
Skriftlig beretning for DBU Sjælland 2020 
 
Ved tærsklen til 2020 tegnede der sig et spændende år med flere historiske milepæle. Forslaget om et nyt 
DBU Bredde – herunder et nyt DBU Bredde Øst - skulle til afstemning, og vi så alle frem til at følge 
Herrelandsholdet ved EURO 2020 på vores helt egen hjemmebane i Parken. 
Men så ramte corona-pandemien.  
 
På et pressemøde 11. marts 2020 ”lukkede” statsminister Mette Frederiksen Danmark ned for at 
inddæmme corona-smitten. Flyene skulle blive på landingsbanerne, spillerne måtte træne i baghaven og 
boldene måtte blive i boldrummet. Med ét var verden forandret.  
Reformafstemning og EURO2020 blev udsat, turneringen blev indstillet, stævner og klubfester blev aflyst i 
hobetal. Fodboldens fællesskab blev sat alvorligt under pres.  
Men som det ofte sker, så viser det sig tit i en presset situation, at folk rykker sammen. Og her viste det sig 
at også i de sjællandske klubber, var de frivillige ressourcestærke. Mange ildsjæle arrangerede online 
træning, udfordrede spillerne med tekniske øvelser i baghaven og lavede sociale videomøder på diverse 
platforme. Sent på foråret blev der gradvist åbnet op for træning uden fysisk kontakt, siden blev 
skulderskub og hovedstød tilladt og i juni blev det igen tilladt at spille kampe mod andre klubber. 
 
Jeg vil på de følgende sider forsøge at lave en række nedslagspunkter på de begivenheder, milepæle og 
aktiviteter, der tegnede året 2020 set i et DBU Sjælland-perspektiv. 
 
Masser af nye turneringstiltag 
Et forår uden fodbold gav naturligvis voldsomme abstinenser. Og efter en periode med fald i smittetallene 
var det i maj måned vores håb, at der i juni ville blive åbnet op for fodboldkampe igen. Derfor åbnede vi op 
for tilkendegivelser om at deltage i Sommerbold – en pendant til den velkendte træningsturnering 
Vinterbold. Og da regeringen og myndighederne igen tillod fodboldkampe i juni, så havde over 500 hold 
tilmeldt sig Sommerbold, som bestod af tre træningskampe i uge 25, 26 og 27. Og selvom situationen efter 
en corona-nedlukning var unik, så var Sommerbold en så stor succes, at det nok ikke er sidste gang.    
 
Rent statistisk starter mange piger senere til fodbold end drengene. Det har fået en del klubber til at 
efterspørge pige-begynderstævner for senstartere. Stævner hvor fællesnævneren er at spillerne er 
nybegyndere – frem for pigernes alder, og derfor kan U10 og U13 piger sagtens spille med og mod 
hinanden. I samarbejde med værtsklubber i Hundige, Holbæk og Albertslund lykkedes det 10. oktober at 
afvikle i alt fire Queens Cup-stævner med deltagelse af sammenlagt 100 piger fra U6 til U13, hvor det for 
mange af dem var deres allerførste fodboldstævne. Grundet corona-situationen var det ikke muligt at 
afvikle Queens Cup, som det oprindeligt var tiltænkt med en masse aktiviteter mellem kampene. Men på 
trods af denne udfordring, så var der masser af smil og glæde at se på banerne rundt omkring. Og det er 
netop formålet med Queens Cup, at man skal få en god oplevelse af at deltage i et stævne og møde andre 
hold. Derudover er det også meningen, at fodboldstævnet skal have et socialt element i form af aktiviteter 
og lege udover kampene på banen. Kontakt endelig administrationen, hvis I gerne vil vide mere om Queens 
Cup.  
 
2020 blev også året, hvor vi overtog driften af en række nye privatturneringer for de ældre målgrupper 
blandt mændene. Det betyder, at vi nu kan tilbyde fodbold for de fleste ældre målgrupper for mænd – 
samt at vores ældste fodboldrække for mænd nu er 5-mands +65 for mænd. Det understøtter os i vores 



ambition om at tilbyde fodbold hele livet. Samtidig vil vi gerne rose de ildsjæle, der i sin tid startede 
privatturneringerne op for at have drevet gode og velorganiserede turneringer, som har gjort det nemt for 
os at overtage driften og serviceringen af de deltagende klubber.    
 
