
Kongerslev - Viborg Søndermarken 2-2
Herfølge BK - B 93  2-4
Viborg Søndermarken - Herfølge BK  2-5
B 93 - Kongerslev  8-1
Kongerslev - Herfølge BK  1-6
Viborg Søndermarken - B 93  4-5

Pulje 3
Aars IK - Brøndby IF  3-4
B 1913 - BK Fix  8-3
Brøndby IF - B 1913  4-2
BK Fix - Aars IK  3-2
Aars IK - B 1913  5-8
Brøndby IF - BK Fix  5-1 
 
Pulje 4
AC Horsens - Køge BK  2-7
Nexø BK - Hvidovre IF  0-4
Køge BK - Nexø BK  5-0
Hvidovre IF - AC Horsens  6-3
AC Horsens - Nexø BK  6-2
Køge BK - Hvidovre IF  6-5

Kvartfinaler
Nykøbing FA - Herfølge BK  6-2
Brøndby IF - Hvidovre IF  3-2
Kolding B. - B 93  3-4*
B 1913 - Køge BK  7-2

Semifinaler
Nykøbing FA - Brøndby IF  5-6
B 93 - B 1913  3-4

Bronzekamp
Nykøbing FA - B 93  5-3

Finale
Brøndby IF - B 1913  3-4

* efter ’golden goal’

Damejuniorer

Pulje 1
Fortuna Hjørring - Horsens SIK  5-2
Tåstrup B 70 - Næsby BK  3-1
B 1921 - Fortuna Hjørring  5-6
Horsens SIK - Tåstrup B 70  9-1
Næsby BK - B 1921  2-3
Fortuna Hjørring - Tåstrup B 70  3-4
Horsens SIK - Næsby BK  4-1
Tåstrup B 70 - B 1921 3-4
Næsby BK - Fortuna Hjørring  1-5
B 1921 - Horsens SIK  2-6

Pulje 2
ASV - Vejle B.  2-4
Præstø IF - Vanløse IF  1-2
Knudsker/AaIF - ASV  1-3
Vejle B. - Præstø IF  5-4
Vanløse IF - Knudsker/AaIF  5-3
ASV - Præstø IF  6-1
Vejle B. - Vanløse IF  3-2
Præstø IF - Knudsker/AaIF  7-0
Vanløse IF - ASV  5-1
Knudsker/AaIF - Vejle B.  2-5

Semifinaler
Fortuna Hjørring - Vanløse IF  2-4 
Horsens SIK - Vejle B.  2-3

Bronzekamp
Fortuna Hjørring - Horsens SIK  2-3

Finale
Vanløse IF - Vejle B.  3-2
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Slutstillingen i Ynglinge-Ligaen 2001

1 Brøndby IF  22   58-18 48
2 Esbjerg FB  22   60-37  42
3 OB  22   50-27  41
4 AaB  22   55-21  40
5 KB  22   52-37  34
6 AGF  22  47-52 33
7 Farum BK 22  40-44 32
8 AB 22  34-32 27
9 Vejle BK 22  34-46 22
10 Nykøbing FA 22  30-69 19
11 Silkeborg IF 22  26-73 16
12 B 93  22  30-60 15

Stilling, Ynglinge-Divisionen, forår 2001

Pulje 1   
1 Lyngby BK  10  30-10 22
2 B 1903  10  26-16 22
3 BK Frem  10  23-14 20
4 Hvidovre IF  10  15-14 16
5 Køge BK  10  8-28 4
6 Roskilde B 1906  10  11-31 2

Pulje 2
1 B 1913  10  35-26 20
2 Holbæk BI  10  34-16 19
3 Næstved IF  10  36-26 18
4 HFK Sønderjylland  10  26-26 15
5 Svendborg FB  10  20-21 12
6 Dalum IF  10  7-43 0

Pulje 3
1 Ikast FS 10  32-14 25
2 Viborg FF  10  23-16 20
3 AC Horsens  10  27-21 13
4 Thisted FC  10  19-26 13
5 Randers Freja FC  10  27-23 12
6 Holstebro BK  10  8-36 4

Oprykningskamp til Ynglinge, 
2. division, efterår 2001
FC Bornholm-Slagelse    1-3

Slutstilling, Ynglinge 1. division, efterår 2001

1 Lyngby BK  14  55-23 32
2 BK Frem  14  33-26 24
3 Viborg FF  14  38-34 21
4 B 1903  14  40-37 21
5 Ikast FS  14  36-38 20
6 B 1913  14  19-23 20
7 Holbæk BI  14  27-50 12
8 Næstved IF  14  23-40 10

Slutstilling, Ynglinge 2. division, efterår 2002

Pulje 4   
1 Hvidovre IF  14  50-19 30
2 Helsingør IF  14  42-27 26
3 Svendborg FB  14  44-32 26
4 Roskilde BK  14  36-33 20
5 Køge BK  14  24-26 20
6 Herfølge BK  14  35-38 19
7 Slagelse BI  14  23-37 16
8 Tved BK  14  16-58 1

Pulje 5
1 HFK Sønderjylland  14  70-35 31
2 AC Horsens  14  57-27 30
3 IK Skovbakken  14  50-28 30
4 Randers Freja FC  14  46-42 24
5 Thisted FC  14  36-40 17
6 Kolding BK  14  23-44 13
7 Dalum IF  14  20-59 10
8 Holstebro BK  14  24-51 7

Slutspil, Ynglinge 2. division 2002

HFK Sønderjylland-Hvidovre   0-3
Hvidovre-HFK Sønderjylland   3-1

Vinder
Hvidovre IF

Ungdoms-DM

Slutstilling, Junior-Ligaen 2001

1 B 93  22  69-32 60
2 Brøndby IF  22  58-19 53
3 AGF  22  46-32 39
4 Farum BK  22  32-26 35
5 Vejle/Bredballe  22  45-43 28
6 AaB  22  37-45 28
7 KB  22  38-30 27
8 AB  22  22-30 27
9 B 1913  22  39-43 23
10 Silkeborg IF  22  43-62 19
11 Randers Freja FC  22  24-45 17
12 OB  22  19-65 9 

Stilling, Junior-Divisionen, forår 2001

Pulje 1
1 Lyngby BK  10  36-18 25
2 Hvidovre IF  10  44-18 22
3 Herfølge BK  10  34-23 15
4 Køge BK  10  24-20 14
5 BK Frem  10  21-30 10
6 B 1903  10  8-58 1

Pulje 2
1 Esbjerg FB  10  20-18 22
2 Nykøbing FA  10  28-13 20
3 Dalum IF  10  15-14 14
4 Svendborg FB  10  11-11 12
5 BK Avarta  10  9-12 11
6 Næstved IF  10  3-18 4

Pulje 3
1 Holstebro BK  10  19-11 25
2 Ikast FS  10  30-14 19
3 Thisted FC  10  16-14 18
4 AC Horsens  10  34-20 14
5 Varde IF  10  12-29 6
6 IK Skovbakken  10  9-32 2
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Slutstilling, Junior 1. division, efterår 2001
     
