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DANSK FODBOLD BOBLER OG BLOMSTRER
”Kom så, DANMARK….!”
FORORD
INDLEDNING

Uha, det lød godt, da danske fans igen og igen råbte på de danske landsholdsspillere. Under VM i Rusland, hvor Herrelandsholdet spillede sig frem til
1/8-finalen og tabte til Kroatien efter en nervepirrende straffesparkskonkurrence. Til Kvindelandsholdets altafgørende VM-kvalifikationskampe i
Viborg, hvor det desværre blev til samlet nederlag til Holland og dermed en
misset VM-deltagelse. Og for U21-drengene, der skal spille EM-slutrunde i
Italien til sommer. Vi glæder os!
2018 vil også blive husket som året, hvor vi har indgået vigtige aftaler for
dansk fodbold.
DBU’s Repræsentantskab vedtog politiske reformer, vi har arbejdet med
i flere år. Det betyder, at vi i 2019 afholder Fodboldens Kongres for første
gang og samtidigt har indført valgperioder og en ny struktur for både DBU’s
bestyrelse og mange fagudvalg.
Derudover har vi indgået en ny, seksårig landsholdsaftale med Herrelandsholdet efter et langt og ærgerligt forhandlingsforløb med alt for meget konflikt. Nu vil vi genskabe et bedre samarbejde mellem spillere og DBU til glæde for alle i dansk fodbold.
2018 blev også året med en række spændende tiltag for kvindefodbold i
Danmark med både etablering af en ny kvindeliga, nye tiltag på Kvindelandsholdet og flere aktiviteter i landets klubber. Spændende.
Samtidigt var 2018 også året, hvor fodboldens tusindvis af frivillige brugte
endnu flere tusinde timer på at træne, dømme eller lede de godt 330.000
kampe, der blev spillet på fodboldbaner over hele landet.
Tak til alle jer, der skaber dansk fodbold.

Jesper Møller,
Formand, DBU
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Kenneth Reeh
Konst. adm. direktør, DBU
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ÅRETS ORD ER ’KVINDELANDSHOLDET’
Det kommer ind fra højre. Som en vaskeægte underdog bliver ’Kvindelandsholdet’ i sidste øjeblik smidt på bordet til afstemningen om ’Årets
Ord 2017’ i P1-programmet ’Klog på sprog’. Og foran ord som ’bitcoin’,
’dab’ og ’disruption’ tager ’Kvindelandsholdet’ prisen, som det mest tidstypiske ord for det forgange år. På baggrund af både EM-sejr og landsholdskonflikt. Og danskerne får lov til at høre – og se - meget mere til
Kvindelandsholdet, da DR og DBU forlænger samarbejdet om en TVaftale for Kvindelandsholdets kampe frem til 2023.
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DANSK TALENTUDVIKLING
SKRIVER HISTORIE
INDLEDNING
JANUAR

Dansk talentudvikling skal i højere grad på dagsordenen.
Både i Danmark og i udlandet.
Derfor samles 320 trænere, talent- og fodboldansvarlige for første
gang i januar til en national talentkonference i Kolding, hvor også den
engelske landstræner Gareth Southgate er på talerstolen.
Med tre millioner kroner årligt i budgettet sætter DBU’s bestyrelse
penge bag ordene, og fem nye talenttrænere ansættes til at gå både
bredere og yngre i jagten på danske talenter.

FLERE FRIVILLIGE HÆNDER, TAK
Klubrådgiveren Jan B. Larsen bliver Store Heddinge BK’s frelsende engel
med sine gode idéer. For der er behov for flere frivillige i klubben, så det
ikke altid er de samme, der skal trække læsset.
Derfor har Store Heddinge BK fået hjælp til at gentænke klubbens
frivillighedsstrategi. Som noget nyt går klubbens frivillige rundt og
prikker folk på skulderen for at få flere i gang, og Facebook er også
i spil for at skaffe flere hænder. Derudover har klubben også fået et
frivillighedsudvalg, der allerede har været med til at løfte frivilligheden
i klubben og ikke mindst fået folk til at indse, at der er behov for flere
frivillige hænder.
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FUTSAL ER DET NYE SORT
JANUAR

Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du skal have fat i en autograf
fra én af Futsal-landsholdets spillere. Der er nemlig flere af de boldglade
drenge, som uden for parketgulvsbanen har fået sig noget af en karriere
på Youtube – og derfor er blevet nogle særdeles populære drenge.
Populariteten ses også på tilskuerrækkerne i Antvorskovshallen i
Slagelse på Midtsjælland, da Futsal-landsholdet kickstarter 2018sæsonen med to kampe mod Tyrkiet. Næsten 2.500 tilskuere ser med,
da danskerne samlet sejrer 12-8 over Tyrkiet i to venskabskampe med
masser af tryllerier og intensitet.
Boldmagikerne fra Futsal-landsholdet fanger også DR´s opmærksomhed
– i så høj grad, at du hele 2019 kan følge holdets hjemmebanekampe i
programmet ’Landskampen’.
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FEBRUAR

KÆMPE PRIS TIL PIGERNE FRA FC THY
De er hverken fjender eller rivaler. De er venner og holdkammerater. Og
så er de en del af et fællesskab og et unikt samarbejde i FC Thy Piger, der
foran et kæmpe publikum til DR’s store Sportsgalla får den fornemme pris,
Danskernes Idrætspris 2017.
FC Thy er en sammenslutning af de fem klubber Nors BK, Thisted FC,
Koldby/Hørdum IF, Frøstrup Hannæs IF og Nordthy IF. De har slået sig
sammen for at styrke kvindefodbolden og give alle fodboldinteresserede
piger i det nordvestjyske muligheden for at spille fodbold og være en del
af et hold.
Det er andet år i træk, at prisen går til et fodboldinitiativ. Tidligere har FC
Prostata, der er et fodbold-rehabiliteringsforløb for mænd med prostatakræft, vundet.
Med prisen følger en check til FC Thy Piger på 100.000 kroner.
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SPIL FODBOLD OG KOM I JOB
Det lyder næsten for godt til at være sandt. Spil fodbold og få et job.
Sådan er det i hvert fald for seks ud af syv akademikere, der har været
en del af et særligt beskæftigelsesprojekt i Næstved. Alle har de skiftet
job-centeret ud med en praktikplads i den lokale idrætsforening.
De er blevet styrket på det personlige plan og er dermed blevet bedre
rustet til deres fremtidige job. De har fået gode erfaringer med opgaver,
som de lokale foreninger ikke selv har haft mulighed for at løfte. Og med
det i bagagen er de ledige kommet i job efter deltagelsen i ’Erhverv,
Ledelse og Idræt’, der omfatter to ugers kursus i det personlige lederskab,
fire ugers praktik i en idrætsforening samt syv ugers praktik i en lokal virksomhed.
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FEBRUAR

