
God organisationsledelse – DBU Jylland 
 
 
Idégrundlag 
”Tilfredse klubber, tilfredse frivillige ledere og tilfredse medarbejdere” 
 
Idégrundlaget er fundamentet for DBU Jyllands organisation og afgørende for bestræbelsen på at 
være en bæredygtig frivillig organisation. 
 
DBU Jylland følger overordnet set moderorganisationen, DBU’s, mission, vision og værdier og 
samarbejder med DBU omkring en strategi for videreudviklingen af dansk fodbold 
 
 
 

DBU's mission 
 
At fremme og udvikle dansk fodbold 
Fra leg til landshold, fra bredde til elite. 
 
DBU's vision 
 
DBU vil gøre forskel i det danske samfund: 
 

 Vi vil arbejde for øget trivsel og respekt 

 Vi vil tage ansvar for danskernes sundhed og motion. 

 Vi vil gøre en forskel for sammenhold og fællesskab. 

 Vi vil bidrage til styrket integration og inklusion. 
 
DBU vil udvikle dansk fodbold: 
 

 For at skabe nye talenter og flere sejre for vores landshold. 

 For at skabe glæde og begejstring for flere spillere og fans. 
 
DBU vil samarbejde med klubber, frivillige og spillere: 
 

 Om at udvikle dansk fodbold. 

 Om at tage større ansvar i samfundet. 
 
Fordi vi alle er en del af noget større.  
 
 
DBU's værdigrundlag 
 

 Vi arbejder sammen mod ambitiøse fælles mål og gør forskelligheder til            
fælles styrke. 

 Vi fremmer gensidig respekt, forståelse og dialog mellem de involverede                  
i fodbold. 

 Vi drives af passionen for og glæden ved fodbold – fra leg til landshold. 

 Vi stræber efter en ansvarlig udvikling indenfor fodbold og en optimal         
udnyttelse af potentialet for de involverede i fodbold. 

 Vi skaber sammen en stærk organisation med et dygtigt og synligt              
lederskab 



DBU Jyllands formål  
DBU Jylland har som breddeorganisation til formål at fremme og fastholde fodboldspillet som en 
værdifuld og givende fritidsbeskæftigelse ved blandt andet at skabe bedst mulige vilkår og 
udfoldelsesmuligheder under mottoet 
  
 

"FODBOLD FOR ALLE - HELE ÅRET" 
 
 
DBU Jyllands værdigrundlag  
DBU Jyllands værdigrundlag er - med fodboldspillet i centrum - 
 

 at alle skal gives mulighed for at udvikle sig som hele mennesker 

 at alle parter i fodbolden er ligeværdige 

 at udgangspunktet for udvikling er oplevelsen af det gensidigt forpligtende fællesskab 

 at dialog, åbenhed, tillid, demokrati og fairplay skal fremmes 

 at glæde skal præge alle aktiviteter 
 
Idégrundlag og organisatoriske grundværdier understøttes af væsentlige holdninger: DBU Jylland 
arbejder især for 
 

 at klubberne og deres ønsker sættes i centrum lige som de økonomiske ressourcer 
udnyttes mest effektiv 

 at fastholde og skabe tilgang af børn og unge til fodboldspillet 

 at bevidstgøre, udvikle, uddanne og inspirere trænere og ledere til de funktioner, der er 
knyttet til fodbold på alle niveauer - med relationer til spiller- og dommeruddannelse 

 at sikre, udvikle og koordinere turneringstilbud/regler/bestemmelser på alle niveauer for 
centrale udendørsturneringer og koordinere regionale udendørsturneringer 

 at sikre indendørs turneringstilbud på alle niveauer 

 at sikre gennemførelse af turneringer i overensstemmelse med gældende bestemmelser 

 at fastholde og skabe tilgang af dommere 

 at varetage og fremme talentudvikling i samarbejde med DBU, regionerne og klubberne 

 at sikre, at der etableres tæt kontakt til alle unionens klubber 

 at tage initiativer omkring fastholdelse og tilgang af klubber og medlemmer til jysk fodbold 

 at varetage PR, profilering og markedsføring af jysk fodbold 
 
DBU Jylland ønsker endvidere 
 

 at medvirke til at fremme optimisme, initiativer, nytænkning og moderne service 

 at præge dansk fodbold generelt gennem konstruktivt samarbejde 
 
For at leve op til idégrundlaget er det nødvendigt at have tilknyttet frivillige ledere og medarbejdere, 
der giver klubberne en professionel, individuel og venlig service. 
 
Politiske holdninger 
Bestyrelsen ønsker derfor til stadighed at udvikle de frivillige ledere samt at udvikle 
medarbejdernes selvstændighed og kreativitet, og sikre vilkårene for, at medarbejderne kan tage 
ansvar og træffe beslutninger. 
 
DBU Jylland skal være kendt som en troværdig og dynamisk organisation, der arbejder for at 
skabe de bedst mulige forhold for klubberne og deres medlemmer. 
 



DBU Jylland skal være blandt de toneangivende organisationer, når relevante idrætslige forhold 
belyses og debatteres.  
 
DBU Jylland arbejder derfor målrettet med visions- og strategiplaner, som middel til at sikre en 
fortsat udvikling af alle organisationens berøringsflader 
 
Kommunikation 
DBU Jyllands kommunikation skal være korrekt, troværdig, aktiv og rettidig. De informationer, der 
videregives skal være klart formulerede og tilpasset klubbernes situation og behov. 
 
DBU Jylland kommunikerer løbende væsentlige beslutninger ud via nyhedsbreve, hjemmesiden og 
tilsvarende informationslinjer lige som forretningsordener og arbejdsbeskrivelser offentliggøres på 
www.dbujylland.dk.  
 
DBU Jylland sikrer herudover nøjagtig og konkret kommunikation til organisationens frivillige 
ambassadører, til gavn for det brede faglige arbejde, som udføres af de mange frivillige. Til dette 
formål anvendes DBU Jyllands interne informationsportal, DBUnet.  
 
Foranstående idé, værdier og holdninger er byggesten og sammenhængskraft for at sikre DBU 
Jylland fremadrettet som en troværdig og bæredygtig organisation. 

http://www.dbujylland.dk/