1 Lyngby BK  14  44-19 35
2 Herfølge BK  14  40-21 30
3 Ikast FS  14  30-19 26
4 Nykøbing FA  14  30-22 22
5 Holstebro BK  14  17-28 18
6 Thisted FC  14  17-26 14
7 Hvidovre IF  14  19-37 9
8 Esbjerg FB  14  17-42 7

Slutstilling, Junior 2. division, efterår 2001

Pulje 4
1 Køge BK  14  44-20 27
2 Holbæk BI  14  38-21 26
3 Næstved IF  14  32-26 26
4 BK Frem  14  35-20 25
5 Helsingør IF  14  33-21 24
6 BK Avarta  14  26-27 16
7 Slagelse BI  14  23-38 8
8 B 1903  14  10-68 7

Pulje 5
1 AC Horsens  14  81-18 40
2 Svendborg FB  14  38-14 35
3 Dalum IF  14  43-35 20
4 IK Skovbakken  14  31-32 20
5 Næsby BK  14  24-31 19
6 Varde IF  14  19-33 9
7 Odder IGF  14  25-55 9
8 Kolding BK  14  15-58 7

Slutspil, Junior 2. division 2002
Køge BK-AC Horsens    3-6
AC Horsens-Køge BK     2-1

Vinder
AC Horsens

Stilling, Damejunior-DM, forår 2001
     
Pulje 1
1 OB  10  38-9 25
2 Vanløse IF  10  18-8 19
3 Horsens SIK  10  27-22 17
4 Skovlunde IF  10  27-21 16
5 Lunde GIF  10  3-26 4
6 Brøndby IF  10  10-37 2

Pulje 2
1 Varde IF  10  39-11 26
2 Vejle BK  10  30-12 17
3 Lemvig GF  10  20-14 16
4 Fortuna Hjørring  10  17-15 16
5 B 52/AFC  10  10-45 6
6 Aarhus FS  10  7-26 5

Slutstilling, Damejunior-DM 2001
1 Varde IF  14  48-12 35
2 Fortuna Hjørring  14  53-21 33
3 OB  14  34-26 26
4 Vejle BK  14  24-23 19
5 Vanløse IF  14  14-21 19
6 Horsens SIK  14  34-39 17
7 Skovlunde IF  14  16-37 10
8 Lemvig GF  14  11-55 4

Dame-juniorer
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UEFA Champions League 2001/2002   
    
2. kvalifikationsrunde     
FC København - Torpedo Kutaisi 3-1
Torpedo Kutaisi - FC København  1-1

3. kvalifikationsrunde
FC København - SS Lazio   2-1
SS Lazio - FC København   4-1

UEFA Cup 2001/2002 

Kvalifikationsrunden   
FC Midtjylland - Glentoran   1-1
Glentoran - FC Midtjylland   0-4

Brøndby IF - Shelbourne   2-0
Shelbourne - Brøndby IF   0-3

1. runde
FC København - Obilic   2-0
Obilic - FC København   2-2

Real Zaragosa - Silkeborg IF  3-0
Silkeborg IF - Real Zaragosa  1-2

Olimpic Ljubljana - Brøndby IF   2-4
Brøndby IF - Olimpic Ljubljana   0-0

FC Midtjylland - Sporting Lissabon  0-3
Sporting Lissabon - FC Midtjylland  3-2

2. runde
FC København - Ajax Amsterdam  0-0
Ajax Amsterdam - FC København  0-1

Varteks - Brøndby IF    3-1
Brøndby IF - Varteks    5-0

3. runde
Parma - Brøndby IF    1-1
Brøndby IF - Parma    0-3

FC København - Dortmund   0-1
Borussia Dortmund - FCK   1-0

Intertoto Cup 2001

1. runde
AGF - Publikum   1-0
Publikum - AGF   7-1

2. runde
OB - AIK Solna   2-2
AIK Solna - OB   2-0

Modstandernes nationalitet

Torpedo Kutaisi  Georgien
SS Lazio   Italien
Glentoran   Nordirland
Shelbourne  Irland
Obilic   Kroatien
Zaragosa   Spanien
Olimpic Ljubljana  Slovenien
Sporting Lissabon  Portugal
Ajax Amsterdam  Holland
Varteks   Ungarn
Parma   Italien
Borussia Dortmund  Tyskland
Publikum   Slovenien
AIK Solna   Sverige

Internationalt
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Uddannelsesudvalget har i 2001 holdt seks 
møder, hvor arbejdet med den fortsatte ud-
vikling af fodbolduddannelserne har været i 
centrum. Uddannelsesudvalget har arbejdet 
med, at fodbolduddannelserne følger retnings-
linierne i DBUs værdigrundlag og bærende 
principper samt følger den i 2001 vedtagne 
uddannelsespolitik.

For at sikre så bredt et kendskab til fod-
bolduddannelserne som overhovedet muligt, 
valgte uddannelsesudvalget i oktober 2001 at 
samle lokalunionernes uddannelsesudvalg, lo-
kalunionernes administrationschefer samt kur-
sussekretærer og alle breddekonsulenterne til 
en temadag om fremtidens fodbolduddannel-
serne. Her kom der mange spændende input 
til det videre arbejde, som uddannelsesudval-
get vil indarbejde i de kommende år.

Arbejdet med udviklingen af DBUs politik-
ker er fortsat i 2001. Som udløber af bestyrel-
sesseminaret i oktober 2000 besluttede ud-
dannelsesudvalget at fortsætte arbejdet med 
politikkerne således, at bredde og elitepoli-
tikudkastene blev ændret til en samlet DBU 
Spillerudviklingspolitik i erkendelse af, at der 
ikke findes en entydig skillelinie mellem bredde 
og elite. DBUs spillerudviklingspolitik blev ud-
arbejdet af en gruppe bestående af Erik Stei-
ness Neergaard, Henning Enoksen og Bent 
Clausen, og  blev godkendt af DBUs bestyrelse i 
september 2001. Den blev derefter præsenteret 
for lokal-unionerne, divisionsforeningen samt 
i DBUs udvalg med henblik på at få opstillet 
målsætninger i relation til spillerudviklingspo-
litikken.

