Oktober ’2021

Kære Repræsentantskab

Vi håber, at I alle har det godt midt i efterårets travlhed i alle dele af dansk
fodbold.
Først og fremmest et kæmpe tillykke til alle vores landshold – og til alle i dansk
fodbold – med den store sportslige succes, vi oplever i disse måneder.
Først og fremmest tillykke til Herrelandsholdet, der med en imponerende stime
allerede er klar til VM – med otte sejre og en målscore på 27-0. Det er fantastisk
flot af spillere, trænere og hele staben, der har skabt et stærkt samarbejde om
holdets arbejde.
Også Kvindelandsholdet er kommet flyvende fra start i kvalifikationen til VM i
2023 med to sejre og samlet målscore på 15-0. Imponerende. De næste uger er
der hjemmekamp mod Bosnien i Viborg torsdag den 21. oktober og ude mod
Montenegro ugen efter. Vi hepper og glæder os til et spændende 2022 med EM i
England.
De flotte resultater er skabt af spillere og trænere på banen. Tillykke til jer – godt
gået. Der er dog også grund til at hylde den danske talentudvikling, der gennem
mange år har skabt nye talenter – piger og drenge, kvinder og mænd – der kan

præstere på de danske landshold på så højt niveau. Stort tillykke til alle. Vi
hepper og håber, at de flotte resultater fortsætter fremadrettet.
Kort før Herrelandsholdets kamp mod Østrig havde vi bestyrelsesmøde i Parken i
København. Som tidligere vil vi godt orientere jer om de vigtigste beslutninger
og drøftelser, så I kender baggrunden og vores

NY STRATEGI – NÆSTEN I MÅL
Vi har løbende orienteret om arbejdet med ny strategi for dansk fodbold.
Siden sidste bestyrelsesmøde har vi haft bestyrelsesmaterialet i høring hos DBU
Bredde og de seks lokalunioner, Divisionsforeningen og
Kvindedivisionsforeningen og fået gode input, både til indholdet, til processen
og til det fremadrettede arbejde. Stor tak for det store arbejde, der er lagt i at
bidrage til arbejdet med en ny strategi. Hvis vi vil nå ambitiøse mål og skabe
store resultater, skal det ske i samarbejde – det er dér, vi er stærkest, det er dér, at
vi sammen kan udvikle dansk fodbold.
Vi har besluttet at forlænge hørings- og dialog-perioden og tage en række nye
møder med de aktører, der ønsker at mødes. Derfor vil vi først endeligt beslutte
den nye strategi for dansk fodbold til næste bestyrelsesmøde, som afholdes
mandag den 15. november i forbindelse med Herrelandsholdets sidste VMkvalifikationskamp i Skotland.

ØKONOMI & BUDGET 2022
Som altid på bestyrelsesmødet i oktober har vi haft 1. behandling af udkastet til
næste års budget. Det gælder også i år, hvor vi har drøftet et nyt udkast til næste
års budget.
Samlet set har vi en sund og robust økonomi i DBU. Den sportslige succes har
styrket økonomien endnu mere – med udsolgte landskampe i Parken og senest
med en ny, stor partner i Forenet Kredit, der har indgået en spændende aftale,
der omfatter både breddefodbold, fodboldskole samt samme beløb til både
Kvinde- og Herrelandshold. Vi oplever dog også stigende udgifter, blandt andet
til den sportslige del, hvor vi har behov for at investere, så talentudviklingen og
vores landshold fortsat kan udvikle sig.
Vores arbejde med Budget 2022 er baseret på de aftaler, vi har indgået og
forventer at indgå mellem DBU og såvel Divisionsforeningen,
Kvindedivisionsforeningen, DBU Bredde, DIF og Team Danmark samt UEFA i
forhold til TV-aftaler samt Spillerforeningen i forhold til landsholdsaftaler.
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Derudover har vi besluttet et par vigtige forudsætninger for arbejdet med
Budget 2022, bl.a.:
•

•
•

Vi har ikke forudsat eftervirkning af corona-pandemien, som har haft stor
betydning for økonomien i DBU – og i dansk fodbold og i hele samfundet – i
2020 og 2021.
Vi arbejder med løn- og aktivitetsjustering med 1,7% (statens pris- &
lønregulering).
Ny aftale med Forenet Kredit er del af Budget 2022 til glæde for både
landshold, fodboldskole og bredde-fodbold.

