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DBU Sjællands bestyrelse

Forslag 4.1 - Principerklæring 2.0 for DBU Bredde

Forslagsstiller: DBU Sjællands bestyrelse
Dato: 2. februar 2019
Principerklæring 2.0 for DBU Bredde
Principerklæring 2.0 for DBU Bredde fremlægges på delegeret-/repræsentantskabsmøder i hele
landet. Principperne uddyber det fælles politiske afsæt for alle lokalunioners fortsatte deltagelse i
reformarbejdet.
Principerklæring 2.0 for DBU Bredde
1. Udpræget lokal selvstændighed og tilstedeværelse
• Vores lokale kontorer skal have selvstændighed til at levere fleksible fodboldaktiviteter og
serviceydelser efter de lokale klubbers ønsker.
• Vi vil træffe beslutninger lokalt, når en lokal indsats er til gavn for klubberne.
• Vi vil bibeholde og bære de nuværende 9 LU-/regionskontorer, inkl. medarbejdere, ind i den
ny organisation.
2. En fælles organisation
• Vi vil samarbejde, og vi vil navigere inden for fælles rammer, herunder love.
• Vi vil skabe en national breddefodbold-politisk enhed, som udgør en kvalificeret og
handlekraftig aktør i dansk fodbold og dansk idræt med et fagligt velfunderet bagland og en
understøttende administration.
• Vi vil træffe beslutninger i den fælles breddefodbold-politiske enhed, når en fælles indsats er
til gavn for klubberne og breddefodbolden.
3. Fleksible turneringsgrænser
• Vi vil ophæve de eksisterende turneringsgrænser, men tage geografiske hensyn ved
tilrettelæggelse af turneringer.
4. Transparens, talent og diversitet
• Vi vil styrke professionalisme og værdiskabelse i hele organisationens politiske arbejde.
• Vi vil arbejde ud fra klare kompetencebeskrivelser for fodboldledere og fodboldpolitikere.
• Vi vil så vidt muligt undgå dobbeltmandater for at styrke transparens, adgang for flere
talenter samt diversitet i køn, alder og etnicitet.
• Vi vil styrke den administrative understøttelse af det politiske arbejde.

Begrundelse: Reformarbejdet skal sikre, at dansk breddefodbold får en moderne og tidssvarende

struktur både administrativt og politisk. Den nye organisationsstruktur skal give os et stærkere afsæt
for at optimere ressourceudnyttelsen og levere tidssvarende tilbud og støtte til alle
breddefodboldklubber i hele Danmark. Den nye organisationsstruktur skal også danne grundlag for,
at vi kan samarbejde nationalt om at udvikle breddefodbolden i Danmark, samt at vi i endnu højere
grad fremstår som en professionel samarbejdspartner lokalt, nationalt og internationalt.

Arbejdet bygger på rapporten ”Fodbold i Lokalunionerne” og lokalunionernes høringssvar (2017) og
på principerklæringen vedtaget ved delegeret-/repræsentantskabsmøder i 1. kvartal 2018.
Breddeaftalen med DBU, indgået for perioden 1. november 2015-1. november 2021, udgør
aftalegrundlaget for reformarbejdet.

Konsekvenser: Med tilslutning til Principerklæring 2.0 for DBU Bredde gives den enkelte
lokalunions bestyrelse mandat til fortsat at indgå konstruktivt i arbejdet med at danne en ny
organisering af dansk breddefodbold.
Tidsperspektiv: Reformarbejdet er tilrettelagt således, at en ny organisationsmodel kan bringes til
afstemning ved alle lokalunioners delegeret-/repræsentantskabsmøder i 1. kvartal 2020.

5.1.1 - Forslag til ændring af DBU Sjællands love § 4.4 - Ophævelse af 70-års grænsen for valg
Forslagsstiller: DBU Sjællands bestyrelse
Dato: 2. februar 2019
Begrundelse: Forslaget er indgivet som konsekvens af, at DBU har slettet 70 års reglen i DBU’s love.
Konsekvenser: Hvis ændringen vedtages, betyder det, at personer, der er fyldt 70 år, kan vælges til DBU
Sjællands bestyrelse.
Tidsperspektiv: Hvis ændringen vedtages, træder den i kraft umiddelbart efter delegeretmødets
afholdelse.
Nuværende tekst

§ 4.4

På delegeretmødet foretages følgende:
•
•

•
•
•

•

•

Valg af dirigent.
Unionens formand eller hans
stedfortræder aflægger
beretning for det forløbne år,
herunder et kort resume af de
på bestyrelsesmøderne trufne
beslutninger, som ikke alene
vedrører den daglige
forretningsgang. Beretningen
forelægges forsamlingen til
godkendelse.
Regnskabet fremlægges
forsamlingen til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af
1. Bestyrelsesmedlemmer,
2. 2. 1 suppleant.
Valg af 1 revisor, der skal være
statsautoriseret eller
registreret og ikke behøver at
være medlem af nogen under
DBU Sjælland hørende klub.
Eventuelt.