Fremtiden
Uddannelsesudvalget vil  igen i 2002 fortsætte 
arbejdet med udviklingen af DBUs politikker 
og sikre, at der sker den nødvendige forank-
ring i organisationen. For at sikre det vil DBU 
Uddannelse rent administrativt være tovhol-
der på, at der konstant er fokus på det vigtige 
arbejde med at fastlægge mål i henhold til de 
rammer politikkerne udstikker. Uddannelses-
udvalget vil endvidere fortsætte arbejdet med 
at få etableret en egentlig lederuddannelse til 
gavn for de frivillige ledere i dansk fodbold.  
/pg

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget havde i 2001 følgende 
sammensætning: Erik Steiness Neergaard, for-
mand, Finn Ryberg, Henning R. Jensen, Verner 
Ebdrup, Henning Enoksen, Jørn Richter, Niels 
Chr. Holmstrøm, Ole Albæk, Thomas Christensen, 
Otto Juhl Nielsen. Poul Gilling har fungeret som 
sekretær for udvalget. Konsulenterne i DBU Ud-
dannelse har deltaget i udvalgsmøderne efter 
behov.
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Uddannelsesafdelingen

Afdelingen ændrede i løbet af 2001 sammen-
sætningen, idet arbejdet med at få normerin-
gen på plads blev afsluttet. I marts 2001 blev Per 
Birkelund Pedersen ansat som dommeruddan-
nelseskonsulent på en treårig kontrakt. Det er 
blandt andet Pers opgave at sikre, at den struk-
turerede dommeruddannelse bliver færdiggjort 
samt implementeret. Derudover skal det sikres, 
at dommeruddannelsen i dansk fodbold følger 
de samme  principper som de øvrige uddan-
nelser. Ligeledes i marts 2001 blev Gitte Minor 
Pedersen ansat som lederuddannelsesassistent 
til blandt andet at være med til at udvikle en 
egentlig lederuddannelse samt sørge for, at den 
daglige drift vedrørende klubkurserne funge-
rer.

Arbejdet med den nye træneruddannelse har 
været meget omfattende. I sommeren 2001 
valgte DBU Uddannelse derfor at ansætte Sanni 
Lindtofte på en tre årig kontrakt til at varetage 
de administrative opgaver omkring alle træner-
uddannelser. Baggrunden skyldtes, at Heidi Lüt-
hje, som indtil da havde varetaget de admini-
strative opgaver, blev involveret i arbejdet med 
den nye træneruddannelse, som projektkoordi-
nator. Det forventes, at arbejdet med at imple-
mentere den nye træneruddannelse vil vare tre 
år, hvorfor den gamle uddannelse vil køre i den 
periode for at sikre, at alle nuværende kursister 
under den gamle træneruddannelse har mulig-
hed for at færdiggøre denne.

I november 2001 var DBU Uddannelse samlet 
på et eksternt kursussted i to dage med fokus 
på teambuilding samt fremtidens strategier og 

visioner. Et sådant arbejde kan ikke afsluttes 
på to dage, så DBU Uddannelse vil også i 2002 
arbejde videre med de mange spændende te-
maer.

DBU Uddannelse består således ved årsskiftet 
2001/2002 af syv personer. Udover de nævnte 
er det, Henning Hansen som lederuddannelses-
konsulent og Peter Bonde som træneruddan-
nelseskonsulent samt Poul Gilling som uddan-
nelseschef. Til at håndtere pakkeområdet blev 
Jacob Bräuner ansat pr. august 2001, hvor han 
afløste Jesper Larsen. Jacob, der læser til fysio-
terapeut, er tilknyttet afdelingen i ca. 15-20 ti-
mer om ugen. 

Breddekonsulenterne
I tæt samarbejde med lokalunionerne og de 
19 ansatte breddekonsulenter har DBU Uddan-
nelse i 2001 arbejdet på at være endnu tættere 
på fodboldklubberne ved, at breddekonsulen-
terne har været på så mange klubbesøg så mu-
ligt. De mange klubbesøg har haft en positiv 
effekt på antallet af solgte kurser, der på lands-
plan er steget fra 174 kurser i 2000 til 243 i 
2001.

I begyndelsen af 2001 besluttede DBU Ud-
dannelse i samarbejde med JBU at ansætte den 
daværende halvtidskonsulent Svend Pedersen 
som fuldtidskonsulent i JBUs region 4 for at få 
vurderet fordele og ulemper ved at have bred-
dekonsulenter på fuld tid. Forsøget løber i to 
år, hvor der løbende vurderes om det skal fort-
sætte, og eventuelt udvides til at omfatte flere 
breddekonsulenter.

I JBUs region 3 blev Henrik Stampe i april 2001 
ansat som breddekonsulent. Det betyder, at 
JBUs region 3, som har mange fodboldklubber, 
derved kom op på tre halvtidsbreddekonsulen-
ter.

For at opfylde normeringen under SBU blev 
der i august 2001 ansat to nye halvtidskonsu-
lenter, så der nu i alt er fire breddekonsulenter 
i SBU. De to nye blev Michael Juul samt Søren 
Jørgensen. Søren kom fra en stilling som kvart-
tids breddekonsulent i LFBU. 

Under LFBU besluttedes det at ændre bred-
dekonsulentordningen,  således at der var an-
sat en ny halvtidskonsulent til at supplere Eigil 
Rasmussen, der overgår fra trekvarttid til halv-
tid pr. 01.03.2002.

I de øvrige lokalunioner var der ingen æn-
dringer i 2001.

Breddekonsulenterne er fortsat ansat under
DBU, men arbejdende i de enkelte lokalunioner. 
En del af lønnen til breddekonsulenterne finan-
sieres fortsat af Danmarks Idræts-forbund, der 
også afholder to uddannelsestræf om året med 
fokus på forskellige uddannelsestemaer. Ud-
over DIFs træf afholder DBU Uddannelse også 
uddannelse for breddekonsulenterne målret-
tet mod, at breddekonsulenterne bliver endnu 
bedre til at være rådgivere for fodboldklub-
berne. De uddannelsesmæssige satsområder 
har i 2001 været at blive endnu bedre til at 
håndtere de processer, der sættes i gang i fod-
boldklubberne. Der vil fortsat blive arbejdet 
med at hjælpe fodboldklubberne med at  holde 
fokus på de ledelsesmæssige udfordringer.
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Rapporten som har titlen »De bedste har et smil 
på læben« kan ses på www.dbu.dk eller bestil-
les via mail: dommer@dbu.dk

’Kan du fløjte’ 
Blev overskriften på årets kampagne for at få 
uddannet flere og bedre dommere. Kampag-
nen blev udviklet og tilrettelagt i samarbejde 
med lokalunionerne samt Dansk Fodbolddom-
mer-Union. Tal fra de lokale dommer klub vid-
ner om, at der på landsplan manglede 480 ak-
tive dommere i 2001. Tallet skal ses i lyset af , at 
fastholdelsesprocenten kun er 45% (landsgen-
nemsnit). Altså for hver 100 dommere vi har ud-
dannet, er der kun 45 aktive tilbage efter tre år.

Strukturen
Der blev i 2001 udarbejdet en ny uddannelse-
soversigt, der skulle give et godt visuelt over-
blik over kursusstrukturen. Endvidere fik dom-
meraktiviteterne egen farve og brik til brug i 
kommunikationen med vore interessenter. Grøn 
blev den farve, der visualiserer dommeruddan-
nelsesaktiviteter. Væsentlige interessenter er 
dommerne, dommerklubberne, DFU, fodbold-
klub og spillere, lokalunionerne samt pressen. 

