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FODBOLD - EN INVESTERING I SUNDHED, 
JOB OG FÆLLESSKAB

For første gang nogensinde er der blevet sat kroner og ører på fodbol-
dens værdi for det danske samfund. 

Hver krone, der bliver brugt på de lokale fodboldklubber, viser sig at være 
en investering, der tjener sig selv mange gange ind. 

Fodboldsporten er Danmarks største frivillighedssektor med over 126.000 
frivillige i de 1.650 klubber rundt om i landet. De frivillige skaber fælles-
skaber, glæde og gode oplevelser. Til gavn for både fremtidens fodbold-
stjerner og dem, der sparker en smule skævt engang imellem. 

Frivilligheden i fodboldklubberne har behov for gode rammer for at kunne 
blive ved med at yde det enorme bidrag til dansk velfærd, sundhed, inte-
gration og sammenhold, som de gør i dag. 

Det er analysebureauet Damvad Analytics, der har sat tal på fodboldens 
værdi.

Med regnskabet håber vi, at det bliver klart hvor meget usynligt arbejde, 
der foregår hver eneste dag i klubhusene og på græstæpperne rundt om 
i Danmark. Arbejde, der har en betydning for mange af de velfærdsopga-
ver, der i dag er under pres. 

På de følgende sider vil du forhåbentlig få et større indblik i, præcist hvad 
DBU’s sociale og frivillige arbejde går ud på, og hvad fodbolden kan bi-
drage med til vores fælles fremtid. 

God læselyst.
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FRIVILLIGE ARBEJDER LIGESÅ MEGET SOM 
9.000 FULDTIDSANSATTE

Fodbold har uden sammenligning Danmarks største antal frivillige.  
Den værdi, som de frivillige skaber, svarer til mere end 9000 fuldtids- 
stillinger.

Carsten Jensen står tidligt op søndag morgen. Der er turnering for de syv-
årige drenge, han træner, og der skal både kridtes baner op og hentes trø-
jer til hele holdet. De fleste fædre ville måske hellere sove længe og læse 
avisen sådan en søndag morgen, men sådan er det ikke for Carsten Jen-
sen, der er frivillig i Jernløse Boldklub.

”  Jeg gør det jo først og fremmest for børnenes skyld. Hvis ikke jeg ta-
ger det ansvar, så er der ingen fodboldtræning til dem. Og jeg synes, 
det er sjovt. Jeg får også en masse personligt ud af det,” siger han.

Carsten Jensen vurderer selv, at han bruger omkring 10 til 15 timer om 
ugen på klubben. Dermed er han en af dem, der trækker gennemsnittet 
op. De 126.000 frivillige, der arbejder i Danmarks 1.650 fodboldklubber, 
bruger mellem en halv til seks timer om ugen på det frivillige arbejde i de-
res lokalsamfund. 

Det betyder, at de frivillige i dansk fodbold knokler ligeså meget som 
9.000 fuldtidsstillinger - hvilket svarer til det samme som samtlige ansatte 
på hele Aarhus Universitetshospital. 

Et slæb, ville nogen måske sige, når nu hverdagen kunne gå med så meget 
andet, når der både er børn, hus og have at se til: 

”  Det giver mening at være frivillig. At kunne være noget for nogle børn 
og et lokalsamfund betyder meget mere end for eksempel at tjene 
penge ved at lægge timer på overarbejde på et job,” siger Carsten 
Jensen, der foruden trænertjansen også er formand for bestyrelsen i 
Jernløse Boldklub.
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”VI KAN IKKE SKÆRES MERE OG HOLDE 
FAST I DE FRIVILLIGE”

Hans Martin Møller er næstformand for Horne FS Fodbold. Han holder af 
sin fodboldklub og alle sine frivillige kolleger, der arrangerer alt fra dag-
lige træninger til store fodboldevents, der lokker folk til lokalområdet fra 
både nær og fjern. 

”  Vi er ikke i tvivl om, at vi bidrager til kommunen. Både på at markeds-
føre kommunen som et sted med et aktivt og levende fritidsliv, men 
også fordi vi i kroner og ører kan se, at det gør en forskel for hele lo-
kalsamfundet.”