Udelukket fra valg er den, der er fyldt 70
år.
Regnskabet afleveres umiddelbart efter
regnskabsårets afslutning til revisoren.

Forslag

Udelukket fra valg er den, der er fyldt 70 år.

slettes

5.1.2 - Forslag til ændring af DBU Sjællands love § 8.1 – Forhøjelse af kontingent
Forslagsstiller: DBU Sjællands bestyrelse
Dato: 2. februar 2019
Begrundelse: Der har i de senere år været en stigning i prisen for de grundydelser, som DBU Sjælland
tilbyder klubberne samt en forøgelse af servicen, og det nødvendiggør en justering af kontingentet fra
kr. 1.350,00 til kr. 1.500,00.
Konsekvenser: Hvis forslaget vedtages, betyder det, at en klubs årlige k0ntingent stiger med kr. 150,00.
Tidsperspektiv: Hvis forslaget vedtages, træder det i kraft umiddelbart efter delegeretmødets
afholdelse.
Nuværende tekst

§ 8.1

§ 8.1 Unionens regnskabsår følger
kalenderåret 1. januar til 31. december.
Det årlige kontingent andrager kr. 1350,00
for hver klub og mindst kr. 100,00 for
ekstraordinære personlige medlemmer.
Kontingentet erlægges samtidig med
turneringsindskuddet.
For deltagelse i turneringerne betales et af
bestyrelsen fastsat indskud pr. hold. For
helårlige turneringer er indskuddet
forfaldent den 1. august og skal være
indbetalt senest den 30. september.
For halvårlige turneringer er indskuddet
forfaldent den 1. februar og skal være
indbetalt senest 31. marts, samt 1. august og
skal være indbetalt senest 30. september.
Klubber, som er blevet
udelukkede/suspenderede, kan tidligst
deltage aktivt i unionens turneringer fra
næste sæsons start, og kun hvis det skyldige
beløb, suppleret med en bøde stor kr.
2000,00, er indbetalt.
Såfremt propositionerne for DM ikke
tilsikrer unionen en afgift fra
divisionsklubberne, kan bestyrelsen
fastsætte en administrationsafgift, som
forfalder i lighed med almindelige
turneringsindskud

Forslag

§ 8.1 Unionens regnskabsår følger kalenderåret 1.
januar til 31. december.
Det årlige kontingent andrager kr. 1350,00 1.500,00 for
hver klub og mindst kr. 100,00 for ekstraordinære
personlige medlemmer.
Kontingentet erlægges samtidig med
turneringsindskuddet.
For deltagelse i turneringerne betales et af
bestyrelsen fastsat indskud pr. hold. For helårlige
turneringer er indskuddet forfaldent den 1. august og
skal være indbetalt senest den 30. september.
For halvårlige turneringer er indskuddet forfaldent
den 1. februar og skal være indbetalt senest 31. marts,
samt 1. august og skal være indbetalt senest 30.
september.
Klubber, som er blevet udelukkede/suspenderede, kan
tidligst deltage aktivt i unionens turneringer fra næste
sæsons start, og kun hvis det skyldige beløb, suppleret
med en bøde stor kr. 2000,00, er indbetalt.
Såfremt propositionerne for DM ikke tilsikrer unionen
en afgift fra divisionsklubberne, kan bestyrelsen
fastsætte en administrationsafgift, som forfalder i
lighed med almindelige turneringsindskud

5.1.3 - Forslag til ændring af DBU Sjællands love § 5.3 – Redaktionel ændring
Forslagsstiller: DBU Sjællands bestyrelse
Dato: 2. februar 2019
Begrundelse: Ændringen giver mulighed for, at DBU Sjællands bestyrelse kan benytte en anden
stillingsbetegnelse end administrationschef for administrationens øverste chef.
Konsekvenser: Bestyrelsen kan vælge en anden stillingsbetegnelse end administrationschef til
administrationschef til administrationens øverste chef.
Tidsperspektiv: Hvis forslaget vedtages, træder det i kraft umiddelbart efter delegeretmødets
afholdelse.
Nuværende tekst

