
Skriftlig 
beretning 

2022



1 
 

Skriftlig beretning for DBU Sjælland 2022 

 
Mange af os havde nok håbet, at vi skulle tilbage til et ganske almindeligt år efter to år med corona-
pandemien og de afledte konsekvenser for samfundet. Men sådan skulle det ikke gå. Krigen i Ukraine har 
sendt rystelser gennem verden og er i sig selv en menneskelig tragedie. Krigen har også kunnet mærkes i 
idrætsforeningerne og fodboldklubberne, der har oplevet stigende omkostninger til energi, fødevarer og 
materialer. På samme måde er økonomien blevet mere presset hos mange af de familier, der er 
fundamentet for fodboldklubberne.  
Derfor er det desto mere imponerende, at så mange klubber har gjort en ekstra indsats for bl.a. at tage 
godt imod de ukrainske børn og unge, der er kommet til Danmark på grund af krigen i deres hjemland. 
Ligeledes har vi også set mange initiativer for at tage ekstra hånd om de børn fra familier, der har det ekstra 
hårdt for tiden. Tak for det. 
 
Det er heldigvis ikke de eneste lyspunkter, vi har oplevet i løbet af året, og vi vil her give et indblik i nogle af 
de væsentlige milepæle, der har tegnet 2022, set ud fra DBU Sjællands synspunkt.   
 
For 2022 var også et jubilæumsår i mange klubber, hvor vi havde fornøjelsen af at deltage i en lang række 
jubilæumsfejringer på vegne af DBU Sjælland. Det er en fornøjelse at besøge jer og opleve det liv, I skaber 
og den betydning, I har for jeres lokalområder.  
 
1. februar sagde vi farvel til vinterens corona-restriktioner og kunne igen afvikle Finals og indendørs SM 
med tilskuere og rigtig god stemning i haller og på banerne. Det var fantastisk at opleve igen.  
  
Frivilligheden er under pres 
I april fik vi bekræftet de mange positive tilbagemeldinger fra klubberne: at der er kommet mange, mange 
flere fodboldspillere i de sjællandske klubber. Faktisk var medlemstallet det højeste i 10 år, og vi kunne 
registrere en fremgang på mere end 11 procent svarende til 9.355 flere fodboldspillere i DBU Sjællands 
medlemsklubber. I alt var 91.084 medlem af en fodboldklub på Sjælland i 2022. Den positive udvikling 
smitter også af på DBU Sjællands turneringer, hvor størstedelen af den markante stigning i antal hold i 
foråret 2021 var bevaret, da forårsturneringen 2022 startede op. Den flotte fremgang, vi ser i jeres 
medlemstal, er en fænomenal bedrift, som må tilskrives den kæmpe indsats, som I yder i klubberne – dag 
ud og dag ind. Bedriften bliver endnu mere imponerende, fordi den kommer på baggrund af et år med 
skiftende corona-restriktioner og generelt svære vilkår for foreningslivet.  
 
Men vi bliver også ramt af vores egen succes. For flere medlemmer kræver flere frivillige, flere dommere og 
er med til at øge presset på en i forvejen udfordret frivillighedskultur. Derfor har vi i årets løb igangsat og 
bidraget til en lang række aktiviteter, der skal styrke klubbernes frivillige kultur.  
 
Blandt de nye initiativer på den front er lederuddannelsen Fodboldledelse i praksis, der er baseret på 
akademifaget ’Ledelse i praksis’ og tilpasset, så udbyttet bliver så konkret som muligt.  Deltagerne kan 
deltage enten deltage online eller fysisk. Uddannelsen giver 10 ECTS-point, og forløbet afsluttes med 
eksamen. 5 af de første 19 deltagere på uddannelsen kommer fra DBU Sjælland-klubber.     
 
Derudover understøtter vi klubledelserne gennem de lokale klubrådgivere, som igen i år har været travlt 
beskæftiget med at rådgive omkring rekruttering og fastholdelse af frivillige, hjælp til overblik gennem 
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årshjul, medlemsundersøgelser og lignende forløb, som klubberne efterspørger.  
 
Et andet vigtigt element er anerkendelse. Og for at hjælpe klubberne med den indsats gjorde vi det igen i år 
– i forbindelse med frivillig uge 39 – muligt at hente tre lækre specialdesignede øl til at hædre en helt særlig 
frivillig i klubben. Det gjorde rekordmange klubber brug af, og det er vores indtryk, at indsatsen bragte lidt 
ekstra glæde hos en masse fantastiske frivillige. 
 