TAASTRUP FC SPARER SAMFUNDET
FOR MILLIONER
Hvis de frivilliges indsats var lønnet, hvor meget ville arbejdet så være
værd i kroner og ører? Hvor meget er en klub med til at reducere udgifterne på sundhedsområdet, når en inaktiv borger vælger fodboldbanen
fremfor sofaen? Og hvor meget bidrager klubbens medlemmer egentlig til
den danske økonomi?
Alt det og meget mere er nu muligt at få svar på med et nyt værktøj i
KlubOffice.
Taastrup FC er en af de klubber, der har beregnet sin værdi, og det glæder formand Birgitte Hamborg Faarbæk:
”Det er en øjenåbner, fordi selvom vi godt kender antallet af frivillige, så
kan vi lige pludselig se, hvor meget det betyder, når det kommer til antal
fuldtidsstillinger og indvirkning og besparelser på sundhedsområdet.”

SUCCES PÅ BANEN GIVER SUCCES
I BANKEN
Sportslig succes er ikke overraskende også lig med kommerciel succes.
Herrelandsholdet slutter 2017 med tre udsolgte kampe på hjemmebane,
som giver 8 mio. kr. mere i indtægter end det forudgående år.
Samtidigt giver EM-slutrunderne for Kvinde- og U21-landsholdet yderligere overskud på bundlinjen, som ender med et samlet overskud i årsregnskabet på 1,9 mio. kroner. Og det er på trods af, at konflikterne på landsholdene, og de aflyste kvindelandskampe mod Holland og Sverige, ender
med en udgift på næsten 3 mio. kroner.
Den stabile økonomi gør det muligt at bruge 37 mio. kr. til blandt andet
spiller- og talentudvikling og viser også, at sportslig succes er en afgørende katalysator for udviklingen af dansk fodbold.
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MARY PÅ BANEN FOR BØRNS TRIVSEL
H.K.H. Kronprinsesse Mary går på plænen til Herrelandsholdets venskabskamp mod Panama på Brøndby Stadion. Her modtager hun en UEFAdonation på 50.000 euro for Mary Fondens arbejde for, at børn trives i
fritidslivet. Donationen skal hjælpe endnu flere børn til gode fodboldoplevelser i klubberne.
Mary Fonden får prisen for sit arbejde for at skabe opmærksomhed omkring, at ikke alle børn har det godt i fritidslivet og for at styrke børns trivsel, når de dyrker sport. Sammen med DBU er det lykkedes at skabe en
større synlighed omkring, hvordan klubberne træner sammenholdet, samtidig med at man træner fodbold.
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FODBOLDENGLEN I HALL OF FAME
MARTS

Der er landsholdsstjerner og talenter. Der er trænere og spillere. Og så
er der projektet, hvor fodbold hjælper mod brystkræft. Til sidst er der
fodboldenglen – alias den afdøde danske landsholdsspiller – Henning
Jensen, der, med hilsner fra den internationale fodboldscene og
klapsalver, bliver optaget i Fodboldens Hall of Fame.
Det hele finder sted til Dansk Fodbold Award, der går forud for DBU’s
Repræsentantskabsmøde i Herning Kongrescenter. Udover den historiske
hæder til Henning Jensen, bliver der uddelt priser til de bedste kvinde- og
herrespillere, til talenter, trænere og mål – og den særlige ’En Del af Noget
Større’-pris, der går til projektet ’Fodbold Fitness ABC – After Breast
Cancer’, hvor kvinder bruger fodbold til at komme i gang igen efter et
brystkræft-forløb.

HISTORISKE REFORMER
HALVERER BESTYRELSEN
To og et halvt års arbejde for den Politiske Kommission, der bliver nedsat
i november 2015, ender med en historiske beslutning. På papiret ser det
dramatisk ud med en reduktion af bestyrelsen fra 16 til syv medlemmer
samt nedlæggelse af Forretningsudvalget og indførsel af valgperioder.
Transitionen bliver demokratisk forankret ved etablering af Fodboldens
Kongres, der skal sikre debat og dialog, og arbejdet med sikring af større
diversitet af køn og etnicitet bliver formaliseret. Men virkeligheden er
relativ udramatisk. Forslagene bliver vedtaget enstemmigt og sætter
punktum for årtiers diskussion om reformer af den politiske struktur i
dansk fodbold.

18

ÅRBOG 2018

|

DANSK BOLDSPIL-UNION

|

EN DEL AF NOGET STØRRE

ÅRETS
KVINDELIGE SPILLER
Nadia Nadim

ÅRETS
MÅLSCORING
Simon Tibbling for Brøndby IF
mod Silkeborg IF, d. 15/10-2017

ÅRETS
MANDLIGE SPILLER
Christian Eriksen

ÅRETS
TRÆNER
Kasper Hjulmand

ÅRETS
KVINDELIGE TALENT
Signe Bruun

ÅRETS
DOMMER
Michael Tykgaard

ÅRETS
MANDLIGE TALENT
Mathias Jensen

ÅRETS
FODBOLDKLUB
Kildemosens Boldklub

ÅRETS
3F LIGASPILLER
Stine Larsen

’EN DEL AF NOGET STØRRE’-PRISEN
Projekt ’Fodbold Fitness ABC,
After Breast Cancer’

ÅRETS
ALKA SUPERLIGA-SPILLER
Emiliano Marcondes

HALL OF FAME
Henning Jensen
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KOLDING Q FÅR HJEMMEBANE I FINALEN
– MEN TABER TIL BRØNDBY
APRIL

Brøndbys pokalskab må efterhånden være fyldt op til renden. Da klubbens blå-gule kvinder i maj sikrer sig pokaltitlen med en sejr over Kolding
Q, er det ikke mindre end 11. gang, at vestegnsklubben kan hæve pokalen
over hovedet.
Hjemmebaneholdet fra Kolding Q har ellers lagt op til en fest uden lige
med tilskuerrekord og masser af stemning på lægterne. Det er dog ikke
nok til at forhindre Brøndbys stærke mandskab i at vinde 3-0 og tilføje
endnu en pokal til samlingen.
Hvis Brøndby i år sikrer sig endnu en pokal, bliver det med en hilsen fra
Sydbank. Pokalturneringen på både herre- og kvindesiden har nemlig fået
banken som hovedsponsor fra sæsonen 2018/2019.