§ 5.3

§ 5.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden, men er kun
beslutningsdygtig, når mindst 4
medlemmer er til stede, hvoraf det ene
skal være formanden, eller ved hans
forfald, næstformanden.
Bestyrelsen nedsætter de stående
udvalg og arbejdsgrupper som den
finder nødvendigt.
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke
udpeges til faste udvalg.
Bestyrelsen ansætter en
administrationschef. Bestyrelsen kan
fastsætte en forretningsorden for
administrationschefen virke.
Administrationschefen forestår den
daglige ledelse af DBU Sjællands
anliggender.
Ansatte kan ikke have sæde i
bestyrelsen.
Over såvel delegeretmødet som
bestyrelses- og udvalgsmøder føres
protokol.

Forslag
§ 5.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden, men er kun beslutningsdygtig,
når mindst 4 medlemmer er til stede, hvoraf det
ene skal være formanden, eller ved hans forfald,
næstformanden.
Bestyrelsen nedsætter de stående udvalg og
arbejdsgrupper som den finder nødvendigt.
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke udpeges til faste
udvalg.
Bestyrelsen ansætter en administrationschef chef
for administrationen. Bestyrelsen kan fastsætte en
forretningsorden for administrationschefen
chefens virke.
Administrationschefen Chefen for
administrationen forestår den daglige ledelse af
DBU Sjællands anliggender.
Ansatte kan ikke have sæde i bestyrelsen.
Over såvel delegeretmødet som bestyrelses- og
udvalgsmøder føres protokol.

5.1.3 - Forslag til ændring af DBU Sjællands love § 6.1 – Redaktionel ændring
Forslagsstiller: DBU Sjællands bestyrelse
Dato: 2. februar 2019
Begrundelse: Der er tale om en konsekvensrettelse, hvis bestyrelsens forslag til ændring af § 5.3
vedtages.
Konsekvenser: Der er tale om en rettelse uden konsekvenser i øvrigt.
Tidsperspektiv: Hvis forslaget vedtages, træder det i kraft umiddelbart efter delegeretmødets
afholdelse.
Nuværende tekst

§ 6.1

§ 6.1 DBU Sjælland tegnes af (1)
Formanden og kassereren, (2)
Formanden eller næstformanden,
sammen med to
bestyrelsesmedlemmer, (3)
Administrationschefen sammen med
formanden eller næstformanden eller
(4) den samlede bestyrelse.
Alle dispositioner over fast ejendom,
herunder køb, salg og pantsætning,
kræver dog alle
bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura

Forslag
§ 6 Tegningsregler
§ 6.1 DBU Sjælland tegnes af (1) Formanden og
kassereren, (2) Formanden eller næstformanden,
sammen med to bestyrelsesmedlemmer, (3)
Administrationschefen chefen for
administrationen sammen med formanden eller
næstformanden eller (4) den samlede bestyrelse.
Alle dispositioner over fast ejendom, herunder
køb, salg og pantsætning, kræver dog alle
bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura

5.1.3 - Forslag til ændring af DBU Sjællands love § 7.1 – Redaktionel ændring
Forslagsstiller: DBU Sjællands bestyrelse
Dato: 2. februar 2019
Begrundelse: Der er tale om en konsekvensrettelse, hvis bestyrelsens forslag til ændring af § 5.3
vedtages.
Konsekvenser: Der er tale om en rettelse uden konsekvenser i øvrigt.
Tidsperspektiv: Hvis forslaget vedtages, træder det i kraft umiddelbart efter delegeretmødets
afholdelse.

Nuværende tekst

§ 7.1

§ 7.1 DBU Sjællands
administrationschef varetager den
daglige ledelse af DBU Sjælland og skal
følge de retningslinier og anvisninger
som bestyrelsen har givet. Den daglige
ledelse omfatter ikke dispositioner,
der efter unionens forhold er af
usædvanlig art eller stor økonomisk
betydning.
Alle ansatte refererer til DBU Sjællands
administrationschef. DBU Sjællands
administrationschef ansætter og
afskediger personalet.
Administrationschefen kan uddelegere
passende dele af sin kompetence i
DBU Sjællands administration.
Administrationschefens afgørelser kan
indbringes for bestyrelsen inden to
uger efter modtagelsen af afgørelsen.