Et andet vigtigt indsatsområde er at fremtidssikre foreningsfodbolden. Derfor glædede det os, at vi i 2022 
kunne løfte sløret for Fremtidens trænere. En storstilet indsats, som DBU og lokalunionerne har lanceret i 
partnerskab med Forenet Kredit, hvor målsætningen er at uddannet 240 flere unge trænere om året indtil 
2025. Projektet er målrettet unge piger og drenge i alderen 13 til 20 år, som gennem et 1-årigt forløb skal 
gennemføre både UEFA C1- og UEFA C2-træneruddannelserne. Samtidig har de unge fået helt unikke 
oplevelser i form af besøg i både herre- og kvindelandsholdslejrene, hvor de både har overværet træninger 
og har fået inspiration af de to landstrænere Kasper Hjulmand og Lars Søndergaard. Vi understøtter 
desuden lokale netværksgrupper for de unge trænere, der skal sikre, at alle bliver en del af et socialt 
fællesskab med mulighed for at hygge sig og sparre med ligesindede. Et meget spændende og 
perspektivrigt projekt, som har som ambition at bidrage aktivt til, at dansk fodbold i fremtiden får endnu 
flere dygtige kvinde- og herretrænere på alle niveauer fra forening til landshold, der kan styrke 
sammenhængskraften og fastholde børn og unges lyst til at spille fodbold.     
 
I dag vurderes det, at der er omkring 120.000 frivillige i de danske fodboldklubber, og nu er der for første 
gang lavet en stor undersøgelse af frivilligheden i dansk fodbold. I november kunne vi nemlig offentliggøre 
resultaterne af frivillighedsundersøgelsen.   
 
Og faktisk er det aldrig sket før i dansk idræt, at frivillighed er blevet belyst gennem så mange besvarelser. 
11.000 personer – både frivillige og ikke-frivillige – har deltaget i undersøgelsen, der giver os ny og vigtig 
viden til kommende initiativer for at styrke frivilligheden i dansk fodbold.  
 
Blandt andet viste undersøgelsen, at 28 procent af de ikke-frivillige medlemmer og forældre ikke oplever, at 
deres klub efterspørger flere frivillige. Det er formentlig en indsigt, som mange klubber kan bruge i forhold 
til at blive tydelige om, at de faktisk mangler frivillige hænder. Derudover må det også være positiv læsning, 
at hele 38 procent af dem, der ikke er frivillige, udviser en interesse i at blive frivillige.   
  
Flere piger og kvinder i fodbolden 
2022 var også året, hvor vi oplevede, at mange flere piger og kvinder har meldt sig ind i fodboldklubberne 
både på Sjælland og på landsplan. Det er en flot udvikling, som er båret af ildsjæle og hjulpet på vej af pige-
/kvindeindsatser i velfærdsalliance-kommunerne og af aktiviteter som Pigeraketten, UEFA Playmakers, 
Fantastisk Fodboldstart for piger med flere.   
Der har i 2022 været 23 afviklinger af Pigeraketten med i alt 1025 deltagere. I gennemsnit er der blevet 
rekrutteret 6 nye piger per klub – målt seks uger efter afviklingen.  
 
Det er velkendt, at piger generelt starter senere til fodbold end drenge. Derfor kan man som klub gøre brug 
af det gratis koncept Fodboldtræning med sort bælte, hvor du blandt andet kan finde en træningsmanual og 
videoer af øvelser, der tager højde for målgruppens begrænsede erfaringer med boldberøringer, driblinger 
og skud. Derudover har det som noget særligt i 2022 været muligt at søge om tilskud til både at afvikle 
Fodboldtræning med sort bælte og få Hummel-trøjer til de deltagende piger. Dette blev gjort muligt af 
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Herrelandsholdet, der donerede overskuddet fra auktionen af de særlige spillertrøjer fra Nations League-
opgøret mod Østrig i Parken i juni. Her trak Herrelandsholdet i en tilpasset model af Kvindelandsholdets 
trøje både for at bakke op om kvindernes deltagelse i sommerens EM i England og for, som skrevet, at 
støtte Fodboldtræning med sort bælte.     
 