DBU Uddannelse

Nyt design til fodbolduddannelse
I 2001 besluttede DBU Uddannelse at lave en 
designlinie, der benyttes på alle uddannelserne. 
Det nye design er bygget op om de viste brik-
ker og vil i fremtiden være den gennemgående 
brik i alle DBUs uddannelser. ’De vigtige brik-
ker’ blev ’punchlinien’ i markedsføringsmæssig 
sammenhæng.

DBU Uddannelses hjemmeside fik 
nyt udseende
I forlængelse af den nye designlinie besluttede 
DBU Kommunikation og DBU Uddannelse, at 
uddannelsessiderne på www.dbu.dk skulle gen-
nemgå en modernisering.

Den nye hjemmeside havde premiere i de-
cember 2001, og det er tanken fortsat at ud-
bygge uddannelsessiderne, så de hele tiden kan 
hjælpe de mange interesserede med relevante 
informationer om fodbolduddannelserne.

Intern medarbejderudvikling
Som et nyt tiltag blev der i 2001 mulighed for, 
at  medarbejderne i DBUs administration kunne 
benytte forskellige eksterne relevante kursus-
tilbud. Der har været mange medarbejdere, der 
har benyttet sig af mulighederne, som planlæg-
ges i samarbejde med den enkeltes afdelingsle-
der ved den årlige medarbejderudviklingssam-
tale.

De uddannelsesmæssige aktiviteter for med-
arbejderne spænder vidt, i det der er tale om 
mange forskellige behov, der dækkes via disse 
uddannelsesaktiviteter.

Den interne medarbejderudvikling har også 
i 2002 haft høj prioritet, og det er DBU Uddan-
nelses opgave at være sparringspartnere i for-
bindelse med uddannelsesplanlægningen i de 
enkelte afdelinger.

DBU Uddannelse har endvidere været be-
nyttet på konsulentopgaver i forbindelse med 
uddannelsesmæssige tiltag i øvrige afdelinger 
herunder ledergruppens ledertræning. Derud-
over kan blandt andet nævnes, at samarbejdet 
med DBU Turneringer om sikkerhedsseminaret 
fortsatte i 2001. Derudover søsatte DBU Uddan-
nelse i tæt samarbejde med DBU Turneringer et 
grundkursus for ansatte i divisionsklubbernes 
administrationer, som et pilotkursus. Det faldt 
så godt ud, at det er besluttet at udbyde kurset 
til divisionsklubberne også i fremtiden.

Dommeruddannelse
En stigning i tilgangen til de ny udviklede kurser 
samt en stigning af  beståelsesprocenten blev to 
meget positive udfald på årets arbejde med dom-
meruddannelse. Sidste vinters dommergrund-
kurser gav dog et fald i antallet af nyuddannede 
dommere. Der blev uddannet 341 nye dommere 
mod 599 året før. Beståelsesprocenten var på 
hele 88.8 % Beståelsesprocenten vidner om et 
stort og flot arbejde i de lokale dommerklubber 
af de mange frivillige instruktører.

Kursusaktiviteter
Der blev rundt i landet afviklet en del efterud-
dannelseskurser blandt andet DBU Ungdoms-
dommer, DBU Seniordommer samt DBU Linie-
dommer 1.

Vi oplevede dog, at flere af disse ikke var fuldt 
tegnet. Dette tages som et signal om mang-
lende synliggørelse, såvel som overfor dommer-
klubberne.

Dommeranalyse
En arbejdsgruppe bestående af  repræsentan-
ter fra DIF, DFU samt DBU har arbejdet med 
en landsdækkende dommeranalyse. Den fær-
dige analyse, samt arbejdsgruppens anbefalin-
ger, blev  afleveret til en styregruppe bestående 
af DBUs næstformand Henning R. Jensen, samt 
DBU bestyrelsesmedlemmerne Finn Ryberg og 
Allan Hansen.

Træneruddannelse

Spilleruddannelse

Dommeruddannelse

Klubuddannelse

Lederuddannelse

De vigtige brikker!
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Dommeruddannelserne på nettet
Beskrivelserne af dommeruddannelserne fik, 
som mange øvrige områder, et kvalitetsløft på   
www.dbu.dk. Her blev samlet flere og bedre in-
formationer til glæde for dommerne og fod-
bolddanmark

Udviklingsgruppen
Der pågik  et godt samarbejde i styregruppen 
for den strukturerede dommeruddannelse. Sty-
regruppen var og er, Kaj Østergaard, Jørn West 
Larsen, samt Jan Carlsen. Gruppen var samlet 
tre gange i 2001. Henning Davidsen DFU ud-
trådte af gruppen i løbet året.

Elite, divisions og talentdommeraktiviteter
Udviklingsaktiviteter for denne målgruppe ta-
ger sit udspring fra dommerudvalget, men 
blandt andet for at sikre progression indenfor 
indsatsområderne og en vis grad af ensartet-
hed igennem aktiviteterne, har dommeruddan-
nelseskonsulent Per Birkelund Pedersen delta-
get på udvalgte møder.

Seminar for instruktør og lovfortolkerne 
Der blev i september 2001 afviklet to instruk-
tørtræf – vest og øst. På disse dage blev der 
arbejdet meget ihærdigt med fokus på de 
kommende års udfordringer såvel indenfor re-
kruttering, fastholdelse og uddannelse samt er-
faringsudveksling. De to dages oplevelser blev 
efterfølgende nedskrevet i et mindre kompen-
dium, som kan rekvireres eventuel via mail: 
dommer@dbu.dk.

Status og fremtidens aktiviteter.
Der blev to gange i løbet af 2001 gennemført 
uddannelsesprojekter for nyere dommere. Må-
let var at indhente erfaring med at gennemføre 
målrettet intensiv træning af nyere dommere. 
Projekterne blev af deltagerne betegnet som en 
stor succes, og der er på den baggrund lavet en 
mindre beskrivelse af aktiviteterne, som også 
kan rekvireres via DBU Uddannelse.

De seks liniedommerkurser blev færdigbe-
skrevet, og der er indhentet gode erfaringer på 
alle niveauer.

De fire færdigbeskrevne kursus aktiviteter, 
DBU Dommer-kort, DBU Ungdoms-dommer, 
DBU Senior-dommer, samt DBU Linie-dommer 1 
A, skal nu på baggrund af de indkomne erfarin-
ger revurderes og justeres. 

I første kvartal 2002 forventes fire bredde-
dommeraktiviteter færdig udviklet.

DBU Uddannelse

Kursus og deltager materiale til talentdom-
meraktiviteterne forventes færdigudviklet in-
den årets udgang.