Forslag

§ 7.1 DBU Sjællands administrationschef chef for
administrationen varetager den daglige ledelse af
DBU Sjælland og skal følge de retningslinier og
anvisninger som bestyrelsen har givet. Den daglige
ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter
unionens forhold er af usædvanlig art eller stor
økonomisk betydning.
Alle ansatte refererer til DBU Sjællands
administrationschef chef for administrationen.
DBU Sjællands administrationschef chef for
administrationen ansætter og afskediger
personalet.
Administrationschefen Chefen for
administrationen kan uddelegere passende dele af
sin kompetence i DBU Sjællands administration.
Administrationschefens Chefens afgørelser kan
indbringes for bestyrelsen inden to uger efter
modtagelsen af afgørelsen.

5.2.1. - Forslag til ændring af turneringsreglementets § 28.2/33.3

Forslagsstiller: Hørsholm-Usserød Idrætsklub
Dato: 2. februar 2019
Forslag til ændring af turneringsreglementets § 28.2
Det foreslås, at turneringsreglementets § 28.2 ændres i henhold til nedenstående og som en konsekvens af
dette udgår turneringsreglementets § 33.3:
Nuværende tekst
§ 28.2 Dommeren har ret til at afbryde en kamp
før tid. Sker det skal dommerens indberetning
være DBU Sjælland i hænde senest 2. hverdag
efter kampen, hvorefter DBU Sjælland afgør om
kampen skal færdigspilles, spilles om, betragtes
som færdigspillet - evt. helt udgå.

§ 33.3 Dommeren har mulighed for at afbryde en
kamp undervejs ved uvejr og herunder beslutte
hvornår og om kampen kan genoptages
umiddelbart efter. Dommeren har pligt til ved
afbrudt og ikke-genoptaget kamp i en tællende
turnering senest 1. hverdag efter kampen at
underrette DBU Sjælland om forholdet med
angivelse af stillingen, resterende spilletid samt
evt. udviste spillere, hvorefter DBU Sjælland afgør
om kampen skal spilles om, eller om resultatet ved
afbrydelsen skal være gældende.

Forslag til ny tekst
§ 28.2 Dommeren har ret til at afbryde en kamp
før tid. Sker det pga. uvejr kan dommeren
beslutte hvornår og om kampen kan genoptages
umiddelbart efter. Dommeren har pligt til ved
afbrudt og ikke genoptaget kamp i en tællende
turnering senest 1. hverdag efter kampen at
underrette DBU Sjælland om forholdet med
angivelse af stillingen, resterende spilletid samt
evt. udviste spillere, hvorefter DBU Sjælland
afgør om kampen skal færdigspilles, spilles om,
betragtes som færdigspillet (resultatet ved
afbrydelsen skal være gældende) -evt. helt udgå.
Paragraffen udgår.

Begrundelse: Hørsholm-Usserød IK oplevede i en kamp i Serie 1 mod Frem Hellebæk, at kampen blev

afbrudt på grund af tordenvejr. Kampen afbrydes i 2. halvleg ved minut 63, hvor stillingen er 4-2 til
Hørsholm-Usserød. DBU Sjælland besluttede, at kampen skulle spilles om og den endte i øvrigt 2-2.

Ud fra en fairplay betragtning bør kampen naturligvis færdigspilles, dvs. genoptages ved minut 63, således
de resterende 27 minutter afvikles. §33.3 giver imidlertid ikke mulighed for dette, idet DBU Sjælland kun
kan afgøre, om kampen skal spilles helt om eller om resultatet ved afbrydelsen skal være gældende.
Det virker besynderligt, at to paragraffer i turneringsreglementet omhandler afbrydelse af kampe, hvor
DBU Sjællands handlemuligheder imidlertid er forskellige. Afbrydes kampen fx på grund af tekniske
problemer eller tilskuerproblemer, kan DBU Sjælland beslutte, at kampen færdigspilles, medens det ikke

kan lade sig gøre hvis kampen afbrydes pga uvejr. Hørsholm-Usserød mener, at samtlige afbrydelses skal
dækkes af samme paragraf og med samme muligheder for DBU Sjælland afgørelse. Herved følger DBU
Sjælland i øvrigt grundlæggende de samme regler som gældende for hold, der deltager i DBU turneringer.

Konsekvenser: En vedtagelse af forslaget betyder, at kampe, der afbrydes på grund af uvejr, kan

færdigspilles på en anden dag, såfremt dommeren ikke vurderer, at kampen kan spilles færdig på det
oprindeligt fastsatte tidspunkt.

