Beretning 2019 - DBU
Jylland Region 4
Heltene på banen

•
•
•
•
•

Midtals vinder U19 DM i futsal for tredje gang
Esbjerg fB vinder Superliga-bronze
Kolding Q er igen med i slutspillet i 3F Ligaen og Kolding IF rykker op i 1.
division
Herrelandsholdet er kvalificeret til EM 2020
Kvindelandsholdet er godt på vej til EM2021

Dette nævnes i den her sammenhæng også for at perspektivere, at gode
resultater for eliten - både internationalt, nationalt og regionalt - smitter af på
interessen og opbakningen i alle vore breddeklubber. Og når vi får flere
fodboldspillere, så får vi alt andet lige også flere dygtige spillere og dermed et
større potentiale for at generere spillere til de øverste hylder. Det er en simpel
positiv spiral.
Elite og bredde - Forening og lokalområde – fodbold og omverdenen er
forbundne kar. Tingene hænger sammen!

Heltene på sidelinjen
JydskeVestkysten har i løbet af 2019 sat fokus på de frivillige i de syd- og
sønderjyske fodboldklubber. Følgende artikler kunne hen over året læses i avisen:
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Mortensen fra Boldklubben Vestkysten
Gunnar Jordt fra Tønder SF
Ulrik Liestmann fra Varde IF
Morten Køhlert og Tommy Nim Jensen fra Tjæreborg IF
Christian ”Abbe” Ferslev fra Løgum IF
Morten Bruun fra Lyseng IF (eller fra Løjt IF/Aabk)
Elin Lauritzen Moldt fra Varnæs-Bovrup IF

Tak til Ole Bruun, JV, for disse gode og værdifulde artikler. Her hyldes fodbolden,
fællesskabet, foreningen, frivilligheden samt frirummet og der sættes fokus på
succeserne og mekanismerne i det frivillige arbejde.
Et par mulige udtræk af artiklerne:
God livskvalitet opnås gennem opgaver og samvær i et uformelt frit
fællesskab
Målrettet mangel på målrettethed kan være en opskrift på at fastholde og
tiltrække medlemmer

Frivilligheden er altafgørende i vores hverdag.
Uden frivillighed ingen fodboldklubber. Derfor har vi fortsat fokus på dette
essentielle område. Vores visionsgruppe ”De frivillige” arbejder hårdt på, at vi
ude i klubberne har fokus på dette vigtige område - at vi arbejder struktureret
med vore frivillige. Vi skal have en HR-ansvarlig i alle klubber. Ja, navnet er ikke
så afgørende. Afgørende er, at nogen har rollen som ansvarlig for, at de frivillige i
klubberne trives og løbende suppleres af nye hjælpere og ledere.
Vores største udfordring pt. er at skaffe og fastholde nok hoveder og hænder.
Lykkes vi ikke med det, så daler kvaliteten i klubben, og vi kan således med høj
sandsynlighed forvente, at vi vil miste medlemmer. Det bør vi selvsagt kæmpe
imod. Dele af vore turneringer lider allerede nu under manglende hold og
spillere.
De frivilliges bidrag til lokalsamfundet - og dermed til samfundsregnskabet - er den
"politiske" del af historien. Det bør idrætsorganisationerne til stadighed fortsat gøre
opmærksom på. Vi bør sikre, at vi fra politisk hold får rammer, midler og respekt, så
vilkårene for fodbolden og klubberne til stadighed er de bedst mulige – og det er også
for samfundets skyld.