ANEKDOTER OG FORTÆLLINGER
FRA VM-TRÆNERNE
Til stor begejstring for flere hundrede danske trænere fortæller Åge
Hareide og Jon Dahl Tomasson til ‘Store Trænerdag’ om det arbejde, der
sikrede Herrelandsholdet den første slutrundeplads i seks år.
Specielt detaljer fra den allerede historiske 5-1-sejr over Irland i
Dublin bliver nøje gennemgået og skaber god stemning hos skaren af
fodboldtrænere.
Arrangementet bliver afholdt på Åge Hareides gamle hjemmebane,
Brøndby Stadion, og de danske landstrænere er en del af et tæt program,
hvor der også bliver fremvist et træningspas af Brøndbys U17-mandskab.
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KVINDEKOMMISSIONEN VIL VINDE GULD
TIL DANSK KVINDEFODBOLD
Der skal flere kvindelige trænere og dommere. Der skal flere kvinder i
DBU’s bestyrelse, råd og udvalg. Kvindeligaen skal relanceres med nyt
navn, der skal langt flere kampe på TV, og så skal Kvindelandsholdet
’Gå Efter Guldet’, som rapporten fra DBU’s Kvindekommission hedder.
Kommissionen præsenterer forud for en landskamp sin rapport på Viborg
Stadion og sætter høje ambitioner for dansk kvindefodbold. De mange tiltag er nødvendige for at give flere medlemmer og større resultater.
Rapporten sendes derefter i høring og bliver fulgt op af en række tiltag
fra DBU.
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APRIL

FRIDA NIELSEN DØMMER VED
U17-EM FOR KVINDER
Hun er kun 28 år. Og alligevel er den danske dommer Frida Nielsen ved at
blive så etableret, at UEFA’s dommerkomité vælger hende som én af i alt
seks dommere, der skal styre slagets gang ved EM for U17-kvinder i
Litauen. En stor anerkendelse for den danske dommer, der får mulighed
for at dømme ved en slutrunde. Hun er endda nået at blive mor og
komme tids nok tilbage på topniveau til at blive udvalgt til slutrunden.
”Det er utrolig dejligt, når man tænker på, hvor meget arbejde jeg har lagt
i at komme op på niveau efter min barsel.”
Med Frida Nielsens islæt bliver turneringen heller ikke helt uden dansk
deltagelse. Tidligere har Frida Nielsen desuden markeret sig ved at være
den første kvindelige dommer til at dømme 2. division på herresiden.
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APRIL

LANDSHOLDSSTJERNER BESØGER
BØRNEAFDELING
Højlydte grin og lyden fra et computerstyret fodboldspil. Gangene på
Børneafdelingen på Viborg Regionshospital bærer præg af en helt særlig
stemning en forårsmorgen i april.
Kvindelandsholdet besøger de mange små patienter og deres forældre,
og mens spillerne bliver introduceret til en hverdag, der ikke altid er lige
sjov, er der både tid til autografskrivning og en shoot off på afdelingens
elektroniske fodboldspil.
Spillernes vigtigste årsag til besøget er at overrække afdelingen en check
på 25.000 kroner. Penge, som skal forsøde indlæggelsestiden for de
mange børn.
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‘PLADS TIL ALLE’ FÅR FINT BESØG
„Det bedste er, at både landsholdet og Kronprinsen er her.“
Abel på syv år har en helt særlig dag på grønsværen i Helsingør, hvor
både H.K.H. Kronprins Frederik og de fire stjerner fra Herrelandsholdet,
Simon Kjær, Kasper Schmeichel, Pione Sisto og Christian Eriksen, besøger
projekt ‘Plads til Alle’.
Sammen sætter de fokus på det gode, givende fællesskab, man har med
sine kammerater, når man spiller fodbold i fritiden.
I flere år har DBU med Red Barnet og flere af landets kommuner stået
sammen om ‘Plads til Alle’, hvor udsatte børn, som eksempelvis Abel,
hjælpes ind i foreningslivet - foreløbig i 24 kommuner over hele landet.
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40 ÅR SOM DOKUMENTARIST
MAJ

Hele 40 år på faldefærdige skamler i al slags vejr. Som passioneret dokumentarist af landsholdets transformation fra mellemklassebil til limousinemodel.
Fotograf Per Kjærbye har med sit kamera foreviget mere end 400 landskampe og været bag baglinjen på stadions over hele verdenen.
Som vidne til Laudrup-familien, Pionteks revolution, EM92-miraklet i
Sverige, VM-eufori i Frankrig, det ’fynske bøgetræ’, Olsen-bandens æra
og senest Hareides indtog i dansk landsholdshistorie. Og han er her stadigvæk. Selvom dåbsattesten siger 68 år, er lysten til at være en del af
fodboldhistorien usvækket. Så Per er stadig at finde. Bag baglinjen. Bevæbnet med kamera, skammel og vest – og nu også ledsaget af sønnen
Anders, der løfter arven videre i jagten på det næste stykke danmarkshistorie.