Tidsperspektiv: Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra 1.7.2019.
Forslaget kræver en ændring i det Fælles turneringsreglement, der gælder for alle lokalunioner. En ændring
kræver, at der er enighed mellem lokalunionerne. I modsat fald skal DBU Sjælland ansøge om en særregel,
der ligeledes kræver lokalunionernes godkendelse.

5.3.1. - Forslag til ændring af turneringsbestemmelser 11-mands – Ændring af antal hold i
Sjællandsserien og HS Serie 1

Forslagsstiller: Ringsted IF
Dato: 2. februar 2019
Forslag til ændring af turneringsbestemmelser 11-mands for Herre Sjællandsserien og Herre serie 1.
Ringsted IF indstiller, at DBU Sjælland ændrer strukturen for Sjællandsserien og Herre Serie 1 rækkernes,
således at der fremadrettet kun bliver én Sjællandsserie række med 14 hold. Herre Serie 1 bliver herefter
på 3 rækker med 12 hold.

Begrundelse: Sjællandsserien er den højeste række under DBU Sjælland, som i dag er delt op i 2 rækker.
Det giver efter Ringsted IF’s vurdering to store udfordringer:

1. Er det reelt de bedste hold, der rykker op i Danmarksserien?
2. Antallet af kampe pr. sæson er for lavt.
Oprykning til Danmarksserien
Der burde efter Ringsted IF’s mening kun være én ”bedste” række under DBU Sjælland. Det betyder noget
for klubberne, at man over for medlemmer, frivillige, tilskuere, kommunen og ikke mindst sponsorer, kan
fremvise, at man spiller i den bedste række under DBU Sjælland.
DBU Sjælland bør sikre, at unionens bedste række (flagskibet) ikke devalueres, men tværtimod fremstår
som en eliteturnering. Derfor skal det også sikres, at det rent faktisk er de bedste hold, som rykker op i
Danmarksserien. Det skal ikke være ”lodtrækningsheld” eller ”tilfældig” puljeinddeling, som baner vejen for
oprykningen. Det skal afgøres på banen.
De 2 bedste hold fra Sjællandsserien skal rykke direkte op, mens nr. 3 evt. får en kvalkamp mod andre
lokalunioner – fx Bornholm.
Antallet af kampe skal øges
Det nuværende antal kampe på 2 x 11 kampe er for lavt. Der er omkring 5 måneder fra den sidste kamp i
efteråret til den første kamp i foråret. Den pause er for lang. Derfor bør hele november tages i brug til
turneringskampe i Sjællandsserien. Der er i dag rækker under DBU Sjælland, som har flere kampe end
Sjællandsserien, fx U14 Mester.
Det er desuden Ringsted IF’s påstand, at en stærkere Sjællandsserie med flere hårde og lige kampe, vil
klæde DBU Sjællands hold bedre på til at kunne begå sig i Danmarksserien.
Efteråret er relativt kort og derfor vil det generelt være godt for klubberne og deres aktivitetsniveau, at
sæsonen holdes i gang i november måned. Det må formodes, at hovedparten af klubberne i Sjællandsserien
har kunstgræsbaner til rådighed.

Konsekvenser: En vedtagelse af forsalget vil betyde, at Sjællandsserien reduceres fra de nuværende to

puljer af 12 hold til en pulje af 14 hold. En vedtagelse af forslaget vil dermed betyde, at 10 hold skal rykkes
ekstraordinært ud af Sjællandsserien.

Forslaget indebærer, at herre serie 1 udvides fra de nuværende to puljer af 12 hold til tre puljer af 12 hold. I
alt 36 hold mod de nuværende 24. Den ekstra pulje skal fyldes op med nedrykkere fra Sjællandsserien og
eventuelt ekstra oprykkere fra Herre serie 2.
Der vil i sæsonen 2019/2020 skulle laves en overgangsordning for Herre Sjællandsserien, hvor der rykkes
flere hold ned fra de to puljer end normalt.
Der lægges i forslaget op til, at to hold fra den ”nye” Sjællandserie skal rykkes direkte op i Herre-DS, mens
et tredje hold skal spille oprykningskampe.

Tidsperspektiv: Den del af forsalget, der berører DBU Sjællands egne turneringer vil træde endeligt i kraft
fra den 1.7.2020.