Børnefodbold
Børnefodbolden udgør en central hjørnesten i vores kernevirksomhed og er et
område, som er under stor forandring lige nu.
Forandringerne vedrører egentlig ikke selve spillet, som længe har ligget i
rimelig faste rammer. Siden 2006 har konceptet, ”Holdninger & Handlinger”,
været styrende for vores tilbud til de yngste, og det har på mange måder sikret,
at børnefodbolden i Danmark i dag er i harmoni med børnenes fysik og
udvikling, med tilpassede banestørrelser, spilleformer, der sikrer boldberøringer
til alle, tilpassede boldstørrelser, fokus på udvikling frem for resultater,
afskaffelse af resultatformidling til og med U12 og mange andre gode tiltag.
Holdninger & handlinger er løbende blevet tilpasset (både i 2012 og i 2018), og
under overskriften ”Det Gode Fodboldmiljø” er vi tæt på at kunne præsentere et
nyt koncept for fodbolden med opdaterede anbefalinger, værdier og holdninger.
Det som i meget høj grad har forandret sig, er til gengæld rammerne rundt
omkring børnefodbolden. Desværre med en række bekymrende tendenser til
følge.
Vores generelle oplevelse er, at der i de jyske fodboldklubber ydes en enorm
indsats af tusindvis af frivillige ledere, trænere og forældre omkring
børnefodbolden. Uden dem og deres indsats ville vi slet ikke have de mange
tusinde aktive.

Desværre er der midt i de mange gode intentioner blevet en tendens til, at der i
en meget tidlig alder introduceres et elitært mindset i børnefodbolden, hvor det
handler om sammensætning af førstehold, tidligere og tidligere selektion (og
dermed meget tidlig fravælgelse af en stor gruppe spillere), tidlig specialisering,
ensidig fokus på sejre o.s.v.
Presset kommer fra ambitiøse forældre. Det kommer fra ambitiøse trænere. Og
det kommer også fra licensklubberne, der har stor fokus på at bringe dansk
talentudvikling op på det næste niveau. Og det indebærer bl.a., at de påbegynder
scouting af yngre og yngre spillere o.s.v.
I vores iver efter at ville udvikle dansk fodbold må vi bare ikke forfalde til at tro,
at jo tidligere man overfører en elitær tankegang til børnefodbolden, jo bedre
bliver det for dansk fodbold.
For eksempel er der en tendens til, at vi oplever en tidligere og tidligere
specialisering, hvor mange børn tidligt vælger kun at dyrke fodbold. Man kan
også frygte, at målrettet træning i en meget tidlig alder kan skabe en ubalance
mellem legen og kreativiteten og den strukturerede, voksenstyrede træning.
Betragtninger som disse skal gerne værre med til at nuancere hele tilgangen til
børnefodbolden.
Desværre kan det være endog særdeles svært at overbevise meget ambitiøse
forældre om, at alsidighed, generel fokus på motorisk udvikling og en legende
tilgang til børnefodbold i virkeligheden giver de bedste spillere på den lange
bane.
Derfor er der stort behov for, at vi i endnu højere grad end i dag bliver i stand til
at formidle viden, indsigter og holdninger til de mange tusinde frivillige i
fodboldklubberne. Tiden er inde til at anskue børnefodbolden i et nyt perspektiv.
Vi skal give børnefodbolden tilbage til børnene, så glæden, legen og fantasien
forbliver de bærende værdier også i fremtiden.
Heldigvis har der i løbet af året været øget fokus på børnefodbolden i forskellige
sammenhænge. Og det betyder faktisk, at der mellem bredden og eliten er skabt
en gensidig interesse i at få skabt et fælles grundlag for udviklingen af
børnefodbolden i Danmark.
Derfor er der på nationalt plan sat et arbejde i gang med det formål at finde ”en
dansk model” for den fremtidige spiller- og talentudviklingsstrategi. Der er afsat
et år til dette arbejde, og i denne proces er der bl.a. indbygget en spiller- og
talentudviklingskonference, som afvikles i Kolding i januar.
Vi håber, at vi i fællesskab kan finde nogle rammer, der kan sikre en sund og tryg
fremtid for børnefodbolden, en model som både bredden og eliten kan se sig selv
i, og at vi efterfølgende vil være i stand til at udbrede og implementere dette i
hele dansk fodbold. I sidste ende til gavn for glæde for de mange tusinde
fodboldbørn.