Uddannelse af DBU Instruktører koordineres 
nu med træner- leder- og klubuddannelserne, 
for at sikre et fælles fundament og dermed af-
sæt for samtlige udbudte udviklingsaktiviteter. 
Vi anser det for overordentlig vigtig at sikre en 
høj og ensartet kvalitet indenfor udvalgte kom-
petenceområder, eksempelvis indenfor: pæda-
gogik, formidlingsteknik, læringsprincipper, kur-
susafvikling samt evalueringsmetoder.

 

 

Til brug for planlægning og ressource dispone-
ring blev der udarbejdet en oversigt over de 
kommende års dommerudviklingsaktiviteter.

Nøglen til succes
Der er i det forløbne år været en tæt og positiv 
dialog med alle væsentlige interessenter såvel 
DFU som dommerklubberne, dommerne og lo-
kalunionerne samt de mange uddannelseskon-
taktpersoner og instruktører som alle arbejder 
for flere og bedre dommere. Dette samarbejde 
fortsætter i 2002.
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Træneruddannelsen

Arbejdet med den ny træneruddannelse har i 
2001 forløbet  planmæssigt. I februar/marts 2002 
afholdes pilotkurser i DBU B1-træner, som er det 
første i kursusrækken. Pilotkurserne skal bruges 
til at afdække spørgsmål om form, indhold, varig-
hed, teknik, instruktørteams med videre. De fem 
arbejdsgrupper, som er nedsat for at beskrive den 
ny uddannelse, forventer tillige at bruge pilotkur-
serne til at få en pejling på deres videre arbejde 
med de næste niveauer. I 2001 har der været ar-
bejdet intensivt på at få den endelige grafiske op-
bygning af den nye træneruddannelse  på plads. 
Den nye grafiske model, der afløser den grønne 
uddannelse, kan ses her overfor.

Som modellen antyder, er det 2001 besluttet at 
udvikle to helt nye målmands-trænerkurser; DBU 
M1-træner og DBU M2-træner. Vi har igen i 2001 
mærket en stor interesse for målmandstræner-
gerningen, og i begyndelsen af det nye år vil en 
arbejdsgruppe på dette område blive sat i gang 
med at beskrive de to niveauer. Efterfølgende vil 
vi internationalt arbejde på en blåstempling af 
målmandstrænerhvervet i form af en officiel li-
cens, som vi ser den andetsteds i den ny uddan-
nelse. På modellen ses ligeledes vores nye ’Idé-
kurser’. Disse er uafhængige tretimers moduler, 
som vil blive udbudt af lokalunionerne. Disse Idé-
kurser er et tilbud til potentielle trænere  eller for-
ældre, som vil ’snuse’ til trænergerningen. Forhå-
bentlig vil mange af disse kursister efterfølgende 
ønske at tage et eller flere kurser fra B1 og opad. 

Et endnu uløst spørgsmål er, hvorledes kursi-
sterne skal eksamineres efter hvert niveau. Inter-
nationalt har vi forpligtet os hertil, og tilbage står 
så at finde den endelige eksamensform. I 2002 vil 
vi kigge ud i Europa for erfaringer på dette om-
råde.

Instruktørkorpset står med den ny uddannelse 
også foran masser af nye udfordringer. Dette fak-
tum bevirkede, at vi 2001 tog fat på en beskri-
velse af de profiler, som skal undervise på de nye 
uddannelser. Disse profiler blev præsenteret på 
instruktørsamlingen i december 2001 i Vejle og 
arbejdet med sammensætningen af instruktør-
staben fortsætter i 2002.

Hjemmebanen med mere
Brugen af IT i den ny uddannelse vil være om-
fattende. Der bruges storskærm til at visualisere 
både tekniske og taktiske aspekter. Det er beslut-
tet, at præsentationerne skal foregå via en DVD-

visning, idet internettet endnu ikke kan levere 
den kvalitet på videoklip, animationer og andet, 
som  ønskes. 

I 2001 blev den elektroniske magnettavle udvik-
let og døbt ’Hjemmebanen’. Et program, hvor træ-
nerne elektronisk kan opbygge træningsøvelser, 
standardsituationer, opstillinger osv. Programmet 
bliver en integreret del af den ny træneruddan-
nelse, og vil desuden være en del af kursist-
materialet på DBU B2-træner. Hjemmebanen er 
dog også sat offentligt til salg, idet programmet 
havde premiere den 14.-16. december på Fodbold-
messen i Forum i København. Hjemmebanen vil 
kunne bruges til at udveksle øvelser, ideer og in-
spiration mellem trænere over hele landet. I 2002 

 

 

forventes at etablere et samarbejde med DBU IT 
omkring et offentligt ’trænernet’ på internettet.

Den nuværende træneruddannelse
I 2000 afvikledes  et ungdomstrænerkursus over 
to weekender som forsøg. Dette kursus fik så til-
fredsstillende evalueringer, at der i 2001 blev ud-
budt både ungdoms- og seniortrænerkursus over 
to weekender i efteråret. Alle tre kurser blev fyldt 
op, og det kan således konstateres, at denne form 
er kommet for at blive. I december måned af-
holdtes et Prof. 2 kursus med hele 30 kursister. 
Denne gruppe af ’specielle’ kursister (spillere som 
har spillet fodbold på absolut topplan) udviser 
stor interesse i at videreføre deres erfaringer til 
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Antal kursister på træneruddannelsen

Kursus  1998  1999  2000 2001
Basis  5.249  4.389  4.246 3.919
Ungdomstræner  211  211  214 216
Seniortræner  57  101  91 115
Målmand  41  16  32 11
DBU-Træner  20  25  18 0
Test  28  36  24 24
Prof. 1 – damer  31  0  0 0
Prof. 1 – herrer  25  0  50 0
Prof. 2  13  28  0 30
Elite  0  20  0 13
Inspirationskursus  22  0  49 0   
I alt   5.697  4.826  4.724 4.328

næste generation. Kurset vil være det sidste af 
sin art, idet Prof. 1 og 2 i den ny uddannelse sam-
les under navnet ’DBU T-træner’. Det sidste Elite-
trænerkursus i dets nuværende form løb af sta-
blen i 2001. Kurset afsluttedes dog først  med en 
studietur til Frankrig i januar 2002. 13 kursister 
deltog med Karsten Sejerup, Allan Michaelsen og 
Henrik Brandenborg som instruktører. På som-
merens samling havde kursisterne blandt andre 
fornøjelse af landstræner Morten  Olsen, som un-
derviste i ’opspil’ teori/praktik.

Antallet af kursister
I 2001 viser basiskursist antallet igen et fald. År-
sagen kan være mange, men der er tale om me-
get små ungdomsårgange, hvilket kan medvirke 
til det lavere antal kursister. Derudover er der 
mange potentielle kursister, der afventer den nye 
træneruddannelse. På de øvrige kurser er antal-
let på niveau med de tidligere år, hvilket må be-
tegnes som tilfredsstillende. Kursister kan fort-
satte tilmelde sig de nuværende kurser, og der 
vil i god tid blive meldt ud til kursister, der er i 
gang med den nuværende uddannelse, hvordan 
de skal forholde sig i forbindelse med overgang- 
en til den nye træneruddannelse.