Forslaget vedrørende oprykning til Herre-DS, kan kun træde i kraft, hvis øvrige lokalunioner på Øst siden af
Storebælt samt i sidste ende DBU’s bestyrelse godkender ændringer i propositionerne for Herre-DS.
Tidsperspektivet for dette er usikkert.

5.3.2. - Forslag til ændring af turneringsbestemmelser 11-mands – Ændring af antal hold i
Sjællandsserien og HS Serie 1

Forslagsstiller: Haslev FC
Dato: 2. februar 2019
Forslag til ændring af turneringsbestemmelser 11-mands for Herre Sjællandsserien og Herre serie 1.
Forslag 1: Ændre nuværende HSS Sjællandserie fra 2 puljer à 12 hold til 1 pulje á 16 hold.
Forslag 2: Ændre nuværende HSS fra 2 puljer á 12 hold til 1 pulje á 14 hold
Forslag 3: Ændre nuværende HS1 fra 2 puljer til 3 puljer til 12 i hver. I alt 36 hold

Begrundelse: 1. Sjællandsserien er den højeste række under DBU Sjælland og den er blevet det op i 2

rækker. Hvilken række er den Højeste/ bedste? Er vi sikker på at, det er de bedste hold der rykker op i DS?
Der burde kun være en bedste række under DBU Sjælland. Det betyder noget for klubberne overfor
tilskuere, frivillige klubmedhjælpere, kommunen og ikke mindst over for sponsorer, at klubberne kan
fremvise, at de spiller i den bedste række under DBU Sjælland. Det betyder også rigtig meget for spillerne
og trænerne, at de spiller på og træner hold i den bedste række under DBU Sjælland. Der er mange klubber
i HSS, der træner seriøst og op til 3-4 gange om ugen. De spiller desværre 2 meget korte ½-sæsoner af 11
kampe – en masse træning til få kampe.
Pt. Starter efteråret d. 18.-8.-2018 og sluttede HSS den 27/10 2018 over 5 måneder uden kampe. og
turneringen starter først op igen den 30.-3. 2019. og slutter allerede d. 8.-6.-2019. - og sommerferie i over 2
måneder
U19 hold i Øst-rækkerne og Mesterrækkerne spiller langt flere kampe! – det kan ikke være rigtigt, at man i
den bedste række under DBU Sjælland spiller så få kampe. Det er en devaluering af HSS.
2. Er det de bedste hold, der rykker op i DS? Er de hold, der rykker op klar til Det? De kommer fra 2 puljer,
hvor det for det første kan det være svært at bedømme om eks. nr. 1 i den ene pulje HSS er bedre/mere
klar til at begå sig i DS end eks. nr. 2 eller 3 i den anden HSS række. De hold der rykker op i DS skal lige
pludselige spille langt flere og tætte kampe end de kommer fra, det stiller større krav til kvaliteten af
spillerne, spillertrup (størrelse), trænerne og klubberne. De krav er nemmere at opfylde hvis de kommer fra
en række med flere kampe, flere tætte kampe og mere fokus.
3. At lave 3 puljer i HS1 vil betyde noget for klubberne, der spiller i HS1. Det betyder noget for unge spillere
at de kan sige de spiller i HS1 i stedet for HS2. Kortere rejsetid til udekampe. Bedre vilkår for de klubber, der
ikke ønsker mere end HS1 (bredde, hygge, 1-2 gange træning), men vil også give mulighed for de klubber
der vil i DS gennem HSS, ved at de kommer fra 11 kampe pr. ½-sæson i HS1 til 13 kampe pr. ½-sæson i HSS.

Konsekvenser: En vedtagelse af forslag 1 vil betyde, at Sjællandsserien reduceres fra de nuværende to

puljer af 12 hold til en pulje af 16 hold. En vedtagelse af forslaget vil dermed betyde, at 8 hold skal rykkes
ekstraordinært ud af Sjællandsserien.
En vedtagelse af forslag 2 vil betyde, at Sjællandsserien reduceres fra de nuværende to puljer af 12 hold til
en pulje af 14 hold. En vedtagelse af forslaget vil dermed betyde, at 10 hold skal rykkes ekstraordinært ud
af Sjællandsserien.
En vedtagelse af forslag 3 vil betyde, at Herre serie 1 udvides fra de nuværende to puljer af 12 hold til tre
puljer af 12 hold. I alt 36 hold mod de nuværende 24. Den ekstra pulje skal fyldes op med nedrykkere fra
Sjællandsserien og eventuelt ekstra oprykkere fra Herre serie 2.
En vedtagelse af forslagene vil betyde, at der i sæsonen 2019/2020 skal laves overgangsordninger for Herre
Sjællandsserien, hvor der rykkes flere hold ned fra de to puljer end normalt.