Fra min beretning 2018:
En udvikling og tendens mod for tidlig sortering og elite-fokus hos børn og
ungdom kan sætte meget over styr igen. Når leg og glæde for tidligt erstattes
af målrettethed og skabelonfodbold, så giver det et unødigt frafald i vore
børne- og ungdomsrækker. Det er nemlig afgørende at finde den rigtige
balance her. Her har både bredden og eliten et stort ansvar.
Derfor er jeg meget tilfreds med, at der på børneområdet nu er sat en overordnet
og strategisk proces i gang. Det er et afgørende arbejde, som alle - der kan - har
pligt til at kvalificere.
Bolden er herved givet op.

Midtvejsombrydninger
Der er gennem de seneste år blevet indført ekstra ombrydninger i vores
fodboldtilbud, både til børn, ungdom og seniorer.
Tidligere skete ombrydningerne udelukkende efter hver halvsæson. I dag har vi
midtvejsombrydninger i en lang stribe turneringsrækker.
Det skyldes først og fremmest, at vi har øget vores fokus på at skabe mere
jævnbyrdige fodboldkampe og dermed bedre matching, da lige netop dette er
med til både at udvikle spillerne, men også fastholde glæden ved spillet. For
hvem synes, at det er sjovt eller lærerigt at tabe eller vinde kæmpestort uge efter
uge?
I alle tilfælde er ændringerne sket ud fra en grundig faglig vurdering. I de
centrale 8- og 11-mandsrækker er de ekstra ombrydning indført efter
vedtagelser på delegeretmødet, mens det i forhold til vores regionale rækker
typisk sker ud fra en faglig vurdering i vores børnegruppe.
Hvordan har effekten så været? Dertil er svaret, at det er for tidligt at
konkludere.
Men vi har lavet en foreløbig evaluering, som viser meget blandede
tilbagemeldinger fra klubberne. Dog giver den korte tidsfrist til at planlægge
kampe og stævner i forbindelse med midtvejsombrydningerne anledning til en
del frustration. Og forståeligt nok. Der er også mange kalendere, som pludselig
skal tilpasses midt i et travlt efterår.
Vores medarbejdere har derfor fået megen skældud af klubberne i nogle
områder, mens man f.eks. i Region 3 kan konkludere, at de ekstra ombrydninger
har givet et bedre match i stort set alle rækker efter ombrydningen. Klubberne
får nye modstandere med korte kørselsafstande, og det er muligt at tage nye
hold ind og ”rydde op” i puljerne.
Vi er selvfølgelig godt klar over, at de fagligt korrekte løsninger også skal hænge
sammen med hverdagen og dagligdagens realiteter i den enkelte fodboldklub, og

vi er også fuldt bekendt med, at de ekstra midtvejsombrydninger har medført
forskellige udfordringer, i særdeleshed praktiske.
Vi har også stor respekt for den måde, som klubbernes frivillige, ikke mindst
kampfordelerne, har håndteret midtvejsombrydningen på. Og det er vitterligt
mange, der har været påvirket af ombrydningerne. I de centrale rækker blev der
f.eks. foretaget midtvejsombrydning af 1370 hold i 26 forskellige rækker her i
efteråret, mens der hos Region 2 var cirka 900 hold, der oplevede
midtvejsombrydning i efterårssæsonen.
Vi har som fodboldorganisation fokus på at styrke den fodboldfaglige udvikling,
men det er også afgørende for os, at tingene kan fungere i praksis i klubbernes
dagligdag. Det er en vigtig balancegang, som naturligvis skal hænge sammen.
Vi er meget interesserede i at høre klubbernes erfaringer og anbefalinger til os
på årsmøderne. Vi ser frem til en konstruktiv diskussion om emnet.