På mødet havde vi en række spørgsmål og drøftelser til budgettet, som vi vil få
besvaret på næste bestyrelsesmøde. Vi vil først godkende Budget 2022 til det
første møde i det nye, som vi har gjort det de sidste par år.
Vi offentliggør det endelige budget og sender det – som altid – til
Repræsentantskabet.
Vi har også haft de første drøftelser af regnskabet for 2021 og ikke mindst,
hvordan indtægterne fra EURO2020 skal investeres i udviklingen af dansk
fodbold. Vi har fortsat ikke fået endeligt overblik over regnskabet for sommerens
EM-deltagelse – blandt andet fordi udgifterne ikke er endelig opgjort. Vi har
tidligere aftalt, at regnskabet for EURO2020 vil blive præsenteret på
bestyrelsesmødet den 15. november 2021.

EKSTRA-ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Som følge af DBU Københavns nej til reformen af DBU Bredde, sættes hele
reform-arbejdet på pause. Derfor skal de ændringer i DBU’s love, som blev
besluttet på årets repræsentantskabsmøde den 12. juni rulles tilbage.
Dette skal ske på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DBU.
Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde vil blive afholdt inden nytår. Dato
for dette vil blive besluttet snarest muligt. Herefter vil I modtage invitation og
anden information.

ARBEJDSGRUPPE OM 3. DIVISON OG DS NEDSAT
Fra denne sæson (2021/22) er indført ny turneringsstruktur, hvor de 24 klubber i
den tidligere 2. division er blevet niveauopdelt som 12 hold i hhv. 2. division og i 3.
division.
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Derfor har DBU Bredde og Divisionsforeningen foreslår, at der nedsættes en
arbejdsgruppe, der skal se på balancen mellem 3. division og Herre-DS.
Arbejdsgruppen forventes at favne; strukturelle problemstillinger med en høj
nedrykningsrisiko i 3. division kombineret med en meget lav oprykningschance i
Herre-DS. Gruppen forvenes ligeledes at komme med konkrete forslag til en ny
turneringsstruktur i Herre-DS, herunder forslag til overgangsordning, således at
den nye turneringsstruktur i Herre-DS implementeres over to år samt komme
med forslag, som kan medvirke til at sikre en fornuftig sportslig/strukturel
balance i krydsfeltet mellem 3. division og Herre-DS.
Arbejdsgruppen nedsættes med repræsentanter fra DBU, fra DBU Bredde og fra
Divisionsforeningen, både politisk og administrativt. Gruppen skal forberede
anbefalinger, så de kan træde i kraft inden sæsonen 2022/23.

POSITIONSPAPIRER OM SUPER LEAGUE OG VM
De seneste måneder har der været stor debat om både planerne om at etablere
en lukket europæisk Super League – og om mulig afholdelse af VM hvert 2. år.
DBU har – lige som UEFA – været meget kritiske overfor begge dele.
Etableringen af en lukket Super League for 12-15 klubber uden mulighed for nedog oprykning – vil være i strid med hele fodboldens fødekæde med fokus på
økonomisk solidaritet og sportslig retfærdighed og åbenhed. I foråret meldte vi
ud flere gange og bidrog også til debatten i UEFA, der samlet set m
Nu har vi besluttet et positionspapir med DBU’s holdning på området, så alle kan
se den og den kan indgå i den fremadrettede debat og internationale arbejde.
Senest har der været intens debat om FIFA’s forslag om at afholde VM hvert 2. år.
Også her har både DBU og UEFA udtrykt sig meget kritisk, da et sådan tiltag kan
skade mange dele af fodboldens verden:
•

•
•

Kvinde-fodbold vil blive klemt og den aktuelle udvikling vil blive stoppet og
sat tilbage, hvis herre-VM pludselig skal være hvert andet år, da det går ud
over afholdelsen af Kvinde-VM og Kvinde-EM.
Der er ikke plads i en i forvejen presset kampkalender, hvor spillerne har
flere kampe end nogensinde. Vi skal passe på spillerne.
VM vil miste sin eksklusive position, hvis der er dobbelt så mange
slutrunder. Vi kan huske mange VM-slutrunder, fordi de kun er hver 4. år.
Det forsvinder.
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De to positionspapirer er herefter drøftet og tilsluttet i kredsen af nordiske
fodboldforbund. Læs mere her:
www.dbu.dk/nyheder/2021/oktober/nordiske-forbund-kritiserer-fifa-plan-om-vmhvert-andet-aar/
www.dbu.dk/nyheder/2021/oktober/nordiske-formaend-fortsaetter-kampenmod-european-super-league/