Klubben har nemlig gjort noget usædvanligt. De har talt sammen, hvor 
mange timer klubbens frivillige bruger på livet omkring fodboldklubben 
og deres store arrangementer, der tidligere har ført til at både Werder 
Bremen og Liverpools U23-hold har været forbi den lille sydfynske by.
Events, der har spyttet godt i kassen hos det lokale forretningsliv og som 
har bidraget med positiv branding af Faaborg-Midtfyn.

Klubbens 150 frivillige bruger tilsammen 11.000 timer årligt på at udbyde 
fodboldtræning, lave sociale arrangementer for lokalområdet, fodboldtur-
neringer og sundhedstilbud til ældre.

”  Mit ønske er, at foreningerne bliver prioriteret. At det økonomisk kan 
lade sig gøre at holde klubhuset åbent og banen klar. Ellers så kan 
man frygte, at det bliver for surt for foreningerne. Og måske svært at 
holde gejsten oppe hos de frivillige, der trods alt giver så meget værdi 
tilbage til kommunen,” siger Hans Martin Møller.

Anne Møllegaard Mortensen, der er formand for kultur og lokalsamfundsud-
valget i Faaborg-Midtfyn kommune, kan godt forstå klubbernes frustration.  

”  Jeg hører efter, når foreningerne siger, at pengene er blevet så få nu, 
at det er blevet svært at se det sjove i at være frivillig. Derfor har vi 
også allerede på det kommende budget sat ekstra penge af, som skal 
bruges til både klubber og hallerne.” 

En udmelding, der luner godt hos Horne FS Fodbold. 

”  Vi er den billigste arbejdskraft kommunen kan få – vi skal ikke have no-
get for det. Andet end ordentlige rammer,” afslutter næstformanden.   
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FRIVILLIGE ER EN GULDGRUBE FOR 
KOMMUNERNE

For hver krone kommunen investerer i deres lokale fodboldklubber, får de 
deres investering mange gange igen. For fodboldklubber skaber en enorm 
kommunal værdi i form af sundhedsfremmende aktiviteter, lokalt sam-
menhold, integration og fritidsaktiviteter. Alt sammen områder, der må stå 
højt på ønskelisten hos enhver kommunalbestyrelse. Fordi en investering 
i den lokale fodboldklub er en aktie, der kun stiger i værdi. Og hvor hver 
kommune oveni købet hvert år kan høste et betydeligt udbytte til sig selv. 
 
Men de mange frivillige arbejdstimer kræver også investering fra kommu-
nens side. Sagen er nemlig den, at rammerne er altafgørende for, at vi kan 
holde fast i de frivillige. Det er svært at engagere de frivillige til at tage 
en ekstra tørn, når der skal kæmpes for blot at holde klubhuset åbent og 
banen klar. De frivillige ildsjæle brænder for opgaven – men det er kom-
munens opgave ikke at slukke den ild, fordi de fysiske rammer simpelthen 
gør det for surt. 
 
Fodboldklubberne er Danmarks største frivillighedssektor med over 
126.000 frivillige i de 1.650 klubber rundt om i landet. De frivillige skaber 
fællesskaber, glæde og gode oplevelser. Til gavn for både fremtidens fod-
boldstjerner og dem, der sparker en smule skævt engang imellem. Frivil-
ligheden i fodboldklubberne har behov for gode rammer og gode forhold 
for at kunne blive ved med at yde det enorme bidrag til dansk velfærd, 
sundhed, integration og sammenhold, som de gør i dag.  
 
Så kære kommunalpolitiker: Husk det frivillige foreningsliv, når I skal for-
dele pengene i det kommende budget. Hvis I - som os - vil sundhed, fæl-
lesskab, integration og et aktivt fritidsliv, så sørg for, at jeres lokale klubber 
har banerne, faciliteterne og mulighederne for at yde det bidrag, de så ger-
ne vil. Vi vil gerne jer. Hvis I også vil tage imod alt det, vi kan bidrage med, 
så er det vigtigt, at I er med på banen.  
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... svarer fodboldens frivillige til. 
Det er det samme antal, der  
arbejder på Aarhus Universitets-
hospital..