Rekruttering af dommere
DBU Jylland investerer hvert år mange ressourcer i dommerområdet. Det gør vi,
fordi dommeren er en vigtig del af fodbolden, og fordi dommerfunktionen har
stor betydning for kvaliteten i vores fodboldtilbud.
Der er gennem mange år blevet snakket meget om dommermangel. Og alligevel
lykkes det i stort omfang at få løst næsten alle dommeropgaver, weekend efter
weekend. Det skyldes bl.a., at vi har nogle dygtige dommerpåsættere, som er
gode til at få tingene til at gå op. Og det skyldes også, at dommerne generelt er
meget ærekære, og at man i høj grad har været villig til at tage ekstra kampe, når
det for alvor brænder på Vores statistikker viser således, at en dommer i Jylland
generelt har langt flere dommeropgaver end dommere i resten af landet.
Desværre må vi konstatere, at situationen her i efteråret har været langt mere
kritisk end tidligere år. Resultatet har været enkelte kampe uden dommere,
triokampe uden linjedommere, underpåsætninger, og det er ikke en standard,
som vi ønsker.
Derfor har vi iværksat en række tiltag, såvel kortsigtede som på den længere
bane.
Kortsigtet har vi bl.a. arbejdet på at få genaktiveret dommere, der ikke har dømt
i en periode. Vi har også lavet såkaldte incitamentprogrammer med belønning til
dommere, der har taget en ekstra tørn. Men uanset disse initiativer er det helt
nødvendigt, at vi her og nu øger indsatsen for at rekruttere flere nye dommere.
Derfor har vi her i efteråret tilknyttet en projektleder, som i de kommende fire
måneder skal skabe sig et overblik over de områder i Jylland, hvor der er et
behov for ekstra indsats omkring såvel rekruttering som fastholdelse af
dommere. Herunder skal hun helt konkret etablere samarbejde med bl.a.
klubber, skoler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Forarbejdet skal danne baggrund for hele rekrutteringsindsatsen i første kvartal
2020, hvor vi sætter massivt ind for at få fyldt vores dommeraspirantkurser op.
Som I kan se under forslagsbehandlingen, fremsætter vi også forslag om
indførelse af en solidarisk uddannelsespulje. Dette skal ses som et middel til at
understøtte uddannelsen af flere, nye dommere. Derudover er der på landsplan
fokus på en strategi for uddannelse af flere kvindelige dommere.
Men vi har i høj grad også behov for jeres hjælp til denne vigtige indsats.
For det første må I meget gerne være aktive i forhold til at sende aspiranter på
dommerkurser. Eller ligefrem holde et dommerkursus hjemme i egen klub, eller
sammen med nogle af naboklubberne. Nogle fodboldklubber er allerede rigtig
gode til at holde kurser, rekruttere og finde aspiranter i egne rækker, men der er
fortsat et stort uudnyttet potentiale.
Derudover kan I gøre en kæmpe indsats ved at tage hånd om de dommere, som
vi allerede har. Tag godt imod dem, når de dømmer i jeres klub. Tag ansvar for at
de ikke bliver overfuset af aggressive trænere eller forældre. Bliv en klub, hvor
det er attraktivt at komme for dommerne.
Rent planlægningsmæssigt kan I også være med til at passe godt på
dommerkorpset ved ikke at placere alle jeres kampe lørdag i
spidsbelastningsperioden fra kl. 13.00 til 16.00. Der trækkes store veksler på
dommerne i netop dette tidsrum. Mange dommere er tvunget til at dømme
dobbeltopgaver for at få dækket kampene ind, hvilket øger risikoen for skader,
faldende motivation og en dårligere kvalitet.
Vi håber, at I vil støtte godt op omkring initiativerne og indsatsen. Vi har brug for
nye dommere, men vi har også brug for at passe godt på dem, som vi allerede
har.