Fodboldteknik 2001
Det der tidligere hed ’Projekt drenge-/lilleput’ 
blev i det forgange år omdøbt til ’Fodboldteknik 
2001’. Den primære grund hertil var, at det nu var 
muligt at deltage som pigetræner. 50 kursister 
deltog i kurset, som løb over cirka otte måneder. 
Kurset sætter fokus på den tekniske træning for 
piger og drenge i ’guldalderen’, det vil sige 10-14 

år. I år har temaerne været ’dribling/finter’ og ’fra 
skrivebord til kamp’. Kurset er meget intensivt for 
kursisten, idet én instruktør sparrer med maksi-
malt fire kursister. Både instruktører og kursister 
har igen været meget begejstrede for kurset, og 
det forventes at udbyde et ’Fodboldteknik 2002’.  
Der vil  eventuelt blive set  på en anderledes mål-
gruppe end hidtil.

Studietur
Træneruddannelseskonsulent Peter Bonde og 
projektkoordinator Heidi Lüthje var i marts må-
ned i Prag for at følge et ’Pro-level’-kursus (svarer 
til den danske diplomtræneruddannelse). Der 
blev  søgt viden om,  hvorledes tjekkerne håndte-
rede UEFAs licenssystem og mere specifik infor-
mation om selve afviklingsmodellen for et kursus 
på højeste niveau i Tjekkiet. Det var nogle sær-
deles interessante dage, og der kom meget med 
hjem i ’bagagen’. Specielt var der  stor forskel på 

kursisternes indgangsvinkel til uddannelsen. De 
betalte rigtig mange penge af egen lomme for 
at deltage, og det var ikke usædvanligt, at kursi-
sternes lånte penge for at deltage. Nærmest som 
et studielån. Der var undervisning i seks på hin-
anden følgende dage fra klokken 07.00 til 21.00. 
Indkvartering i Prag måtte de selv arrangere og 
betale. Materialerne var mapper, de selv med-
bragte, og alle som én havde slips på i undervis-
ningstiden! Bare for at nævne et par eksempler 
på forskelligheden.

DBUs teknikmærker
Det ser for alvor ud til, at klubberne har im-
plementeret DBUs teknikmærker i 2001. Rigtig 
mange klubber har afholdt ’teknikmærkedage’, 
altså én dag hvor  mange af klubbens spillere har 
kunnet aflægge prøverne til henholdsvis bronze-, 
sølv- og guldmærket. På DBUs hjemmeside kan 
spillerne se deres eget navn figurere på listerne, 
såfremt de har gennemgået et mærke. Det er ikke 
uvæsentligt for motivationen til at tage mær-
kerne. Indtil videre har 587 spillere taget bronze, 
81 har taget sølv og seks spillere har bestået guld-
prøven.

Kursussteder
Mange af de velkendte kursussteder blev igen i 
2001 benyttet med stor succes. Derudover  blev 
der i 2001 benyttet to nye kursussteder til som-
merkurserne. Helsingør Vandrerhjem og Vejstrup-
lund på Fyn husede i 2001 hver et seniortræner-
kursus. Dette med så stor succes, at der også i  
2002 tilbydes kurser på de to kursussteder.
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Figur 3. Antal afviklede lederkurser fra 1998-2000

Klubbens årsplan
Velkommen i Klubben

Vores hold
Lederrekruttering & 
forældresamarbejde

Din klub på vej
Øvrige kurser

1998 1999 2000 2001

Klubuddannelse

I 2001 steg antallet af afviklede kurser markant. 
Efter tre år med faldende tal var det glædeligt 
at konstatere, at der for alvor blev sat skub i klu-
buddannelserne. Stigningen fra 2000 til 2001 
blev på 29%.

På kursussiden  skete der  mange ting i 2001 
år. Det blev besluttet, at kalde de såkaldte le-
derkurser i uddannelseshuset for klubuddan-
nelse for derigennem at synliggøre, at kurserne 
mere er rettet mod klubberne end de er egentlig 
lederuddannelse.

Hvis der ses på de enkelte kurser, er det især 
Velkommen i klubben og Vores hold, der har op-
levet en voldsom stigning, mens kurserne Klub-
bens Årsplan og Din Klub på Vej har haft en min-
dre tilbagegang. Tilbagegangen for Din Klub på 
Vej kan forklares med, at kurset i løbet af 2001 
blev revideret, så alle interesserede afventede 
det nye kursus. I løbet af 2002 forventes, at klub-
bernes interesse for dette kursus øges betyde-
ligt. Der bliver tale om et 15 timers proceskursus 
for klubbens ledere. 

Kurserne Velkommen i Klubben, Vores Hold 
samt Lederrekruttering, rækker ud mod nye po-
tentielle hjælpere og medlemmer i klubben. 
Mens Klubbens Årsplan, Din Klub på Vej sætter 
fokus på organisationen samt strukturen i klub-
ben.

I løbet af året er der blevet udviklet yderligere 
et kursus ’Værdispil’, som er en del af klubud-
dannelserne for næste år. Værdispillet er tænkt 
som første del af en klubudviklingsproces, som 
har til formål at finde afgørende værdier for 
klubben.

Priserne på kurserne vil i 2001 stige - dels fordi 
der har pågået en revision af et par af kurserne, 
og timetallet er blevet forøget. Dels fordi afstan-
den mellem de faktuelle omkostninger og klub-
bens pris var blevet for stor. 

Alle kurser under klubuddannelse kan opnå 
støtte fra Aktivitetspuljen. I 2001 har ca. 40% af 
de afholdte kurser modtaget støtte fra Aktivi-
tetspuljen.

I forbindelse med revisionen af  www.dbu.dk 
beskrives kurserne tydeligt og enkeltvis, hvilket 
i markedsførings øjemed er af stor betydning.  
Derudover har klubuddannelsen i lighed med de 
andre aktiviteter fået nyt design. De vigtige brik-
ker – Klubuddannelsen har fået den grå brik.

Puljer

Lokalunionspuljen
Puljen kan søges af de seks lokalunioner i forbin-
delse med udarbejdelse af strukturforandringer 
og organisations- og målsætningsarbejde. Pul-
jen på 100.000 blev brugt fuldt ud i 2001.

Aktivitetspuljen 
Har i lighed med sidste år været en stor succes. 
Succesen medførte, at der blev tilført yderligere 
kr. 200.000 til puljen, der oprindeligt var på kr. 
300.000, i form af en ekstra bevilling fra DBUs 
bestyrelse. Til puljen er der kommer over 100 an-
søgninger. Ud af disse har 94 klubber fået tildelt 
ca. kr. 448.000  Det svarer i gennemsnit til næ-
sten  kr. 4.800 pr. ansøgning. Klubberne, der sø-
ger om midler til klubudvikling og uddannelse 
af ledere, bliver tilgodeset af denne pulje. 