BEDRE FORHOLD SKAL ØGE
FODBOLDGLÆDEN HOS PIGERNE
Sofie fra Søndervig og Henriette fra Hundested må ikke blive overset.
Derfor investerer DBU flere penge i talentudviklingen på pigeområdet i
2018. Målet er, at de bedste piger får de bedste træningsforhold og fodboldmiljøer, uanset hvor i landet man bor.
Det nye initiativ går under navnet ’Pigetræning Danmark’ og henvender
sig til unge fodboldtalenter, der allerede er under DBU’s Talentcentre for
U14-U15. Den ekstra, kvalificerede træning skal i de kommende år udbredes og motivere piger med særlige fodboldforudsætninger til at fortsætte
med fodbolden, så der også i fremtiden er et dansk landshold, der spiller
med om medaljer ved slutrunderne.
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EN SÆRLIG HYLDEST TIL PERU
“Det er et yndigt land. Det står med Andesbjerge.”
DR Pigekoret synger den danske nationalsang i en hel ny version. For
inden årets VM-slutrunde i Rusland, modtager Herrelandsholdet en flot
video-hilsen fra det peruvianske fodboldforbund, der efter 36 år nu igen
skal med til verdens største fodboldfest.
Derfor vælger Herrelandsholdet at hylde Peru i en video med DR Pigekoret, der ændrer i nationalsangens strofer og i stedet synger om Inkariget og Andesbjergene. FIFA deler efterfølgende videoen på deres Facebook-side og op mod fire millioner mennesker ser landsholdets hilsen til
Peru på sociale medier.
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DM-GULD TIL JYLLAND
Normalt er der både afgørende point og titler på spil, når klubberne
Fortuna Hjørring og Brøndby mødes. Men da sidste spillerunde i 3F-Ligaen sparkes i gang, er der ikke meget mere på spil end æren.
Fortuna Hjørring sikrer sig nemlig allerede ugen forinden DM-pokalen
foran næsen af de evige rivaler fra den københavnske vestegn, og det er
dermed 10. gang, at nordjyderne kan kalde sig danmarksmestre.
Det er til gengæld kun anden gang, at ulvene fra FC Midtjylland kan
løfte DM-pokalen. Det sker efter et tæt kapløb med Brøndby, der også på
herresiden må se sig henvist til andenpladsen, efter en dramatisk kamp
på Horsens Stadion, der sandsynligvis går over i historien, da de blå-gule
smider en 2-0-føring i de døende minutter og dermed mister guldet til FC
Midtjylland.
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KLAPHATTEN ER TILBAGE
Vi husker den fra roliganbevægelsen i 80’erne, hvor spillerne hed Søren
Lerby, Frank Arnesen og Preben Elkjær. Vi kender den også fra 90’erne,
hvor der både var EM-triumf i Sverige og det flotte VM-resultat i Frankrig. Og forud for slutrunden i det franske i 1998 kommer den så tilbage –
‘Klaphatten’.
Op til VM-slutrunden i år bliver den ikoniske hat relanceret på ny efter 20
års fravær, og danskerne klapper endnu en gang med hatten, da mere end
20.000 fans får fat i den finurlige, rød-hvide kasket.
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HELMIG OG HELE DANMARK OP AT STÅ
MAJ

Titlen på Thomas Helmig og Herrelandsholdets VM-sang indbyder til
fællesskab, og sangen bliver soundtracket til mange fans’ fodboldsommer.
For det danske herrelandshold er en sang fra lige præcis Thomas Helmig
en drøm, der går i opfyldelse. Helmigs sange er en integrereret del af
atmosfæren i omklædningsrummet, og det var et stort ønske fra spillerne,
at Helmig skulle lave sangen.
Spillerne, DBU og Helmig beslutter at give hele overskuddet fra VMsangen til Fodboldfonden, der støtter udsatte og fattige børn i Danmark.

PAVESTOLTE POULSEN DØMMER
POKALFINALEN
Det er ikke kun Silkeborg IF og Brøndby IF, der ser frem til at spille den
traditionsrige pokalfinale på Kristi Himmelfartsdag i Telia Parken. For
36-årige Anders Poulsen er det også en drøm, der går i opfyldelse:
”Jeg er pavestolt over at få lov til at dømme kampen i år. Det er i dommerøjne en af de virkelig store kampe i Danmark, og det er en af de kampe,
man havde i tankerne, da man i sin tid rendte rundt og dømte Serie 5.”
Det er en underholdende finale i DBU Pokalen, som Anders Poulsen og de
31.000 tilskuere er vidne til. For selvom midtjyderne bringer sig foran efter en halv times spil, slår de blå-gule til, netter tre gange og vinder pokalen for første gang i 10 år.
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TRE KAMPE OG ET STRAFFESPARKSDRAMA
JUNI

Christian Eriksens flotte mål. Schmeichels enestående redning.
Zankas altafgørende tackling.
VM i Rusland byder på både forløsende mål og et utal af redninger. Og de
danske fans er på plads på havnen i Aarhus, i Parken og ikke mindst på
stadion i Saransk.
Åge Hareide og holdet indfrier deres målsætning om at gå videre fra
puljen, men er alligevel ærgerlige, da holdet taber på straffespark til de
senere sølvvindere fra Kroatien. Men under hele slutrunden stråler især
den danske defensiv og Kasper Schmeichel vogter buret på fornemmeste
vis og bliver en af slutrundens bedste målmænd.

VM SKAL IKKE SES ALENE
Tusindvis af danske fans følger Herrelandsholdets første VM-deltagelse
siden 2010. Mens en gruppe er med på lægterne i Rusland og andre til
nationale events, følger de fleste VM foran fjernsynet sammen med andre.  
Røde Kors og DBU går derfor sammen om VM-indsatsen ‘#ForDanmark’,
som skal give flere danskere mulighed for at se Danmarks VM-kampe i
fællesskab.  
Fællesskabs-indsatsen handler om at matche de danskere, der har
mulighed for at byde andre inden for i deres hjem, med andre som ellers
sidder alene, så de sammen kan følge kampene under VM.
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FODBOLDSPILLENDE KRÆFTRAMTE FÅR ET
BEDRE HELBRED
JUNI

Prostatakræftramte, der spiller fodbold, får det bedre!
Det viser et nyt studie fra Rigshospitalets forskningsenhed. For mænd,
der er ramt af prostatakræft og spiller fodbold, får det bedre både fysisk
og mentalt, sammenlignet med dem, der ikke rør læderkuglen.
Studiet samler op på fem år med motionsfodbold i FC Prostata, der er et
tilbud til prostatapatienter i flere klubber, som DBU, SDU, UCSF og Komiteen for Sundhedsoplysning står bag.
Udover at helbredet får et løft, spiller seks ud af 10 stadig fodbold efter ét
år - de bliver altså fastholdt i gode fællesskaber på FC Prostata-holdene.

KMD OG DBU SKYDER NYT
DATAPARTNERSKAB I GANG
Hvis tilskuerne er fodboldlandsholdets 12. mand, så er data i dag den 13.
mand.
For data er blevet en helt afgørende brik i kampen om de sidste procenter,
der kan gøre forskellen på fodboldbanen. Derfor har DBU og it-virksomheden KMD lavet et nyt officielt datapartnerskab.
Første opgave er at nedbryde og analysere de mange sportsdata, som det
danske herrelandshold har til rådighed under slutrunden i Rusland. Og det
nye samarbejde har været så stor en succes, at det fortsætter ved Herrelandsholdets kampe i 2019.
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D

K
DBU vs FOLKEMØDET 2018
PROGRAM

9

11

TORSDAG KL. 13 (A2)
WORKSHOP: Hvordan skaber
vi inkluderende byrum
for piger?

10

TORSDAG KL. 16 (B16)
DEBAT: Dialog eller boykot,
når bolden ruller?

TORSDAG KL. 14 (J3)
DEBAT: Fodbold for fred

3

7

FREDAG KL. 10:30 (A4)
DEBAT: Vi er røde, vi er hvide.
Om national identitet

FREDAG KL. 9 (K20)
SAMTALE med TrygFonden:
Kan fodbold redde liv?

