
Fodbolden markerer 
Genforeningen – og din 
klub kan være med!
DBU og Grænseforeningen opfordrer alle fodboldklubber til 
at bidrage til fejringen af 100-året for Genforeningen med et 
fodtennisarrangement eller en anden fodboldaktivitet.



Fodbold og Genforeningen 
– hvorfor nu det?
Hvem er vi, og hvad har vi til fælles? Det er nogle af 
de spørgsmål, der naturligt trænger sig på i år, hvor vi 
markerer 100-året for Sønderjyllands genforening med 
Danmark. Fodbold bringer mennesker sammen og 
formidler fællesskab og oplevelser for alle, både lokalt 
og nationalt. Derfor opfordrer vi alle fodboldklubber 
til at sætte fokus på identitet, fællesskab og 
bevægelse torsdag den 14. maj 2020 med et 
fodtennisarrangement eller en anden fodboldaktivitet, 
gerne i nærheden af en af de 650 genforeningssten 
eller -mindesmærker, der findes rundt om i Danmark, 
eller alternativt hjemme på eget fodboldanlæg.

Find jeres lokale 
genforeningssten

En genforeningssten er en 
sten med indmejslet tekst, 
som lokale borgere rejste i 
årene efter 1920 til minde om 
Sønderjyllands genforening 
i 1920. Find jeres lokale 
genforeningssten på  
www.genforeningssten.dk. 
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Hvorfor skal vi lave  
et event den 14. maj 2020?
100-året for Genforeningen markeres løbende 
gennem hele 2020. Den 14. maj sættes 
der særskilt fokus på en række events 
ved genforeningssten over hele landet. Vi 
håber, at jeres fodboldklub vil være med 
til at markere netop denne dag med et 
fodtennisarrangement og sætte fokus på 
betydningen af fællesskab og samhørighed, 
meget gerne ved en genforeningssten i jeres 

lokalområde, eller alternativt hjemme på 
eget fodboldanlæg. Da mange forskellige 
aktører denne dag vil markere 100-året 
for Genforeningen ved genforeningssten 
i hele landet, vil der være mulighed for at 
samarbejde om et arrangement med f.eks. 
en lokal folkeskole, efterskole eller friskole, 
en lokal Grænseforening, en naboklub eller en 
anden idrætsforening.

Giv os besked, hvis I vil være med!

Hvis I beslutter jer for at markere Genforeningen med et fodbold-
arrangement, må I meget gerne give os (DBU Jylland Region 4) 
besked på forhånd. Så er det nemlig vores plan at kigge forbi. Vi vil 
også efterfølgende meget gerne have et foto eller tilsvarende fra 
jeres aktivitet. Alle deltagende klubber modtager desuden en 
genforeningsfodbold. Hvis I har spørgsmål, er I meget  
velkommen til at kontakte:

DBU Jylland Region 4: områdechef Martin Clausen,  
macl@dbujylland.dk, direkte tlf. 8939 9941.

Grænseforeningen: Claus Jørn Jensen,  
ccj@graenseforeningen.dk, mobil: 21 72 13 35  
eller Gunvor Vestergaard, gv@graenseforeningen.dk,  
mobil:30265129.

Fodtennisaktiviteten støttes med midler fra 



Markeringen er vigtigst  
– ikke aktiviteten!

Vi opfordrer fodboldklubberne til 
at markere Genforeningen med et 
fodtennisarrangement. Først og 
fremmest fordi fodtennis er sjovt 
og lærerigt, men også fordi spillet 
i denne sammenhæng har en vis 
symbolværdi, forstået på den måde, 
at man gennem denne aktivitet kan 
være sammen om en udviklende 
aktivitet på tværs af en opdelt bane. 

Vi forestiller os, at deltagerne vil være 
i aldersgruppen fra 15 år og ældre, 
og naturligvis af begge køn. Og vi 
opfordrer til, at arrangementet kan 
foregå enten over eller i umiddelbar 

nærhed af de mange lokale 
genforeningssten, hvis det er praktisk 
muligt. Hvis det ikke kan lade sig 
gøre, er man også meget velkommen 
til at lave et arrangement hjemme i 
egen klub. 

Hvis I ønsker inspiration til 
fodtennisafviklingen, kan I læse 
mere på www.dbujylland.dk/
genforeningen.

Alternativt kan man også samles 
om en anden aktivitet, såsom 
jongleringskonkurrencer, boldstafet, 
forhindringsbane eller miniturnering.