Ny nedlukning i efteråret  
Efter en sommer med dyk i smittetallene hævede regeringen forsamlingsforbuddet til maksimalt 100 
personer og 500 i forbindelse med kampe/stævner og lignende arrangementer. Det gav gode muligheder 
for både træning og andre aktiviteter i klubberne, og det lykkedes at afvikle størstedelen af turneringen. 
Men efter en periode med stigende smittetryk blev forsamlingsforbuddet 19. september nedsat til 
maksimalt 50 personer. Da smittetrykket fortsatte med at stige blev restriktionerne henholdsvis 26. og 29. 
oktober igen skærpet med et forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer, der særligt ramte 
seniorfodbolden. Børn og unge til og med 21 år var i første omgang undtaget og kunne forsamles op til 
maksimalt 50 personer. Efter en periode med særligt høje smittetal i hovedstadsområdet blev undtagelsen 
for børn og unge under 21 år fjernet, og fra 7. december blev der indført skærpede restriktioner i først 17 
kommuner, siden 38 kommuner og fra 11. december var de skærpede restriktioner gældende for i alt 69 
kommuner – herunder samtlige kommuner i DBU Sjællands område. Først blev seniorkampene udsat, siden 
blev hold fra de berørte kommuner taget ud turneringen og til sidst blev de resterende kampe udsat til 
afvikling i 2021 og enkelte kampe og stævner blev aflyst. 
 
Reformarbejdet 
Corona-situationen udsatte de planlagte reformafstemninger, men gav os samtidig mere tid til 
forhandlinger, at komme i dybden med drøftelser og udarbejdelse af principnotater. Samtidig gav det mere 
tid til den vigtige inddragelse af jer i klubberne. Siden februar har jeg besøgt samtlige formandslounges for 
at give jer mulighed for at drøfte reformen i det mere uformelle regi, som en formandslounge udgør. Og 
mens turen rundt var udsat for flere corona-afbrydelser, så lykkedes det i december endelig at få besøgt de 
sidste formandslounges. Godt nok blev vi nødt til at afholde dem virtuelt, men på trods af det, kom der 
nogle gode spørgsmål og vinkler på reformen. Jeres spørgsmål og input gennem processen, har givet 
værdifulde input til reformprocessen. Reformforslaget kommer som bekendt til afstemning ved DBU 
Sjællands delegeretmøde 6. februar 2021. 
 
Frivillighed og respekt 
Grundet corona-situationen har der været begrænsede muligheder for at igangsætte nye initiativer på  
bestyrelsens strategiske indsatsområder, frivillighed og respekt. Men igen i år har vi haft fokus på at styrke 
frivilligheden i fodbolden. Udover den faste understøttelse gennem klubrådgivere og aktiviteter, så satte vi i 
foråret fokus på de mange frivillige, der under corona-nedlukningen holdt deres spillere til ilden ved at 
skabe et virtuelt fællesskab over sociale medier og andre digitale platforme, hvor de lavede online 
hjemmetræning, udfordrede spillerne med teknik-udfordringer og samlede spillerne til hyggemøder over 
digitale videoplatforme. Baseret på jeres indstillinger besøgte vi over 30 ildsjæle, som vi overraskede med 
”Tak for indsatsen-øl”.  
Vi fortsatte ligeledes med kampagnen ”Frivillig uge 39”, hvor vi under overskriften ”Giv en hånd og gør en 
forskel” fik hjælp af en række kendte influencers til at udbrede budskabet om den store forskel frivilligt 
arbejde udgør. Ofte med udgangspunkt i deres eget liv. Med hjælp fra influencerne lykkedes det os at 
sprede budskabet til knap en halv million følgere.  
Vi fik hjælp af Theresa Eslund (EM-sølvvinder med kvindelandsholdet i 2017), Kristina ”Mulle” Kristiansen 
(kvindelandsholdet i håndbold), Zak Egholm (TV-kommentator og frivillig i breddefodbolden), Kamilla Rytter 
Juhl og Christinna Pedersen (OL-sølvvindere i badminton), Mette Bluhme Rieck (TV-vært) og Cengiz Mads 