Pigefodbold
Fodbold er den største holdsport for piger i Danmark. Alligevel er vores idræt i
høj grad præget af drenge og mænd, både på og uden for banen. Således er blot
22 procent af de registrerede fodboldspillere i Jylland piger og kvinder. Disse tal
vil vi gerne gøre noget ved. Ikke for statistikkens skyld, men fordi vi har en klar
overbevisning om, at mange flere piger kan få rigtig stor glæde af at spille
fodbold.
Det kræver dog en målrettet indsats, hvis vi vil ændre tingene. For til forskel fra
drengene møder pigerne ikke bare op i fodboldklubben af sig selv. Til gengæld
kan vi se, at det giver det konkret afkast, når vi sætter specifikt fokus på
pigefodbolden.
Det har vi bl.a. fået dokumenteret i Region 2, der har etableret
pigefodboldprojekter i både Viborg Kommune og i Lemvig Kommune. Her viser

erfaringerne, at det er muligt at få pigerne ind i fodboldklubberne, når vi sætter
målrettet ind.
Der er ingen tvivl om, at der er en bevægelse i gang inden for pigefodbolden.
Men det går langsomt, for det er en kulturændring, der skal ske. Og resultatet
afhænger i sidste ende af, om fodboldklubberne virkelig vil pigefodbolden. Og
det er desværre ikke alle, der vil. Vi oplever, at nogle klubledelser har den
holdning, at hvis der er forældre eller andre der ønsker at starte pigefodbold op,
så er de mere end velkommen. Klubben har bare ikke ressourcer til at støtte op.
Vi har som klubledere nok at se til i hverdagen. Men kunne man forestille sig, at
en klub havde samme holdning til drenge- eller herreseniorbold? Det tvivler jeg
på. Pigerne skal også have dygtige trænere, og ledere der fokuserer på dem. Det
fortjener de.
Helt grundlæggende er det i øvrigt også en dårlig strategi at fravælge
pigefodbold. For der er ingen tvivl om, at der ligger et stort uudnyttet
medlemspotentiale blandt pigerne. For få år tilbage voksede mængden af
pigespillere kraftigt fra år til år, indtil det kulminerende i 2013, hvor antallet af
jyske fodboldpiger under 18 år nåede 38.000 aktive i de jyske fodboldklubber,
hvilket var en medlemsmæssig fordobling i løbet af blot 10 år. Siden har vi
oplevet en tilbagegang i aldersgruppen.
Tallene viser, at det via en dedikeret indsats altså rent faktisk er muligt at flytte
pigefodbolden, men hvis der ikke er flere klubber, der øger fokussen på
pigefodboldspillere, så kommer det ikke til at ske.
Det vil eksempelvis også betyde, at vi ikke får flere hold i vores pigeturneringer,
og lige nu er der et meget stort behov for at styrke turneringsfundamentet for
pigerne. For gode turneringer har i høj grad indflydelse på pigernes lyst til at
spille. Og selv med hyppigere ombrydning har det ikke været muligt at forbedre
forholdene i visse rækker, da der i nogle regioner ikke har været nok hold og
derfor ikke nogen puljer at ombryde.
Så hvis vi virkelig ønsker en udvikling af pigefodbolden og bedre forhold og
turneringer for pigerne, så skal alle de klubber, der har børne- og
ungdomsfodbold, byde ind. Det hjælper ikke, at vi peger på andre klubber og
mener de er bedre til at håndtere pigefodbold end os selv.
Vi er som organisation også klar til at hjælpe de klubber, der vil prioritere
pigefodbolden. F.eks. med værktøjet ”Fantastisk Pigefodboldstart”, der kan
klæde klubber bedre på til at give nye pigespillere en god start, både på og uden
for grønsværen
Det gav f.eks. bonus for Haderslev FK, hvor der i begyndelsen af 2018 blot løb 34 piger under 10 år rundt og spillede fodbold. Det var alt for lidt, syntes klubben,
og derfor besluttede de at gøre noget. Efter en koordineret indsats lykkedes det
at få øget antallet til over 30 pigespillere.