NORDISKE LANDE VIL VÆRE VÆRTER FOR KVINDE-EM
Torsdag og fredag mødtes de nordiske fodboldforbund til møde i København for
at drøfte en række forhold i det tætte nordiske samarbejde.
Siden 2017 har DBU undersøgt mulighederne for, at Danmark kunne blive vært
for Kvinde-EM i 2025. Sideløbende har de seks nordiske lande undersøgt
mulighederne for fælles værtskab af FIFA Women’s World Cup 2027.
UEFA informerede i september 2021 om et minimumskrav til stadionkapacitet
på 15.000 til Kvinde-EM 2025. Det krav vil Danmark ikke alene kunne
imødekomme.
Derfor går vi nu sammen med Sverige, Norge og Finland om at søge om at blive
værter for Kvinde-EM – med opbakning fra Island og Færøerne, hvor der dog
ikke skal være kampe. Det kan blive en fantastisk EM-slutrunde med fokus på de
nordiske landes værdier og tilgang til store sportsbegivenheder.
Vi skal indsende vores interesse allerede inden den 28. oktober og herefter
forberede det egentlige bud i løbet af 2022. Det bliver et spændende og vigtigt
stykke arbejde.
Samtidigt har de nordiske lande besluttet at følge udbuddet af Kvinde-VM 2027
og først senere besluttet, om vi også ønsker at byde på værtskabet for dette.
Læs mere her:
www.dbu.dk/nyheder/2021/oktober/norden-vil-have-vaertskabet-for-kvinde-emi-2025/

FORTSAT PRES FOR FORANDRINGER I QATAR
Med Herrelandsholdet sejr over Østrig tirsdag aften er vi nu sikre på
kvalifikationen til VM i Qatar i november-december næste år. Dermed fortsætter
den nødvendige og relevante debat om menneskerettigheder i Qatar også.
I DBU’s bestyrelse har vi løbende haft drøftelser om, hvordan vi bedst presser på
for forandringer for migrantarbejderne i Qatar – med kritisk dialog med Qatar’s
VM-arrangører og med FIFA. Dele af arbejdet er sket i samarbejde med de øvrige
nordiske lande, andre gange har vi i DBU alene skrevet til FIFA for at påpege de
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forhold, der bør forbedres og ændres – blandt andet for migrantarbejdere, for
kvinders adgang til stadion og for den frie presse.
På seneste bestyrelsesmøde drøftede vi en række tiltag, som vil blive lanceret i
løbet af det næste år. Tiltagene er i tråd med vores faste linje om VM i Qatar: Vi
deltager, vi tager den kritiske dialog, og vi vil bruge enhver lejlighed til at fremme
menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i Qatar.
Torsdag havde de nordiske fodboldforbund møde med generalsekretæren for
Qatars VM-organisation, Hassan Al-Thawadi. På mødet blev gentaget en række
af de pointer, spørgsmål og kritikpunkter, som vi tidligere har rejst. Læs mere
her:
www.dbu.dk/nyheder/2021/oktober/qatar-byder-fodboldfans-og-pressevelkommen-til-vm/
Læs også temasiden om Qatar på www.dbu.dk/samfundsansvar/vm-i-qatar/

GOD LØSNING FOR PENGE FRA UEFA’S KLUBTURNERINGER
Bestyrelsen fik en orientering om, at UEFA er på plads med distributionen for
UEFA’s klubturneringer efter 2024, herunder solidaritetsbetaling for ikkedeltagende klubber. Drøftelserne har fundet sted i årevis og vi har haft tæt dialog
med Divisionsforeningen. Nu er det glædeligvis landet på en måde, som i vid
udstrækning imødekommer danske og nordiske ønsker. Det betyder, at der
kommer ekstra penge i solidaritetsbetaling.
Derudover er Daniel Rommedahl fra FC København og medlem af
Divisionsforeningens bestyrelse kommet med i Club Competition Committee,
hvor også Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen deltager.

Vi håber, at I får en god efterårsferie – måske tilmed med fodbold på banen, på
sidelinjen, på stadion eller foran tv-skærmen.

I er som altid velkomne med spørgsmål og kommentarer.

Venlig hilsen
Jesper, Thomas, Bent, Mette, Peter, Claus og Ole
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