Salvarli (tv-programmet Familien på Bryggen).   
Grundet corona-situationen var det ikke muligt at igangsætte alle initiativer, men vi gennemførte det som 
var muligt. Blandt andet var en række DBU Sjælland-frivillige på besøg I klubberne, hvor de hjalp til med at 
rekruttere nye frivillige blandt forældre og andre i forbindelse med arrangementer i klubben.   
 
Igen i år har vi haft åben søgning til en række udvalg og grupper, og igen meldte en masse spændende 
profiler sig til at gøre en ekstra indsats til gavn for alle klubber på Sjælland. Vi er sikre på, at de mange nye 
og kendte ansigter vil være med til at sikre, at vi følger med udviklingen og virkeligheden i klubberne.      
2020 skulle også have været året, hvor vi lancerede en ny respektkampagne, men det stod hurtigt klart, at 
vores respekt-dagsorden blev erstattet af en ny dagsorden. Nemlig den form for respekt-dagsorden, hvor vi 
skulle spritte af, holde afstand, gå med mundbind og generelt tage hensyn og passe på hinanden. Så lidt 
populært kan man sige, at respekten alligevel kom på dagsordenen. 
 
IT-kurser 
Vi oplever stor interesse for kurserne i vores IT-klubpakke. Med KampKlar (holdadministration), KlubOffice 
(klubadministration), KlubOffice økonomi (kontingentbetaling), Klub-CMS (hjemmesidesystem) og Fodbold 
app’en (holdkort, resultater m.m.) har vi systemer til de fleste administrative behov i en fodboldklub. 
Derfor blev corona-nedlukning en god anledning til at teste vores fysiske kurser om IT-klubpakken af i et 
online format. Resultaterne var så gode, at det nu også er muligt at bestille kurserne til online afholdelse.  
Forsøgene viste, at online klubkurserne giver en endnu større fleksibilitet i forhold til klubberne og de 
frivilliges mulighed for at deltage. Nu behøvede man ikke at sidde fysisk sammen, og det gjorde det muligt 
for formanden at deltage fra sommerhuset i Odsherred mens kassereren var på hjemmefra. Vi håber, at 
endnu flere vil benytte vores mange velafprøvede systemer, så derfor tilbyder vi nu en gratis online 
gennemgang af IT-klubpakken, der gerne skal vise de stærke synergieffekter, der ligger i samspillet mellem 
systemerne.  
 
Mange initiativer på dommerområdet       
DBU Sjælland har over 750 aktive fodbolddommere tilknyttet og alene i 2020 kom der 84 nye eller 
tilbagevendte dommere til. Og trods et svært år med færre kampe, så har de aktive dommere igen i år gjort 
en kæmpe indsats for at træde til, når der manglede en dommer. Ikke mindre end 15.000 gange har en 
dommer eller en linjedommer trådt over kridtstregen for at dømme en kamp. Dermed er knap 12.000 
kampe blevet påsat en uddannet dommer, og havde der været kampe i foråret, så havde vi overgået 
antallet af dommerpåsatte kampe i 2019. Det er imponerende, og blandt andet derfor har vi, i DBU Bredde, 
fået produceret en ny dommervideo, som vi håber viser, hvor taknemmelige vi er for den vigtige rolle 
breddedommerne udfylder i fodbolden. Videoen kan blandt andet findes på hjemmesiden og på DBU 
Sjællands Facebook-side. Derudover har vores dommerstreng – faggrupper og udvalg på dommersiden – 
haft deres første år, som har budt på flere nye tiltag – på trods af de svære vilkår for fysiske arrangementer. 
Vi har blandt andet målrettet udviklingerne på dommerne, forbedret indslusningen af nye dommere til 
seniorrækkerne og styrket de opfølgende samtaler med dommere, der har haft udfordringer. Alt sammen 
initiativer der skal styrke både kvaliteten og fastholdelsen af fodbolddommerne.  
I regi af DBU Bredde har vi været med til at igangsætte en række initiativer, der skal styrke rekrutteringen 
og fastholdelsen af breddedommerne. Her har vi arbejdet for at gøre dommeruddannelsen endnu mere 
attraktiv ved at reducere prisen til 500 kroner, gøre det muligt at blive dommer på en weekend og så får 
dommeraspiranterne nu udleveret et komplet dommersæt fra Hummel, så de helt nye dommere, allerede 
fra deres første uddannelseskamp, kan dømme fodbold ligesom deres kollegaer. Lidt ligesom når man 
trækker en klubtrøje over hovedet. For at styrke den praktiske del af dommeruddannelsen og hjælpe 