3

4

FREDAG KL. 13:30 (K15)
DEBAT: Unge på kanten hvordan får vi udsatte unge ind
i fællesskabet?

FREDAG KL. 15 (G6)
DEBAT: Fodbold diktaturstaternes legeplads?

1
LØRDAG KL. 17:30
VM-fodbold på storskærm
(Hovedscenen)
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#ENDELAFNOGETSTØRRE PÅ FOLKEMØDET
JUNI

På årets Folkemøde sætter DBU fokus på fodboldens værdi på og uden for
banen. Med en lang række debatter og events diskuteres fodbold som løsning, når det gælder udfordringer som sundhed, integration og mangfoldighed i samfundet.
Folkemødet på Bornholm samler hvert år flere end 100.000 mennesker i
alle aldre. Derudover deltager over 1.000 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier. På Folkemødet får DBU udbygget
samarbejdsrelationer og får ny og brugbar viden om politiske spørgsmål,
der relaterer sig til hele fodbold-Danmark.

FODBOLDPAS TIL ALLE
‘In The Club’ kommer først. Den midtjyske klub er den første klub i Danmark, hvor alle medlemmer får aktiveret DBU’s nye ‘Fodboldpas’. Et pas,
der fra efteråret 2018 er nødvendigt, for at spille fodbold i de danske rækker.
Fodboldpasset bliver indført i forbindelse med den nye databeskyttelsesforordning, og Fodboldpasset giver massive forbedringer, når det kommer
til data. Blandt andet bliver antallet af fodboldkampe, der afgøres på skrivebordet, halveret, som følge af ikke-udfyldte holdkort.
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SCHMEICHEL SÆTTER REKORD
Med et dyk til venstre snupper Kasper Schmeichel Luka Modric’ straffespark i de sidste sekunder af VM-1/8-finalen mellem Danmark og Kroatien.
Dermed er Herrelandsholdet fortsat i live, og dysten fortsætter til straffesparkskonkurrence. Et stort øjeblik for holdet – og et stort øjeblik for
fansene, der følger Herrelandsholdet på Instagram. Schmeichels redning
slår rekorden for flest likes på mediet nogensinde.
Billedet får hele 23.108 likes.
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JULI

KVINDELANDSHOLDETS RIKKE SEVECKE
LÆRER FRA SIG PÅ DBU FODBOLDSKOLE
Til tider bliver ventetiden til næste øvelse lige forlænget en smule, fordi
der skal skrives en autograf eller to. Men det er nu fodbolden, der er i
centrum, når landsholdsspiller Rikke Sevecke (tv. i billedet) er træner på
DBU Fodboldskole. Den 22-årige forsvarsspiller har de seneste seks år tilbragt sommeren i barndomsklubben på Falster, hvor hun lærer driblinger
og tricks fra sig på fodboldskolen i Nykøbing FC. Selv er Rikke Sevecke
begejstret for at kunne gøre det endnu sjovere på fodboldskolen:
”Jeg startede selv min karriere hernede, og det er sjovt at give noget tilbage til klubben,” fortæller hun.

BALTIC SEA CUP SÆTTES I SØEN
Det skal være langt nemmere at springe fra ungdomshold til førstehold for
Danmarks talenter. Derfor lancerer DBU sammen med Divisionsforeningen i
efteråret 2018 en ny international klubturnering for U21-hold. ‘Baltic Sea Cup’
bliver navnet på turneringen, der får deltagelse af klubber fra Danmark, Sverige, Tyskland og Polen.
Den nye turnering bygger videre på erfaringerne fra de danske klubbers deltagelse i ‘UEFA Youth League’, der viser, at internationale kampe er med til
at forkorte talenternes vej til klubbernes førstehold – til glæde for både klubber og landshold.
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150.000 DELTAGER I DBU TOUR-FESTEN
JULI

I halvanden måned ruller DBU Tour-karavanen ud i hele ti danske byer
med fodboldarrangementer. På paletten er ‘Fodboldens Dag’ og det
traditionsfyldte ‘VM i Straffe’.
Det hele begynder i Smilets by, Aarhus, og derefter er Roskilde, Herning,
Horsens, Odense, Esbjerg, Aalborg, Helsingør og Køge værtsbyer for
den store fodboldfest, inden touren afsluttes med en storskærmsvisning
af VM-finalen på Rådhuspladsen i København. VM-feber, sommervejr og
mest af alt en masse fodboldglade danskere er nok årsagen til, at arrangementet bliver besøgt af hele 150.000 danskere.
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PIGER MØDER TALSTÆRKT OP PÅ
GET2 FODBOLDSKOLE
AUGUST

De dribler på den knastørre, gullige fodboldbane. Hestehalerne og
tørklæderne flagrer, når pigerne løber efter bolden. På årets Get2
Fodboldskoler har rekordmange piger trukket i fodboldtrøjen.
Knap 250 ud af 834 deltagere er piger og kvinder. Én af dem er 12-årige
Jouda Al Youssef, der kom til Danmark fra Syrien for tre år siden med sine
forældre og tre søskende.
”Det er mega godt at være på fodboldskole, fordi man lærer nogle nye
tricks. Og sjovt, fordi man får nogle nye venner.”

KVINDELANDSHOLDET NOMINERET VED
DANISH RAINBOW AWARDS
Regnbuefarverne er ikke til at tage fejl af. Cirkusbygningen i København
danner rammen om et flot og festligt awardshow, der blandt andet har
som fokus at hylde personer, organisationer og virksomheder, der er med
til at skabe bedre livsvilkår for LGBT-personer.
Det danske kvindelandshold er, sammen med blandt andre Spillerforeningen, nomineret til ‘Årets Sportspris’ til Danish Rainbow Award –
AXGIL 2018.
Nomineringen af Kvindelandsholdet sker på baggrund af ‘holdets fuldstændig uproblematiske tilgang til LGBT’.
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AUGUST