Tidsperspektiv: Forslaget vil ved vedtagelse træde endeligt i kraft fra den 1.7.2020.

5.3.3. - Forslag til ændring af turneringsbestemmelser 11-mands HS Serie 1 - Ændring af antal hold i
HS Serie 1
FORSLAG 3 fra Gørslev IF

Forslagsstiller: Gørslev IF
Dato: 2. februar 2019
Forslag til ændring af turneringsbestemmelser 11-mands for Herre serie 1.
Herre Serie 1
Antal hold/puljer: 24 hold / 2 puljer á 12 hold
Foreslås ændret til:
Herre Serie 1
Antal hold/puljer: 36 hold / 3 puljer á 12 hold

Begrundelse: Med to puljer som i dag giver det mange udfordringer med lange afstande til kampene, vi

bruger ofte dobbelt så lang tid på transport som det tager at afvikle en fodboldkamp. En kampdag kan vare
op til 7 timer med transport – oplæg og opvarmning, omklædning før og efter, og så selvfølgelig kampen.

Mange klubber vil nok opleve det samme som vi gør, for eksempel
•

Spillere arbejder i weekenden og melder afbud til kampe.

•

Spillerne prioriterer familien fremfor fodbold med så lange dage.

Et forslag til hvordan det praktisk kan lade sig gøre:
•

Kun nr. 11 og 12 rykker ned fra serie 1 (evt. nedrykningspil)

•

Nr. 3 og 4 fra serie 2 rykker ekstraordinært op

Konsekvenser: Hvis forslaget vedtages, vil det betyde, at Herre serie 1 udvides fra to puljer af 12 hold til
tre puljer af 12 hold. En vedtagelse vil endvidere indebære en sæson med nedrykning af færre hold fra
Herre serie 1 og ekstraordinær oprykning fra Herre serie 2.
Forslaget indebærer, at der skal laves en overgangsordning i sæsonen 2019/2020.

Tidsperspektiv: Forslaget vil ved vedtagelse træde endeligt i kraft fra den 1.7.2020.

5.3.4. - Forslag til ændring af turneringsbestemmelser – ændring vedr. spilletermin

Forslagsstiller: Gørslev IF
Dato: 2. februar 2019
Forslag til ændring af turneringsbestemmelser vedrørende turnerings start og sluttidspunkter
Turneringsstart i Herre serie 1 rykkes frem til 1. marts
Turneringsslut i Herre serie 1 rykkes til slut november.

Begrundelse: En pause midt i turneringen på 5 måneder er lang tid, for klubben men ikke mindst for

spillerne. Spillerne vil jo helst spille turneringskampe og ikke kun træne. Den periode er der hvor vi oplever
at spillerne starter sent og det giver i sidste ende flere skader, fordi de ikke er i form. Det kan i sidste ende
give afbud til kampe. Kampe i marts og november kan afvikles af de klubber der har kunststofbaner.
Helligdage og weekend omkring dem gøres spillefri af hensyn til spillernes familieliv.

Konsekvenser: En vedtagelse af forslaget vil betyde, at turneringen i Herre serie 1 skal starte pr. 1. marts

og afsluttes i slutningen af november måned. Som en konsekvens af dette, vil kampe i starten og
slutningen af turneringen formentlig skulle afvikles på kunstgræs.

Tidsperspektiv: Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra 1.7.2019.

5.3.5. - Forslag til pålæg om at arbejde for, at indrangering af hold udelukkende skal baseres på
sportslige resultater