Dertil afviklede DBU Sjælland seks Queens Cups for begynderpiger i alderen U6-U14 for at sikre pigerne 
gode oplevelser til deres første fodboldstævner. Sommeren bød også på en annoncering af den historisk 
store satsning Get Movin’, hvor DBU, DBU Bredde og Nordea-fonden går sammen om at skabe bedre 
rammevilkår for piger og kvinder i de danske fodboldklubber med sigte på at skabe kulturforandringer i 
klubberne og samfundet som helhed, der skal sikre, at piger tiltrækkes, trives, udvikler sig og derfor også 
fastholdes i klubberne.  
 
Turneringer giver gode fodboldoplevelser 
I 2021 oplevede vi en markant stigning i antallet af hold i vores ordinære turneringer og stævner – særligt 
blandt 11- og 8-mands seniorhold. En stor del af den stigning er det det lykkes at fastholde i 2022. 
Derudover fortsætter vi ufortrødent med vores fokus på at sikre gode fodboldaktiviteter – uanset alder. For 
mænd over 70 år er det nye format Legends League fortsat en stor succes, hvor der er blevet afviklet to 
stævner med 19 deltagende hold.  
 
Derudover bød 2022 også på en helt særlig begivenhed, da 300 spillere fra store dele af verden kom til 
Roskilde for at deltage i verdens største fodboldturnering for mænd henholdsvis over 70 år og over 75 år. 
Turneringen, der også kaldes de uofficielle verdensmesterskaber for 70+, blev i år arrangeret af Roskilde 
Egnens Oldboys Sammenslutning (REOS) med støtte fra Roskilde Kommune og DBU Sjælland. Tilbage i 2018 
blev turneringen arrangeret af AB blandt andet med støtte fra DBU’s daværende udviklingspulje.   
 
Udover de etablerede turnerings- og stævnetilbud oplever vi en stigende interesse for mere fleksible lokale 
stævneformer. Her kan nævnes et nyt samarbejde med klubberne i Vordingborg, hvor 279 hold deltog i 7 
stævner med spillere i årgangene U6-U10. Det er endnu et eksempel på en privatturnering, hvor vi har 
kunnet aflaste klubbernes frivillige kræfter ved at overtage driften og serviceringen af de deltagende 
klubber. I den forbindelse sætter vi stor pris på det gode samarbejde med de ildsjæle, der har drevet disse 
gode og velorganiserede turneringer. Det har gjort det relativt nemt for os at gå ind og bruge vores digitale 
platform og vores særlige kompetencer til at fremtidssikre turneringerne.     
 
Tak til dommerne 
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at rose dommere for deres store indsats på de sjællandske baner. 
De strækker sig langt for at sikre, at unge og ældre kan få gode oplevelser på banen med en uddannet 
dommer, og de har også en stor betydning og har en væsentlig andel i den positive medlemsfremgang. 

Lad os sammen gøre en indsats for at få uddannet flere fodbolddommere, og ikke mindst at få indført en 
fælles kultur, hvor dommerne bliver påskønnet fremfor at blive råbt ad, så de fortsat har lyst til at dømme 
fodbold. Min opfordring er endnu engang – tag fat i jeres medlemmer, deres forældre eller andre og fortæl 
dem om muligheden for at tage en dommeruddannelse. Overvej, om det kunne give mening, at I på en 
bestemt årgang giver alle spillerne en dommeruddannelse, om ikke for andet, så for at få en forståelse for 
dommergerningen. 
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I 2021 viste tallene for det disciplinære område en faldende tendens for stort set samtlige sagstyper. Denne 
tendens fortsatte til dels i 2022, hvor der igen var et fald i antallet af de alvorligste disciplinærsager. 
Tallene for 2022 viser, at der var 28 afbrudte kampe i 2022. Det er fire færre end i 2021, hvor tallet var 32. 
Dermed fortsætter tendensen med et fald i antallet af afbrudte kampe, idet der i 2019 var 47 afbrudte 
kampe. I 2020 blev kun halvdelen af turneringen afviklet grundet Coronaepidemien, og derfor tælles året 
ikke med i statistikkerne.  
  
I fire af i alt 28 afbrudte kampe var der tale om vold eller trusler om vold mod kampens dommer. I to sager 
var der tale om decideret vold mod dommeren, mens der i to andre sager var tale om trusler. I 2021 var der 
seks kampe, der blev afbrudt på grund af vold eller trusler om vold mod dommeren. Det er således 
glædeligt at kunne konstatere, at også de alvorlige sager, hvor dommere forulempes fysisk eller verbalt, er i 
tilbagegang. Selv om en sag om vold eller trusler om vold mod en dommer naturligvis er én for mange. Og 
med 12.488 kampe (11:11) med påsat dommer er den slags sager trods alt sjældne. 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.  
 