Visionen og drømmen er at fordoble antallet af piger og kvinder, der spiller
fodbold i år 2025. Det er en officiel målsætning fra DBU’s side. Men kan det
overhovedet lade sig gøre? Ja, hvorfor ikke. Men kun med en fælles, målrettet og
helhjertet indsats.
Vi bestræber os således på at yde hjælp via følgende indsatsområder:
•
•
•
•
•
•

Tilpasning af turneringer
Klubrådgivning via vores klubrådgivere
Kontinuerlig service og hjælp fra R4-administration
Kurser samt klub- og lederudviklingsforløb via klubrådgiver og DBU R4
Dialog og hjælp til dialogen med kommunerne
Politisk fokus på ledelse, frivillighed og rekruttering i klubberne

Reform – nyt DBU Bredde
Senere i årsmødets program vil formand i DBU Jylland, Bent Clausen, fortælle om
status på reform-arbejdet og dermed også de næste skridt på vejen frem mod et
nyt DBU Bredde. Men til en sådan beretning hører det naturligvis med, at
reform-arbejdet bliver omtalt og bevidstgjort blandt klubberne.
Så hermed ganske kort: for en region i DBU Jylland er det på tide, at vi
nogenlunde får samme muligheder og rammer som vore venner i resten af
Fodbold-Danmark. Det har vi ikke helt nu.
Det er ikke noget, som vi bruger meget krudt på at beklage os over. Men det er
også vores forpligtelse som repræsentanter for jer klubber, at vi stræber efter
bedre rammer og flere ressourcer til fodbolden i vort område. I princippet
ønsker vi jo bare, at vore fodboldspillere får samme opmærksomhed og samme
betingelser, som i resten af landet. Det er vel et fair krav – og er et af flere vigtige
aspekter ved reformen af breddefodbolden i Danmark.

Genforeningen 2020
Næste år skriver vi 2020. Og næste år er lige om hjørnet. Dermed starter
markeringen af 100 års jubilæet for genforeningen af Sønderjylland med
Danmark og grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland snart – nemlig i
hele første halvår af 2020.
Det har været naturligt for DBU at arbejde for, at fodbolden også fik en rolle i
denne store begivenhed. Det har der været arbejdet med siden 2017 og
efterhånden har vi fået fastlagt en del aktiviteter og arrangementer. Jeg vil her
ikke komme ind på alle disse begivenheder.

Vi vil løbende sende information ud – både om aktiviteter og mulighederne for
klub-involvering.
En speciel aktivitet vil jeg dog allerede nu gerne gøre reklame for:
Alle fodboldklubber får mulighed for at deltage i en særlig aktivitet og
oplevelse – nemlig fodtennis hen over en genforeningssten (om muligt)
eller lige i nærheden af genforeningsstenen. Hvis der kan spilles hen over
landegrænsen mellem Danmark og Tyskland, så er det blot en ekstra
finurlighed.
Der er i alt 157 genforeningssten og 136 klubber i de 7 berørte
genforeningskommuner. Så der skulle være en brugbar sten rigtigt mange
steder. Det bliver sjovt og særligt.
Eventen finder sted den 14. maj 2020.
Alt dette vil I selvsagt høre meget mere om. Sæt gerne kryds i kalenderen
allerede nu.
En god sidegevinst ved arbejdet med genforenings-markeringen er aftaler om
velfærdsalliancer med vore kommuner. Vi har således alliancer med de fleste
kommuner i regionen. Det er rigtigt flot og samtidigt med til at give vore klubber
en gavnlig direkte forbindelse til en meget vigtig partner, som er kommunen.
I vort område har vi Henrik Sørensen som kommunekonsulent, og dermed sikret
os kompetent og engageret fokus på samarbejdet med vore kommuner. Sammen
med Metin Dincer fra DBU samt Jacob Ebsen Madsen fra DBU Jylland-kontoret i
Tilst gøres en stor indsats for at komme i dialog med både borgmestre og
forvaltninger.