FODBOLD MOD HOMOFOBI TIL
COPENHAGEN PRIDE
For andet år i træk er fodboldturneringen ‘Pride Cup’ med til at slå fast, at
fodbold er for alle uanset køn, religion, etnicitet eller seksuel orientering.
Under Copenhagen Pride-ugen spiller DBU, Spillerforeningen, Pan Idræt,
DGI, Amnesty og Institut for Menneskerettigheder en fodboldturnering
på Nytorv i København for at sætte fokus på problemer med homofobi i
dansk fodbold.
DBU er medarrangør af turneringen, og initiativet går hånd i hånd med
kampagnen fra 2017, som giver homofobien sparket. Kampagnen bød på
regnbuemarkeringer i Superligaen og på herre- og kvindelandsholdene,
ligesom flere tusinde regnbue-anførerbind siden er sendt ud til brug i
dansk breddefodbold.
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TIL KAMP MOD FODBOLDUROLIGHEDER
Det skal være trygt for børn og voksne at gå til fodbold. Derfor blæser Justitsministeren, Divisionsforeningen, DBU, Danske Fodbold Fanklubber og Rigspolitiet til kamp mod fodbolduroligheder med et nyt fælles udspil, der skal
sikre trygge oplevelser, når man går til fodbold. Strammere karantæneregler,
krav om særskilte beredskabsplaner ved højrisikokampe, nyt dialogforum
mellem myndigheder og fodboldens parter, er bud på nogle af løsningerne.
Langt de fleste fodboldkampe i Danmark forløber heldigvis uden uroligheder. Desværre er der en hård kerne af uromagere, som i flere situationer
har ødelagt oplevelsen for helt almindelige fans. Eksempelvis fodboldurolighederne på Brøndby Stadion i 2017. Og det er på den baggrund, at Justitsministeren har samlet de centrale aktører for at finde effektive løsninger, der
kan afskære den hårde kerne af ballademagere fra kampe og dermed skabe
tryghed på stadion.
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- OGSÅ UDEN FOR BANEN

DET ER BØRN
FODBOLD ER EN LEG
DET ER IKKE CHAMPIONS LEAGUE
TRÆNEREN ER FRIVILLIG
DOMMEREN ER ET MENNESKE
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HUSK RESPEKTEN - HELE TIDEN
SEPTEMBER

Så enkelt kan det siges. Og med budskaber som ’Fodbold er en leg’, ’Det
er ikke Champions League’ og ’Dommeren er et menneske’ bliver der med
kampagnen ‘Husk Respekten’ igen sat fokus på god adfærd på fodboldbanen. Og en ny DBU-undersøgelse viser, at det er nødvendigt.
For hele 20 procent af spillere, trænere, dommere, forældre og tilskuere
oplever, at forældre råber ad og skælder dommerne ud, mens fire ud af 10
har set forældre råbe nedsættende efter spillerne.
‘Husk Respekten’ skal derfor minde om vigtigheden i den gode forældreadfærd til kampene.
Fra 2019 sætter DBU yderligere vind i sejlene for at fremme det gode fodboldmiljø. Her samles den viden, som allerede er til rådighed til samlede,
enkle anbefalinger, og trænere kan komme på kursus for at lære at udvikle
og understøtte den gode adfærd i klubberne.

DANMARKSMESTER I GOOD GOVERNANCE
En topplacering på verdensplan og bedst af alle danske forbund. DBU
scorer højt i ‘Good Governance’.
Men det er ikke længe siden, at danske idrætsledere i årevis har rystet på
hovedet, når internationale kolleger, anført af FIFA’s topfolk, har været i
søgelyset for sager om korruption, mangel på åbenhed og kritisable
demokratiske processer.
Men i hvor høj grad lever dansk idræt egentlig op til sin egen selvforståelse om at være en åben og demokratisk bevægelse? Det spørgsmål
giver et nyt studie, National Sports Governance Observer (NSGO), nu en
lang række svar på. Og her ligger DBU højst af alle danske forbund og får
samtidig en høj placering globalt, da Danmark gennem flere år har ligget i
toppen på internationale ranglister.
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SEPTEMBER

VIKARLANDSHOLDET
TAGER EN FOR HOLDET
Vikarlandsholdet bliver det døbt, og der bliver dermed sat ord på et surrealistisk produkt af et surrealistisk forløb. Forhandlingerne om en ny aftale for Herrelandsholdet strander endegyldigt. For at undgå millionbøder
fra UEFA og efterfølgende udelukkelse fra international fodbold, udtager
DBU et landshold bestående af spillere fra Futsal-landsholdet, 2. division
og lavere rækker.
EM92-helten John Faxe Jensen påtager sig den særlige opgave at skabe
et hold blandt spillere, der dårligt når at træne sammen. Danskerne følger
vantro dramaet fra fjernsynsskærmene, hvilket giver flotte seertal og et
imponerende resultat, hvor nederlaget til Slovakiet begrænses til 3-0. Men
efterfølgende er alle enige om, at samtlige taber på en konflikt, der når
disse ekstremer, og parterne mødes umiddelbart herefter til nye og denne
gang succesfulde forhandlinger.
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MØRKE FØR DAGGRY
Det er hverken kønt, konstruktivt eller klædeligt. Forhandlingerne om en
ny aftale bliver igen et forløb, som udstiller den generelle mistro mellem
forhandlingspartnerne.
Året forinden ender det med aflyste kvindelandskampe, og i 2018 skal
der et vikarlandshold til at redde Herrelandsholdet fra at blive sendt ud
i kulden af UEFA. Men det er som bekendt altid mørkest umiddelbart før
daggry. Partnerne finder hinanden i sidste øjeblik og lander en seksårig
kollektiv aftale, der sikrer sportslige forbedringer og skaber flere muligheder for at tjene penge til dansk fodbold. Men frem for alt understreger
aftalen også nødvendigheden af et tættere og mere tillidsfuldt samarbejde.

EN DEL AF NOGET STØRRE

|

DANSK BOLDSPIL-UNION

|

ÅRBOG 2018

55

LANDSHOLDSSPILLER FOR EN DAG
”Nu er jeg 11 år. Når jeg bliver 30, så tror jeg stadig, jeg kan huske det. De
spiller jo for landsholdet, så det er en kæmpe ære at møde dem.”
Ordene kommer fra Rasmus Malthe Jacobsen, der sammen med 15 andre
udvalgte piger og drenge fra DBU’s Fodboldskole får sig en træning for livet. For børnene fra fodboldskolen får alle lov til at være landsholdsspiller
for én dag, når de øver driblinger og straffespark på Herning Fremads baner sammen med landsholdsstjernerne Jonas Lössl, Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg og Jonas Knudsen.
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TOPMODERNE HYBRIDBANE I HERNING
OKTOBER

Træningsfaciliteterne skal være de allerbedste. Derfor skal der etableres
en ny, topmoderne hybridbane ved Herning Fremads anlæg i sommeren
2019. Det er målet i en aftale mellem Herning Kommune, Herning Fremad
og DBU.
Med hybridbanen bliver der installeret den nyeste teknologi, så både
spillernes og boldens bevægelser hele tiden kan registreres og analyseres,
for at give det optimale udbytte af træningssessionerne. En god
forberedelse for Herrelandsholdet, der kan benytte sig af anlægget op til
de altafgørende EM-kvalifikationskampe i Parken senere på året.