Behov for flere dommere  
Med flere turneringshold er der naturligvis også brug for flere dommere. Derfor investerer DBU Bredde, 
som DBU Sjælland er medlem af, hvert år et stort millionbeløb i bl.a. rekruttering, fastholdelse og udvikling 
af de danske fodbolddommere. Sammenlagt bruger lokalunionerne omkring 4 mio. kr. årligt til fastholdelse 
og udvikling af dommerne. Beløbet afsættes hvert år og ligger nogenlunde stabilt, og afhænger blandt 
andet af dommernes interesse for at videreuddanne sig. Pengene går til vejledning, udvikling og 
videreuddannelse af dommerne samt til blandt andet obligatorisk teorigennemgang og både fysiske og 
teoretiske tests. Dertil kommer særlige inspirationstilbud med både faglige elementer, netværk og socialt 
samvær.  
 
Parallelt med fastholdelses-aktiviteterne har indsatsen for at rekruttere nye dommere fortsat allerhøjeste 
prioritet. Siden 2018 er der uddannet over 2.100 dommere. Selvom der arbejdes hårdt i dommerstrengen, 
er det vigtigt, at så mange som muligt tager ansvar for dette arbejde – det gælder i særdeleshed 
fodboldklubberne, hvor de fleste dommere trods alt kommer fra. En helt afgørende komponent i indsatsen 
for at rekruttere og fastholde dommere er de frivillige i lokalunionernes udvalg og grupper. Her er frivillige 
dommer-ildsjæle med forskellige fagkompetencer helt centrale i arbejdet med at styrke og udvikle 
dommerområdet.  
 
Hos DBU Sjælland fortsætter vi arbejdet med at styrke både rekruttering og fastholdelse. Derudover er der 
også igangsat initiativer for at øge beskyttelsen af dommeren.   
 
Stor tilslutning til DBU’s børnesyn 
Det hele starter jo med børnene. Derfor glæder det os, at I har taget så godt imod DBU’s børnestrategi. I 
skrivende stund er der indgået samarbejdsaftaler med 45 klubber, der har skrevet under på at ville 
prioritere børnefodbolden. Af disse er 16 godkendt som DBU Børneklubber.   
 
For at blive DBU Børneklub skal man indgå en skriftlig aftale om at leve op til 4 forudsætninger: Prioritering 
af børnefodbolden økonomisk og organisatorisk, tilslutning til og efterlevelse af DBU’s Børnesyn, tilknytning 
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af en kontraktligt forpligtet børneudviklingstræner i løbet af det første år som DBU Børneklub og 
nedskrivning og bestyrelsesvedtagelse af en børnepolitik i klubben. 

Som en naturlig konsekvens af den forøgede fokus på børnefodbolden arbejder vi ligeledes med en ny 
strategi for ungdomsfodbolden, hvor vi også vil have fokus på inddragelse af klubberne, når vi kommer lidt 
længere i processen.  

Udvikling, uddannelse og formandslounges  
Det står klart for de fleste, at dialog er fundamentet for et godt samarbejde. Derfor har dialogen også været 
i højsædet i 2022. Vi har i løbet af året afviklet 2 gange 19 formandslounges med i alt 120 deltagende 
klubber. Formandslounges er lokale møder for klubformænd faciliteret af DBU Sjællands klubrådgivere.  
 
Repræsentanter fra bestyrelsen har i årets løb besøgt en lang række formandslounges, hvor vi blandt andet 
har talt om børnefodbold, frivillighed og mange andre væsentlige emner. Og I skal vide, at vi sætter stor 
pris på de mange værdifulde drøftelser. Både om de store emner og de lidt mindre.     
 
Sammen med DBU og DBU’s øvrige lokalunioner arbejder vi målrettet på at styrke klubbernes samarbejde 
med kommunerne med henblik på at skabe værdi for borgerne og de lokale fodboldklubber. Når der indgås 
et formelt samarbejde, kalder vi det en velfærdsalliance. Velfærdsalliancer kan bidrage til at styrke den 
kommunale sundheds- og beskæftigelsesindsats for særlige grupper af borgere ved at bygge bro til 
idrætsforeningers tilbud. 
 