dommeraspiranterne bedst muligt i gang, så er de nu sikret tre uddannelseskampe sammen med en 
uddannet vejleder på sidelinjen. 
Hvert år opgør vi antallet af kampe, der er blevet afbrudt grundet vold eller trusler mod kampens dommer. 
Dette skete fire gange i 2020 – og i et tilfælde var der tale om decideret vold mod dommeren. En sag vil 
altid være en sag for meget, men med over 12.000 dømte kampe, så hører det trods alt til sjældenhederne. 
Og når det går galt, så har DBU Sjælland en task force, der står klar til at hjælpe dommeren videre – blandt 
andet gennem tilbud om psykologisk krisehjælp gennem Idrættens Forsikringer og efterfølgende gennem 
opfølgning i dommerafdelingen. Derudover har vi et løbende fokus på dommerens tryghed og sikkerhed.     
 
Uddannelse og klubudvikling 
Lad os bare sige, at det ikke har været nemt at arbejde med hverken uddannelse af trænere eller 
klubudviklingsforløb i 2020. Derfor har 2020 været et år præget af aflysninger på kursussiden. Men på trods 
af corona-situationen har 637 kursister deltaget i et C1 eller C2 trænerkursus. Dertil har 169 kursister i alt 
deltaget i DBU Sjællands tre afviklinger af trænerakademiet, hvor profiler som Bo Henriksen (tidligere 
Superliga-træner i AC Horsens), Steffen Højer (assistenttræner på U21 landsholdet) og Jesper Skou 
Bendixen (DBU U14 talenttræner) underviste i 1-mod-1, angrebstræning og differentieret træning. Grundet 
corona-restriktionerne blev vi desværre nødt til at aflyse det årlige Pige-/Kvindetræner seminar. Der blev 
desuden afviklet 23 kurser i DBU’s IT-værktøjer, ni trænerrådgiverforløb med 50 eller 100 timers 
inspirationstræning, tre forløb af ’Fantastisk Fodboldstart for piger” samt en Fodbold Fitness 
træneruddannelse og et enkelt kamplederkursus. 
Dermed nåede omkring 1000 trænere eller frivillige ledere, trods situationen, at styrke deres kompetencer 
på et af DBU Sjællands mange kursusmuligheder. 
I årets løb har klubrådgiverne afviklet 25 klubudviklingsforløb á 30 timer, der blandt andet har haft fokus på 
emner som medlemsrekruttering og organisering af frivillige. Derudover har vores Bevæg Dig For Livet-
konsulenter bidraget til opstart af 34 motionstilbud med forskellige målgrupper. 
Derudover er der blevet afviklet 16 fysiske og tre online møder i regi af Formandsloungerne, hvor der er 
blevet sat fokus på klubsamarbejde, netværksdannelse, vidensdeling og andre emner, som klubberne har 
ønsket at få på dagsordenen. 
På trods af corona-situationen lykkedes det at lave 30 afviklinger af Pigeraketten. To ud af tre af de 
deltagende piger havde ikke spillet fodbold før, og deltagerklubberne oplevede efterfølgende en 
medlemsstigning blandt pigerne på 25 procent.         
DBU eFodbold fik verdenspremiere  
DBU Sjælland og de øvrige lokalunioner valgte i 2020 at starte en eFodbold-satsning for at hjælpe 
klubberne med at appellere til nye målgrupper. Ambitionen er at trække nogle unge ud af værelserne og 
ind i klubhusenes fællesskaber og ud på banerne. Dertil kommer en tro på, at vi kan udnytte 
synergieffekterne mellem eFodbold og det traditionelle fodboldtilbud til at fastholde og få flere unge ind i 
fodboldklubberne. 
eFodbold-hold fra 138 danske fodboldklubber greb i efteråret controlleren og deltog i verdenspremieren på 
DBU eFodbold, hvor der dystes i FIFA21 (og før det FIFA20) på PlayStation 4 to mod to. Alle de indledende 
stævner blev spillet i en lokal fodboldklub. Turneringen udbydes i aldersgrupperne U8-12, U13-16 og U17+. 
For U13-U16 blev de regionale finaler afviklet i København NV i november. Om muligt bliver Grand Finals 
om Danmarksmesterskabet afviklet i Slagelse 30./31. januar 2021 i stadionbygningen ved Harboe Arena 
Slagelse.  
Derudover fik lokalunionerne i Østdanmark i 2020 tilknyttet en eFodbold konsulent, der blandt andet kan 
rådgive jer om opstart af en eFodbold afdeling/hold, uddannelse af eFodbold trænere og ’det gode 
eFodbold miljø’. Tøv ikke med at kontakte administrationen eller eFodbold-konsulenten, hvis I gerne vil 