NY DRIBLR-APP SCORER
UEFA GROW AWARD
Hvert år spilles mere end 300.000 fodboldkampe fra U3 til senior. Og med
det nye univers ‘DRIBLR’ kan spillere følge deres egne præstationer, sammenligne antal mål og resultater med andre, og det er også muligt at dele
billeder og video fra kampe. Alt sammen for at gøre det endnu sjovere at
spille fodbold.
Den populære DRIBLR-app vinder en UEFA Grow Award på en stor
konference i Riga for sin kreativitet og innovation. Projektet er oprindeligt
ikke blandt de tre nominerede i ’Participation’-kategorien, men UEFA vælger alligevel at tildele projektet en pris for kreativitet og innovation.
Til arrangementet er DBU også nomineret i ‘Engagement’-kategorien for
videoen til Peru, og den deraf følgende ‘#TheFriendlyGroup’-kampagne,
der under VM skaber en masse positiv stemning på de sociale medier, hvor
fans på tværs af landegrænser kan interagere med hinanden. Ligesom på
fodboldbanen bliver Kroatien dog Danmarks overmænd. Det kroatiske
fodboldforbund vinder nemlig kategorien med kampagnen ‘#familyisborn’.
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KVINDELANDSHOLDET MISSER VM
Vi lærer fra barnsben, at vi skal tabe og vinde med samme sind. Men når
nederlaget betyder, at man misser chancen for at spille med om at blive
verdens bedste – ja, så er det nær umuligt at finde det positive sind frem.
Kvindelandsholdet møder i efteråret Holland i to VM-playoff-kampe. Og
efter slutfløjtet i den sidste kamp i Viborg, kan hollænderne falde hinanden
om halsen med en samlet 4-1-sejr over danskerne. Drømmen og målet om
endnu en slutrunde må udskydes til EM 2021 for Lars Søndergaards tropper. Og i sindet føles det på ingen måde som en sejr.
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U21-TALENTER TIL TREDJE EM PÅ STRIBE
Et sprudlende, dansk U21-landshold viser i efteråret den store klasse som
holdet besidder. Efterårets fire kvalifikationskampe giver nemlig 10 overbevisende point på kontoen til de danske drenge.
Den sidste kamp bliver afviklet på hjemmebane i Aalborg, hvor Skov,
Duelund og de andre stjerner viser klassen og henter en stensikker 3-0sejr over Færøerne, hvilket definitivt sikrer den danske EM-billet. Et flot
mål af det brandvarme stortalent og Dortmund-stjerne, Jacob Bruun
Larsen, starter den danske sejrsfest.
Det er tredje gang i træk, at det danske U21-landshold kvalificerer sig
til en EM-slutrunde. Til slutrunden skal Danmark forsøge at kæmpe sig
videre fra gruppen i en pulje med Tyskland, Østrig og Serbien. Men
heldigvis råder den danske U21-landstræner, Niels Frederiksen, over et
stærkt hold, hvor flere af spillerne har deres daglige gang i de største
ligaer i verden.
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MERE OG BEDRE KVINDEFODBOLD
PÅ DANSK GRUND
NOVEMBER

Måske skal kampene i den bedste kvindefodboldrække fremover spilles
tirsdag aften? Måske du fremover kan se dit favorithold fra Fortuna Hjørring
i TV, selvom du bor i Odense? Budene på ’Den Ny Kvindeliga’ er mange,
men målet er det samme: At styrke den bedste danske kvindefodboldliga.
Som en del af rapporten fra DBU´s Kvindekommission sætter DBU og
Kvindedivisionsforeningen nu alle kræfter ind, for at sikre en stærk hjemlig liga, der skal tiltrække tilskuere og hvem ved – måske også internationale topspillere? Det bliver i hvert fald en realitet, hvis DBU´s ønske om at
være værter for EM 2025 bliver til virkelighed. Vi krydser fingre!

TIDLIGERE HJEMLØSE OG
MISBRUGERE TIL VM
Herrelandsholdet er ikke det eneste landshold, der er til en slutrunde i
2018. Også Hjemløselandsholdet forsvarer de rød-hvide farver ved
Homeless World Cup i Mexico. En af spillerne fra årets hold er Peter Sandgreen. Han har haft en broget fortid med misbrug og kriminalitet i det
meste af sit liv, men er – blandt andet med hjælp fra OMBOLD og Hjemløselandsholdet - kommet ud på den anden side.
Spillerne til Hjemløselandsholdet er primært udtaget, fordi de har været
hjemløse inden for det seneste år eller hjemløse og i misbrugsbehandling
inden for de seneste to år. Det betyder, at mange af spillerne ikke længere
er hjemløse, men er på vej videre i livet.
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ENDNU EN MØLLER I DBU
NOVEMBER

Han personificerer et rygnummer, har været Superliga-topscorer to gange
og har herudover seks danske mesterskaber på CV’et.
Fra 1990 til 2005 trækker han landsholdstrøjen over hovedet 43 gange
– heraf 20 på A-landsholdet. Uden for banen har han været formand for
Spiller-foreningen, og i 12 år viste han med største selvfølge, at han også
be-hersker rollen som TV-vært for både DR og TV 2. Og nu er nummer 32,
Peter Møller, ny fodbolddirektør i DBU, hvor han står i spidsen for eliteafdelingen og blandt andet skal styrke DBU’s samarbejdsrelationer og
personificere unionens holdninger.

UBESEJRET I OVER TO ÅR
2018 er et fantastisk år for Herrelandsholdet, der anført af landstræner
Åge Hareide fastholder en historisk stime uden nederlag gennem en
VM-slutrunde og det nye format ’Nations League’.
Kasper Schmeichel viser sig igen som en verdens bedste målmænd. I
1/8-finalen mod de senere VM-finalister snupper han tre straffespark, og
det er ren stolpe ud, at Danmark ikke fortsætter VM-eventyret i Rusland.
Skuffelsen bremser dog ikke holdet på banen. Danmark starter det nye
turneringsformat Nations League op med to sejre mod Wales, hvilket
sikrer dansk oprykning til A-gruppen, og samtidig også en ekstra chance
for at kvalificere landsholdet til EM-slutrunden i 2020. Åge Hareide går
dermed ind i 2019 som ubesejret i mere end to år og 24 kampe, hvilket
placerer Danmark blandt de 10 bedste nationer på FIFA’s verdensrangliste.
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#DETBEDSTEBUD
DECEMBER

Fodbold er for alle – uanset køn, seksualitet eller hudfarve. Det budskab
støtter Kvindelandsholdet, Herrelandsholdet, U21-landsholdet og DBU’s
Fodbolddirektør, Peter Møller, op om i en kampagnevideo med de bedste
bud på menneskerettigheder.
Videoerne laves i samarbejde med Amnesty International i anledning af
70-års jubilæet for Menneskerettigheder. Og udover landsholdsspillere
som Mathias Zanka Jørgensen og Stine Larsen støtter også Superligaklubberne op om det gode budskab.