Udviklingspuljen 
Udviklingspuljen får stadig større bevågenhed 
hos klubberne. Det resulterede i, at puljen i 
løbet af året blev udvidet fra kr. 300.000 til 
kr. 500.000. Det samlede støttebeløb blev i alt 
på næsten kr. 400.000. Det gennemsnitlige be-
løb der udbetaltes pr. ansøgning var næsten kr. 
31.000.

Puljens formål er primært at støtte større pro-
jekter, som igangsætter en udvikling i en klub el-
ler lokalområde. I 2001 kom der 28 ansøgninger. 

13 projekter fik støtte. Mangfoldigheden blandt 
projekterne er stor. Lige fra lederuddannelse i 
Skjold Birkerød i tæt samarbejde med kommu-
nen og erhvervslivet til genrejsning af ungdoms-
fodbolden i Glostrup – ligeledes i tæt samar-
bejde med kommunen. Af andre temaer kan 
nævnes fremtidens forening og fastholdelse af 
de unge i fodbolden.

Integrationspuljen 
Puljen har i år skiftet navn fra Indvandrepuljen 
til Integrationspuljen. Hele puljebeløbet på kr. 
500.000 er blevet brugt på  klubber, der påta-
ger sig det store arbejde, der stadig er brug for 
omkring integration af  medlemmer med anden 
etnisk baggrund end dansk. Disse klubber har 
brug for støtte og support af såvel rådgivnings-
mæssigt som ressourcemæssig karakter.  En af 
tendenserne indenfor puljen er, at der kommer 
lidt færre ansøgninger. Til gengæld ses større 
anlagte projekter, hvor kommune, klubber og or-
ganisationer indgår i et samarbejde, fordi pro-
blemstillingerne ofte ligger ud over det rent 
fodboldmæssige. Set i lyset af denne udvikling 
er det positivt, at DBU har bidraget til at fast-
holde DIFs integrationsarbejde og deres to spe-
cialkonsulenter på området. Samarbejdet med 
DIF medfører, at der over de næste to år kan la-
ves et fælles fokus på området.
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Lederuddannelse

DBU Uddannelse gennemførte i 2001 en lands-
dækkende spørgeskemaundersøgelse. Målet var 
at afdække bestyrelsesmedlemmernes uddan-
nelsesbehov og -ønsker samt få et billede af, 
hvem lederne i de danske klubber er. Mere end 
10.000 spørgeskemaer blev udsendt til besty-
relsesmedlemmerne i de 1.679 klubber. I alt 
modtog DBU Uddannelse 1.901 besvarelser re-
præsenterende 453 klubber. Undersøgelsen væ-
sentligste resultater ser således ud: 

• 50% af lederne er under 40 år
• 20% af lederne er kvinder
• 66% af lederne er til dagligt beskæftiget i det 

private erhvervsliv
• De unge (under 40 år) går ind i bestyrelsesar-

bejde for at få personlig udvikling
• 28% af lederne har været i bestyrelsesarbejde 

i to år eller kortere tid
• 37% af de ledere, der har været i bestyrelses-

arbejde i mindre end et år, forventer ikke at 
være ledere om tre år

• 45% af de ledere, der har været ledere i et til 
to år forventer ikke at være ledere om tre år

• 50% af bestyrelsesposterne har oplevet per-
sonskifte inden for de seneste to år

• 40% af lederne vurderer, at deres bestyrelser 
har et uddannelsesbehov

• 80% af lederne vil gerne deltage eller over-
veje at deltage i lederuddannelse

• 63% af lederne ønsker kombinere fjernunder-
visning og tilstedeværelsesundervisning

• 89% af lederne har adgang til en computer 
derhjemme, og 88% har adgang til internet-
tet.

• 84% af formændene vurderer, at deres besty-
relser er villige til at prioritere økonomiske 
ressourcer til lederuddannelse. 

• I dag har kun 12% af klubberne et uddannel-
sesbudget for lederuddannelse .

• Lederne skal uddannes inden for områder som: 
ledelse, samarbejde, kommunikation, moti-
vation, konflikthåndtering og forandringsle-
delse.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, er-
faringer fra lederuddannelsesprojekter på Born-
holm og i Skjold Birkerød samt møder med 
lokalunionernes uddannelsesudvalg danner fun-

damentet for en lederuddannelse i dansk fod-
bold. En af de væsentligste samarbejdspartner 
udover klubberne omkring lederuddannelse bli-
ver kommunerne. Der er allerede nu ved at blive 
etableret et samarbejde med flere kommuner 
rundt i landet.

For ledelsesområdet er der defineret en vi-
sion samt mål- og delmål. Visionen for leder-
uddannelse lyder: ’Alle bestyrelsesmedlemmer 
og potentielle ledere i  dansk fodbold skal have 
tilstrækkelige kompetencer til at udføre deres 
hverv’. 

Det betyder i praksis, at ønsket  er at klæde le-
deren bedst mulig på til at udføre sit hverv.

For at komme tættere på visionen er det nød-
vendigt at opstille mål- og delmål. I løbet af 
fem år er det målet at få ’bestyrelsesmed-
lemmer og potentielle ledere fra 30% af de dan-
ske fodboldklubber gennem eller i gang med 
DBUs lederuddannelse, samt at fastholde 75% 
af bestyrelsesmedlemmerne i minimum fire år i 
ledergerningen’.

For at kunne opfylde målene er det en for-
udsætning, ’at 75% af de danske fodboldklub-
ber skal have beskrivelser på alle væsentlige 
arbejdsopgaver’. 

Et af de grundlæggende elementer for iværk-
sættelse af større udviklingsforløb i klubberne 
er, at der er styr på driften. Derfor vælges at 
fokusere på, at klubberne har arbejdsbeskrivel-
ser med ansvar- og kompetencefordeling på alle 
væsentlige arbejdsopgaver. Det giver mere plads 
til at tænke i udvikling. /pg
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Årets fund 
For trettende gang foretog DBUs damelands-
holdstrænere kåringen af Årets Fund. Denne 
gang var det U/17-landsholdets alsidige Varde-
spiller, Tina Luxhøj, der modtog æren.

»Det har været fantastisk at følge, hvordan 
Tina Luxhøj har udviklet sig i 2001. På Vardes da-
mejunior-DM hold er hun vokset fra den rene 
anonymitet til en meget central spiller, der gør sig 
på alle pladser fra bagkæden til angrebet afhæn-
gig af, hvor det kniber,« fortalte U/17-landshol-
dets træner Per Rud ved kåringen og fortsatte:

»På U/17-landsholdet har hun gennem hele 
året været en meget central spiller, og til Nordic 
Cup leverede Tina et meget stærkt indtryk som 
yderste forsvarsspiller, om det var i venstre- el-
ler højre side, betød ikke noget. Som andenårs 
U/17-landsholdsspiller har Tina overtaget anfø-
rerhvervet og styringen i midterforsvaret, hvil-
ket hun magter med stor overbevisning. Jeg 
tror Tina Luxhøj går en stor fremtid i møde.«

Tina Luxhøj modtog udover en pokal en tøj-
pakke fra Hummel til en værdi af 2.000 kroner.