vide mere om eFodbold.  
 
Styrkelse af fodboldens rolle i lokalsamfundet 
2020 bød også på en lang række initiativer, der skal styrke fodboldens samfundsansvar og klubbens rolle i 
lokalsamfundet. Det kan blandt andet skal gennem en velfærdsalliance, som er et formaliseret samarbejde 
mellem den lokale kommune, DBU, DBU Sjælland og eventuelt flere parter. I årets løb blev der indgået nye 
Velfærdsalliancer med Holbæk Kommune og Vordingborg Kommune. Derudover blev velfærdsalliancen 
med Helsingør Kommune udvidet med en breddedel. I alt indgår 7 ud af 38 kommuner i DBU Sjællands 
område i en velfærdsalliance, der i henhold til den nationale kommunestrategi har et omdrejningspunkt 
indenfor enten sundhed, social indsats, beskæftigelse eller klubudvikling. Med en velfærdsalliance er der 
vide muligheder for at ramme et lokalt behov. Aftalen med Vordingborg Kommune indeholder 
sundhedstiltag fra blebold til pensionsalder, aftalen med Holbæk Kommune fokuserer blandt andet på at 
styrke pigefodbolden og i Helsingør Kommune går et af tiltagene ud på at uddanne rollemodeller til at 
introducere flere socialt udsatte børn for foreningsfællesskabet i fodboldklubberne. Gennem de forskellige 
projekter vil der blandt andet være ressourcer til klubudvikling, til rekruttering af nye medlemmer, til 
rekruttering af nye frivillige og så videre. Gennem velfærdsalliancerne er det vores håb og forventning, at vi 
kan rykke tættere på kommunerne, så det også får en styrket forståelse af breddefodboldens værdi, men 
også behovet for prioritering i form af tilskud, faciliteter og lignende. På nuværende tidspunkt indgår vi i 
velfærdsalliancer med følgende kommuner: 

• Frederikssund Kommune (2017-2021) 
• Helsingør Kommune (2020-2023) 
• Herlev Kommune (2017-2020) 
• Holbæk Kommune (2020-2023) 
• Roskilde Kommune (2017-2020) 
• Slagelse Kommune (2019-2021) 
• Vordingborg Kommune (2021-2024) 