DBU-FORMAND STILLER OP TIL
UEFA’S EKSEKUTIVKOMITÉ
Transparens, solidaritet og respekt i international fodbold. Det er hovedbudskaberne, når DBU’s formand, Jesper Møller, stiller op til UEFA’s
eksekutivkomité i 2019.
Dansk fodbold kan dermed blive repræsenteret i fodboldens absolutte
top, når der er valg til UEFA’s bestyrelse. Den danske formand har tidligere været medlem af ‘National Teams Competition Committee’, også kendt
som ‘landsholdskomiteen’ og er i dag formand for ‘UEFA’s Legal Committee’ og medlem af bestyrelsen for ‘UEFA Events SA’.
Jesper Møller vil fortsat have størst fokus på dansk fodbold - både klubber og landshold, bredde og elite - men for at styrke dansk fodbolds indflydelse, stiller han op til UEFA’s eksekutivkomité for den kommende
periode.
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OG VI MINDES ...
To af dansk fodbolds store profiler forlader grønsværen i 2018. De repræsenterede hver deres tid og to gyldne perioder i dansk fodbolds historie.
Flemming Nielsen var en af de bedste midtbanespillere i Europa i 60’erne,
hvor han var med til at sikre Danmark en OL-sølvmedalje i Rom i 1960 ved
at score det enlige, danske mål i 3-1 nederlaget til Jugoslavien. Men DBU’s
holdning til professionel fodbold betød desværre, at det kun blev til 26
landskampe, da han efter OL blev professionel for først Atalanta og siden
Morton Greenock.
Kai Johansen var også aktiv fodboldspiller i samme periode, hvor han
vandt DM med Vejle. Men den piberygende vejlenser blev folkeligt mest
kendt for sine 14 år som holdleder, som startede sammen med Piontek i
1979 og sluttede - som kun få eventyr slutter - på bænken ved siden af
Richard Møller Nielsen, da Danmark en navnkundig sommeraften i 1992
kunne kalde sig Europas bedste.
Historien om dansk fodbold skrives med den tydeligste pen af vores
største profiler, og desværre ville skæbnen det således, at to af de største
var kommet til det sidste punktum med blot en måneds mellemrum.
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CLAUS BRETTON-MEYER STOPPER SOM
DIREKTØR I DBU
Administrerende direktør Claus Bretton-Meyer fratræder som direktør. Det
sker efter en beslutning i DBU’s bestyrelse, der ønsker en anderledes profil som direktør for det største specialforbund i Danmark.
I sin tid som administrerende direktør har Claus Bretton-Meyer sammen
med den øvrige ledelse skabt en ny strategi for DBU, styrket balancen
mellem indtægter og udgifter i DBU’s økonomi og bidraget til de politiske
reformer. Derudover har han været med til ansættelsen af Herrelandsholdets træner-duo Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson og senest den
nye fodbolddirektør Peter Møller samt stået i spidsen for DBU-visionen
’En Del af Noget Større’.
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REGNSKAB

REGNSKAB

2018

2017

2015/16

Bruttoindtægter

360.131

279.825

287.520

TV

123.788

96.282

116.711

Kursus og deltagergebyr

34.774

45.257

43.070

Sponsor / DBU Contribution

15.239

12.987

16.151

Entre m.v.

19.454

34.484

38.104

DIF og Danske Spil

18.366

17.233

19.003

UEFA og FIFA

32.994

36.798

14.568

VM 2018

91.996

0

0

Andre indtægter

2.840

9.675

9.400

Refusioner vedr. administration

8.315

12.039

12.165

Team Danmark

8.800

9.200

11.191

Renter

3.564

5.870

7.157

Bruttoudgifter

370.327

277.941

284.303

Elite-aktivititeter

219.328

138.446

151.547

A-hold

28.610

28.861

37.293

VM 2018

76.976

0

0

4.815

5.586

6.449

Herre elite

32.753

27.566

33.151

Kvindefodbold

20.980

18.917

20.994

Uddannelse

15.494

21.446

19.019

Udvalg Prof

18.551

12.101

12.000

Turneringer

13.649

16.468

13.891

7.500

7.500

8.750

Reklame og sponsorudgifter

Team Danmark
Øvrige sportslige aktiviteter (DBU Bredde mv.)

55.904

53.761

50.638

Old boys/Futsal

861

918

848

Fairplay

895

481

294

DBU Bredde

25.799

28.803

25.168

Udvalg Bredde

14.000

9.011

7.576

Tilskud lokalunioner

14.349

14.547

16.752

Sekretariat/administration

95.095

85.735

82.118

Administration

52.801

49.850

55.443

IT

15.513

13.758

12.493

Kommunikation

1.969

2.301

2.125

Jura

3.080

3.269

1.108

Møder

4.406

4.887

6.098

Sekundære og ekstraordinære udgifter

2.017

6.919

2.155

Renter

5.314

0

321

Udviklingspuljen

9.996

4.750

2.375

-10.196

1.884

3.217

Resultat
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BRUTTOINDTÆGTER 2018
TV, UEFA mv. (44%)
VM 2018 (26%)
Aktivitetsbestemte indtægter (21%)
Andre indtægter (9%)		
		
				






BRUTTOUDGIFTER 2018
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Elite-aktiviteter (38%)
VM 2018 (21%)
Øvrige sportslige aktiviteter (15%)
Udviklingspulje (3%)
Sekretariat/administration (23%)
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DBU’S VISION
DBU vil gøre en forskel i det danske samfund:
• Vi vil arbejde for øget trivsel og respekt
• Vi vil tage ansvar for danskernes sundhed og motion
• Vi vil gøre en forskel for sammenhold og fællesskab
• Vi vil bidrage til styrket integration og inklusion
DBU vil udvikle dansk fodbold:
• For at skabe nye talenter og flere sejre for vores landshold
• For at skabe glæde og begejstring for flere spillere og fans
DBU vil samarbejde med klubber, frivillige og spillere:
• Om at udvikle dansk fodbold
• Om at tage større ansvar i samfundet
FORDI VI ALLE ER EN DEL AF NOGET STØRRE
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