Klubbernes udbytte af et samarbejde med kommunen kan være flere aktiviteter og et tættere samarbejde 
med kommunen. DBU Sjælland har i skrivende stund aktive velfærdsalliancer med Helsingør, Holbæk, 
Hvidovre, Roskilde og Vordingborg. Derudover forhandler vi med flere kommuner om at forlænge eller 
indgå nye aftaler. Målet er, at vi har 12 velfærdsalliancer inden 2026. Vi ser frem til endnu mere 
samarbejde med kommunerne for at skabe de bedste vilkår for borgerne og klubberne på Sjælland.  
 
Ombold er et nyt samarbejde mellem DBU, DBU Bredde, organisationen Ombold og Nordea-fonden om at 
oprette fodboldtilbud for voksne i udsatte positioner. Formålet er, at udsatte borgere får en tilknytning til 
en lokal fodboldklub – enten som spiller eller frivillig. I november 2022 startede det første hold op i 
Slagelse.  
 
Derudover udløber projekt Fodbold for Hjertet, der er motionsfodbold med dokumenteret effekt efter en 
målrettet indsats for danskere med hjerte-kar-sygdomme, diabetes og andre livstilssygdomme. 
 
Holdene startes op i samarbejde med kommunerne. I 2022 kom der to nye Fodbold for hjertet-hold i 
henholdsvis Holbæk og Slagelse. I maj blev der desuden afholdt den sidste Fodbold For Hjertet-
instruktøruddannelse med i alt 15 deltagere. Projektperioden for Fodbold for Hjertet udløber i 2022. Der er 
i alt 14 hold fordelt på hele Sjælland med i alt 170 deltagere.  
 
Vores koncept for de yngste fodboldspillere Bold og Bevægelse er stadig under udvikling, og der vil blive 
udarbejdet en ny og tidssvarende træningsmanual. I 2022 er der afviklet fire forløb i henholdsvis 
Frederiksværk FK, IF Hjorten, Saaby Fodbold og Boeslunde Boldklub.  
 
I løbet af året er der startet fire nye motionsfodbold-hold op. Der er desuden blevet afholdt en Fodbold 
Fitness-uddannelse og et kick off-arrangement med 20 deltagere fra de sjællandske hold.  
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Fodbold for Fremtiden er et samarbejde mellem DBU Bredde (DBU Sjælland), VELUX FONDEN, en kommune 
og et lokalt fodboldhold. Her er målet at hjælpe unge i alderen 18-29 år i arbejde eller uddannelse ved 
hjælp af fast fodboldtræning og beskæftigelsesrettede aktiviteter. Der er i 2022 startet to nye forløb op i 
Hillerød og Slagelse med samlet 40 deltagere.  
 
Med Skills Camps uddanner vi rollemodeller i udsatte boligområder i alderen 13-18 år. Der er afholdt to 
Skills Camps i henholdsvis Helsingør og Albertslund. På begge spor har deltagerne fået en 
dommeruddannelse. I alt er 20 deltagere blevet uddannet fodbolddommere.  
 
I 2022 blev der desuden foretaget de indledende forberedelser og dialoger med fodboldklubber og 
kommuner til det nye nationale motionstilbud FC Demens. Det nye initiativ er målrettet mennesker med 
demenslignende symptomer eller demens i tidligt stadie. 
 
Det skræddersyede fodboldtilbud kan forebygge sygdommens følgevirkninger for de ramte ved at styrke 
deres mentale sundhed og øge deres fysiske aktivitetsniveau i et af samfundets stærke fællesskaber - 
foreningsidrætten. 

Målet for projektet er på landsplan at etablere 20 motionstilbud til demensramte i perioden 2022-2025. 
 
Tak  
Alt i alt har det været et begivenhedsrigt 2022 set med DBU Sjællands perspektiv med mange aktiviteter og 
gode oplevelser.  
 
Afslutningsvis vil vi benytte lejligheden til at sende en stor tak til de mange frivillige ildsjæle, trænere og 
ledere, som får hverdagen til at fungere i de over 300 medlemsklubber hos DBU Sjælland. Herunder også 
de knap 100 frivillige DBU Sjælland-ambassadører. For det er i mødet med jer, at vi bliver bekræftet i, hvor 
unikt foreningslivet er, og hvor vigtigt det er at kæmpe for, så vi i fremtiden fortsat vil kunne samle både 
børn, unge og voksne til masser af fantastiske oplevelser i de sjællandske fodboldklubber.  
 
På vegne af bestyrelsen  
 
Jakob Koed, formand for DBU Sjælland 
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