De senere år har DBU og DBU Bredde desuden arbejdet med at udvikle fodbold for patientgrupper på 
grund af fodboldens dokumenterede effekt på sundheden. FC Prostata er et tilbud til alle mænd, der har 
fået stillet diagnosen prostatakræft. Konceptet udbydes i et samarbejde med klubberne og Komiteen for 
Sundhedsoplysning. Fem DBU Sjælland-klubber udbyder på nuværende tidspunkt et FC Prostata-hold.  
Fodbold for Hjertet er for borgere med hjerte-kar-sygdomme og udbydes i samarbejde med 
Hjerteforeningen og er støttet af Trygfonden. Derudover deltager Syddansk Universitet (SDU) med henblik 
på en videreudvikling af konceptet. Seks DBU Sjælland-klubber tilbyder Fodbold for Hjertet – en enkelt af 
disse har både et hold for mænd og for kvinder. 
 
Fald i medlemstallet           
Da medlemstallene blev offentliggjort i april 2020 viste DBU Sjællands medlemstal desværre en nedgang fra 
86.976 i 2018 til 84.598 i 2019. I alt er var 2378 færre spillere end året før. Det er naturligvis beklageligt og 
faldet på 2,73 procent medførte igangsættelsen af et analysearbejde i DBU Sjælland. Det arbejde har blandt 
andet medført en styrket satsning på børnefodbolden – ligesom der også igangsættes initiativer på en 
række andre områder. Medlemstallene viste, at 1585 færre drenge i alderen 0-18 år snørede 
fodboldstøvlerne i en DBU Sjælland-klub. Også på blandt voksne mænd taber klubberne medlemmer – i 
alderen 19-59 år er der blevet 832 færre spillere. På positivsiden er der kommer 93 flere mænd over 60 år. 
Men i alt er der et samlet fald blandt drenge og mænd på 2324 spillere.  
Hos piger og kvinder er der ikke de store udsving. Gruppen af piger i alderen 0-18 år er faldet med 258 



spillere. Derimod er der kommet flere voksne kvinder på banerne, da antallet af kvinder i alderen 19-59 år 
er steget med 204. I alt giver det et samlet fald blandt piger og kvinder på 54 spillere.  
 
Flotte takter fra landsholdene 
Igen i år har dansk landsholdsfodbold vist sig flot frem. Efter en stribe flotte resultater i UEFA Nations 
League - og de senere år - blev Danmark topseedet i kvalifikationen til VM i Qatar i 2022, hvor vi kom i pulje 
med Østrig, Skotland, Israel, Færøerne og Moldova. En rigtig god lodtrækning for Danmark.   
Kvindelandsholdet er klar til EM 2022 (udskudt fra 2021). På suveræn vis fejede de al modstand af bordet 
med en gruppesejr, 28 point for 10 kampe og en målscore på 48-1.  
U21 landsholdet gik også ubesejret gennem deres kvalifikation og skal møde Rusland, Island og Frankrig ved 
EM i 2021. U19 og U17 herrelandsholdene er også gået ubesejret igennem 2020. Grundet corona-
situationen blev UEFA Elite Round og U19-EM aflyst.   
 
Afslutning 
Vi der har oplevet det, vil nok aldrig kunne tænke på året 2020, uden også at tænke på corona-pandemien. 
Men som I har kunnet læse her, så er der faktisk rigtig mange lyspunkter i et ellers dunkelt fodboldår. For 
selvom corona har sat klubfællesskabet under pres, så er det min oplevelse, at corona-nedlukningen har 
vist og understreget, hvor vigtig en rolle fodboldklubberne spiller i lokalsamfundet både for den fysiske og 
den mentale sundhed. Og ikke mindst som et socialt samlingspunkt fra de første fodboldstøvler snøres til 
den sidste tur på stadion.    
  
Der skal derfor lyde en helt særlig tak for jeres indsats i år. Jeg vil også sende en særlig tak til de frivillige i 
DBU Sjællands organisation for den store indsats i yder. En speciel tak skal lyde til de ambassadører, som vi 
siger farvel til. Tusind tak for jeres store indsats gennem årene.    
 
På bestyrelsens vegne 
 
Jakob Koed, formand for DBU Sjælland 
  