Samarbejdet med fodboldklubberne
Vi er de jyske fodboldklubbers organisation.
Det betyder helt konkret, at vores medlemsklubbers ve og vel altid står øverst på
vores dagsorden, at vores medarbejdere og frivillige dagligt arbejder i
fodboldklubbernes tjeneste, og at alle vores prioriteringer og indsatser, helt
overordnet, skal være afstemt med den virkelighed, som opleves i
fodboldklubberne.
Som organisation finansieres vi primært af gebyrer og kontingenter fra
klubberne. Det forpligter og kræver ansvar af os. Vi skal være
omkostningsbevidste og mådeholdne, men alligevel samtidig så ambitiøse, at vi
kan understøtte og styrke klubbernes drift og udvikling.
Vi sætter en ære i at kunne servicere klubbernes frivillige ledere og trænere på
en god og professionel måde. Men vi har også behov for input fra klubberne.

Derfor er fællesskab og samarbejde mellem klubberne og DBU Jylland vigtige
nøgleord, når det handler om at få fodbolden til at blomstre lokalt, men også i
forhold til at udvikle fodbolden på overordnet niveau.
Vi er afhængige af et godt samarbejde med fodboldklubberne, og vi fornemmer
samtidig, at klubberne påskønner vores hjælp og bidrag.
Vi samarbejder i dagligdagen om rigtig mange ting, vi er aldrig længere væk end
et telefonopkald, en mail eller et møde over en kop kaffe, og vi føler os altid taget
godt imod, når vi er i kontakt med de jyske fodboldklubber.
Vores klubrådgivere og frivillige ledere hjælper klubbernes bestyrelser med at få
retning på foreningens udvikling og fremtid, men vi skal også træde til i forhold
til alle dagligdagens mange vigtige udfordringer: rekruttering af frivillige,
kontakten til kommunen, uddannelse af trænere, aftaler om holdsamarbejde
eller de mange andre praktiske forhold, som er vigtige for en fodboldklub.
Vi har omvendt også brug for klubbernes hjælp, når vi skal bruge
afviklingssteder til vores stævner, kurser, seminarer og finale-arrangementer,
eller hvis vi skal prøve nye projekter af.
Det gode samarbejde er altafgørende for os som organisation, og når der i
forbindelse med årsmøderne fremlægges forskellige nye modeller og forslag til
reformer for breddefodbolden i Danmark, handler det i sidste ende om, hvordan
vi kan gøre dette samarbejde endnu bedre. Og hvordan vi kan styrke fodbolden i
hver eneste klub og i hvert eneste lokalsamfund.
Jeg hører ofte, at DBU nu igen har bestemt et eller andet. Eller at nu burde DBU
da snart indføre det ene eller det andet.
Dertil siger jeg ofte: DBU - det er klubberne og medlemmerne – altså også dig!

Afslutning
Vi kan selvsagt ikke tilgodese og imødekomme alle klubbernes ønsker. Men vi er
altid lydhøre og åbne for, hvad der optager vore klubledere. Det er ganske enkelt
vores berettigelse og vores pligt. Vi ser derfor frem til, at klubberne bidrager med
input og viden, så vi i fællesskab kan gøre rammerne for fodbolden og fællesskabet
endnu bedre. Dette gælder fortsat.
Sluttelig en tak til
•
•
•
•
•
•

Kontorpersonalet
Klubrådgiverne
DBU-Jylland-ledere i regionen
Vore dommere
Bestyrelseskollegaer i såvel DBU Jylland og DBU Jylland Region 4
Sponsorer og samarbejdspartnere

Tak for jeres indsats og tak for jeres opmærksomhed!

Nordborg, november 2019

Jens Chr. Hansen
Formand, DBU Jylland Region 4