Forslagsstiller: Ringsted IF
Dato: 2. februar 2019
Forslag til pålæg om at arbejde for, at indrangering af hold udelukkende skal baseres på sportslige
resultater
Ringsted IF foreslår, at DBU Sjællands bestyrelsen pålægges at arbejde med at ændre nuværende regler og
bestemmelser omkring indrangering af klubber hørende under DBU Sjælland i U11 til U19 årgangene for
både piger og drenge, således at det udelukkende bliver klubbernes og de enkelte holds sportslige
resultater, der danner grundlag for indrangering i DBU Sjællands egne rækker inklusive oprykning til fælles
ungdomsrækker.
DBU Sjælland skal arbejde på, at det fremadrettet kun bliver de sportslige resultater, som afgør op- og
nedrykning til fællesrækkerne. Bestyrelsen skal endvidere arbejde for, at DBU Sjælland kun indstiller
oprykningsberettigede hold til fællesrækkerne (nuværende øst-rækker).
Såfremt der ikke kan opnås enighed med de øvrige lokalunioner i fællesrækkerne (øst-rækkerne), pålægges
det DBU Sjællands bestyrelse at arbejde for, at det er DBU Sjælland, som på baggrund af de sportslige
resultater under DBU Sjælland, har fuld råderet over DBU Sjællands pladser i fællesrækkerne (østrækkerne).
Forslaget indebærer, at DBU Sjællands bestyrelse pålægges at nedsætte en bredt funderet arbejdsgruppe
med repræsentation fra store og små klubber, der senest til DBU Sjællands delegeretmøde 2020 skal
fremsætte forslag baseret på ovenstående principper.

Begrundelse: Ringsted IF mener som udgangspunkt, at DBU Sjælland skal sikre lige sportslige vilkår for alle
medlemsklubber. Dette er efter Ringsted IF’s mening ikke tilfældet i dag. Ringsted IF ønsker derfor, at der
indføres turneringsprincipper, hvor det udelukkende er resultaterne på banen, som afgøre indrangeringen i
DBU Sjællands rækker.
Ringsted IF har det synspunkt, at indrangeringen af rækkerne er i dag en uigennemsigtig proces baseret på
subjektive vurderinger - både på og uden for banen. De kampobservatører, som Ringsted IF har mødt og
talt med i forbindelse med kampe, lægger ikke skjul på, at der er utrolig meget politik i hele
indrangeringsprocessen. Det understreger blot ugennemsigtigheden i processen og signalere ikke den
åbenhed, som man som medlem af DBU Sjælland bør kunne forvente. Tværtimod er den lukkede proces
med til at underbygge rygter og påstande om vennetjenester og kammerateri. Ringsted IF har selv gennem
årene forsøgt at få DBU Sjællands ansvarlige i tale omkring indrangering, beslutninger og begrundelser,
men det har været umuligt at få konkrete svar – fx da Ringsted IF’s Årgang 2002 vandt mesterrækken uden
nederlag, men alligevel blev forbigået til Øst-2 rækken. Senest i efteråret 2018 har Ringsted IF stået i en
situation, hvor klubbens Årgang 2005 havde vundet mesterrækken suverænt, men hvor DBU Sjælland igen
skulle afgøre holdets skæbne mht. indrangeringen i foråret 2019.

Desuden mener Ringsted IF, at indrangeringen foretages af et udvalg, hvis habilitet og uafhængighed, man
kan stille spørgsmålstegn ved. Flere af indrangeringsudvalgenes medlemmer er eller har været tæt knyttet
til én eller flere klubber, hvorfor interessekonflikter er uundgåelige – fx hvis medlemmet har arbejde i eller
er fyret fra klubber, som søger indrangering. Det undrer derfor Ringsted IF, at DBU Sjælland - og de øvrige
lokalunioner under DBU - vil sætte deres troværdighed og omdømme på spil. Det kan ingen være tjente
med.

Konsekvenser: En vedtagelse af forslaget vil betyde, at DBU Sjællands bestyrelse pålægges at nedsætte en
arbejdsgruppe, der skal fremsætte forslag om en turneringstruktur i U11 til U19 årgangene for både piger
og drenge i DBU Sjællands egne turneringer, hvor op- og nedrykning baseres på sportslige resultater.

Forslaget vil endvidere få den konsekvens, at DBU Sjællands bestyrelse pålægges at arbejde for, at det kun
bliver sportslige resultater, der afgør op- og nedrykning til fællesrækkerne (øst-rækkerne).
Forslaget indebærer endvidere, at DBU Sjælland skal arbejde på, at DBU Sjællands pladser i fællesrækkerne
(øst-rækkerne) skal besættes med baggrund i sportslige resultater, hvis der ikke kan skabes enighed med de
øvrige lokalunioner, der deltager i fællesrækkerne (øst-rækkerne).

Tidsperspektiv: Hvis forslaget vedtages kan arbejdsgruppen starte arbejdet umiddelbart efter
delegeretmødets afholdelse.

En gennemførelse af den del af forslaget, der vedrører automatisk op- og nedrykning i fællesrækkerne, vil
kræve accept fra de øvrige lokalunioner, der deltager i disse rækker.