Årets Dameleder 2001
Anette Søndergaard, Solrød FC, blev den første, 
der modtog prisen Årets Dameleder. Hendes 
klubkollega, Jan Sørensen, havde i sin indstil-
ling til dameudvalget givet følgende begrun-
delse til, hvorfor han betragtede hende som en 
værdig modtager: 

»Anette overtog posten som dameungdoms-
formand i december 1999. Denne post har 
Anette bestridt med stor entusiasme. Hun har 
hvert år arrangeret Pigeraketten, hvor der i 2000 
mødte 75 piger op, og hun har i år været ’tov-
holder’ omkring DBUs sommerprof. for piger i 
Solrød, hvor hun formåede at få spillere fra Øl-
stykke FC og Borup IF – udover Solrøds egne til 
at deltage,« skrev Jan Sørensen og fortsatte: 

»Annette er konstant med til at arrangere 
lokale stævner for pigespillere i rekrutterings-
øjemed, og hun var én af initiativtagerne til at 
Køge Boldklub og Solrød FC dannede et dame-
juniorhold sammen, da begge klubber havde 
for få spillere til et hold.«

»Hun har desuden gennemgået DBUs ung-
domstræneruddannelse og været på kample-
derkursus. Til daglig er hun assistenttræner 
på Solrøds 1. pigehold, der i den netop afslut-
tede turnering fik bronzemedaljer. Hun har end-

videre været én af trænerkræfterne omkring 
DBUs teknikmærke, som vi har gennemført fra 
maj til september 2001, blandt andet med det 
resultat, at en pige fik sølv som den første i 
Danmark.

Anette Søndergaard modtog udover en po-
kal og en tøjpakke fra Hummel til en værdi af  
2.000 kroner et tilbud om at deltage på en af 
damelandsholdenes rejser.

Årets Dametræner 2001
Titlen som Årets Dametræner blev uddelt for 
anden gang, og for første gang var det en 
kvinde, der modtog prisen, da DBU Instruktør, 
Else Toft Sørensen, fra Grønbjerg IF i år fik hæ-
deren.

Inge Lund-Nielsen fra Grønbjerg skrev føl-
gende i sin indstilling: 

»Else har i alle år været aktiv på Grønbjerg 
IFs 1. hold, også under hendes virke som træner. 
Selv i 2001 – i en alder af 46 år – var Else med på 
1. holdet i flere kampe.

På regions- og unionsplan har Else været me-
get aktiv, og hun var i slutningen 80`erne og 
begyndelsen af 90`erne medlem af dameud-
valget under Region 2 og JBU.

Grønbjerg IF har i mange år været ’Vestjyl-
lands Flagskib’ indenfor damefodbolden. Dette 
kan Else takkes for gennem sit meget enga-
gerede arbejde for såvel ungdom som senior-
fodbolden i Grønbjerg IF,« berettede Inge Lund-
Nielsen og ridsede Else Toft Sørensens indsats i 
dansk damefodbold op: 

1974 Startet som aktiv for Grønbjerg IF 
1975-81 Medlem af dameudvalg og holdleder 

 for Grønbjerg IF 
1979-80 Træner for piger og drenge i 
  Grønbjerg IF 
1981-82 Sekretær i Grønbjerg IFs bestyrelse 
1982-84 Træner for damejuniorer i 
  Grønbjerg IF 
1983 Hjælpetræner for Serie 1-damer 
1991-94  Træner for damejuniorer – 
  blev mester under JBU 
1995-01 Træner for Grønbjerg IFs DS-damer 

Else Toft Sørensen modtog, udover en pokal og 
en tøjpakke fra Hummel til en værdi af  2.000 
kroner, et tilbud om at deltage på en af dame-
landsholdenes rejser.

Hædersbevisninger

Leo Dannins Rejselegat
Leo Dannins Rejselegat på 6.000 kroner blev 
uddelt til Jan Christiansen, Ringsted Damer FK, 
John Larsen, KFB samt William Olsen, SUB Uller-
slev.

Jan Christiansen har siden 1978 været primus 
motor i Ringsted Damer FK, hvor han har været 
træner på alle niveauer. Han har i hele perioden 
været medlem af Ringsted FKs bestyrelse og si-
den 1992 medlem af SBUs dameudvalg.

John Larsen, KFB og KBU, har siden 1970 be-
skæftiget sig med ungdomsfodbold i KFB. Siden 
1986 har han været involveret i KBUs ungdoms-
arbejde som formand for unionens ungdoms-
udvalg og er i øjeblikket et værdsat medlem af 
DBUs herreeliteungdomsudvalg.

William Olsen, SUB Ullerslev, var allerede som 
19-årig engageret som leder, hvor han i 1970 
blev valgt ind i klubbens bestyrelse, hvor han 
har siddet siden – heraf i 16 år som formand og 
ungdomsformand.

Erik Hansen ungdomslederpris
Erik Hansens Ungdomslederpris blev uddelt 
for første gang ved repræsentantskabsmødet i 
1997. 

Prisen blev stiftet i 1996 af Foreningen til Ind-
køb af Boldrekvisitter, hvor Erik Hansen selv har 
været formand igennem mange år.

Dette års pris på 10.000 kroner gik til Søren 
Andersen, FBU, som startede som ungdomstræ-
ner i Knudsker som 16-årig. Fra 1976-87 var Sø-
ren ungdomstræner og medlem af Rønne IKs  
ungdomsudvalg. Han flyttede til Fyn i 1987 og 
allerede året efter kom han ind i FBUs ung-
domsudvalg og siden hen også i FBU herreelite-
ungdomsudvalg. Søren Andersen har ydermere 
fungeret som assistenttræner og holdleder i de 
senere år på FBUs unionshold og aktivt været 
med til at sætte sit præg på DBUs strukture-
rede talentudvikling.



Udgiver 
Dansk Boldspil-Union 

Redaktion 
DBU Kommunikation,

Lars Berendt (ansvarshavende) & 
Jacob Wadland 

Layout 
DBU Kommunikation,

Mikael Hauberg 

Fotos 
Per Kjærbye

Michael M. Carlsen
Fyens Stiftstidende

Mikael Hauberg
 

Redaktion slut 
5. februar 

Produktion 
Kailow Tryk

Distribution 
HKB 

Oplag 
3.000 

Pris 
Kr. 60,00 plus kr. 18,00 i forsendelse



DBU Årsberetning 2001

– store fodboldoplevelser

Dansk Boldspil-Union

Adresse
Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Telefon
4326 2222

Telefax
4326 2245

E-mail

dbu@dbu.dk

www.dbu.dk

D
ansk Boldspil-U

nion Å
rsberetning 20

0
1