9.000
FULDTIDSSTILLINGER

126.000 FRIVILLIGE

40.000
18.500

1.650

13

Kilde: Syddansk Universitet (2016)

DBU’S FRIVILLIGE I TAL 

Der er i alt 126.000 FRIVILLIGE, der arbejder i 
Danmarks 1.650 FODBOLDKLUBBER. 

Knap 40.000 står for selve sport og træning, 
ca. 18.500 for administration og ledelse, 
mens dommerne står for knap 4.500 frivillige. 

Under øvrige opgaver er der omkring 6.000 frivillige, 
mens KNAP HALVDELEN af alle landets fodbold- 
frivillige ikke har faste opgaver i klubberne.
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VIDSTE DU AT:

 n  De frivillige arbejder et sted mellem en halv og seks timer pr. uge. 

 n  Samlet svarer det til 17,5 mio. timer årligt for alle frivillige i fodbolden.

 n  Hvis denne arbejdsindsats var lønnet, vil indsatsen koste 4.145 mio. kroner.

14

Kilde: Damvad Analytics (2017)
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FODBOLD SKABER 8.600 DANSKE JOB

Fodbold bidrager til job og vækst. For mere end 8.600 danskere er be-
skæftiget alene på grund af fodbold. Blandt andet fordi danske fodbold-
spillere bruger mere end 800 mio. kroner på tøj, sko og udstyr om året.

Fodbold bidrager ikke kun positivt til samfundet i form af sundere dan-
skere og lokalt engagement i fodboldforeningen. Fodbold er også lig med 
beskæftigelse. Helt præcist bidrager landets fodboldklubber med 6.160 
job i Danmark hver eneste år. 

Det er både amatørklubber og de professionelle, der har en betydning for 
vækst og beskæftigelse, da fodbolden er med til at skabe en omsætning 
på 3,3 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Damvad Analytics.  
Den positive aktivitet skabes både i fodboldbranchen selv, men den har 
også en indvirkning på andre brancher ved køb af services og varer, når 
det kommer til transport, rengøring og marketing. 

NYE STØVLER OG LÆDERBOLDE ER BIG BUSINESS
Derudover er landets fodboldspillere med til at bidrage positivt til flere job, 
når de vælger at skifte fodboldstøvlerne ud eller køber en ny bold. Helt 
præcist er de med til at beskæftige 2.500 personer alene på grund af deres 
forbrug. Samlet set bruger fodboldklubbernes medlemmer ca. 800 millio-
ner kroner om året på tøj, sko og udstyr. 

I alt betyder det, at fodboldklubber og spilleres forbrug af udstyr bidrager 
til 8.660 job i Danmark hver eneste år. 
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800 MIO. KR.
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... bruger alle fodboldens medlemmer om året på tøj, sko og udstyr.

Det skaber hvert år 2.500 DANSKE JOB 

800 MIO. KR.

VIDSTE DU AT:

 n  Samlet har fodbold en omsætning på 3,3 mia. kroner årligt i det 
danske samfund. 

 n Det er et bidrag til BNP på 1,7 mia. kroner. 

Fodbold skaber i alt 8.660 job i Danmark og er fordelt således: 

 n  Professionelle og amatørklubber skaber hvert år 6.160 job. 

 n  Fodboldspillernes forbrug af tøj, sko og udstyr skaber beskæftigelse 
til 2.500 personer.
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Kilde: Damvad Analytics (2017)
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SAMFUNDET SPARER MILLIONER  
PÅ SUNDHEDSUDGIFTER
 
Fodbolden sparer årligt samfundet for millioner af kroner på sundhedsud-
gifter, for når fodboldstøvlerne snøres, mærkes det også i statskassen. 

Samlet giver fodbolden årlige sundhedsøkonomiske besparelser på mel-
lem 400 og 1.200 millioner kroner. Og når bare én inaktiv vælger at trække 
fodboldstøvlerne på, sparer samfundet 35.000 kroner om året. 

Ifølge Jakob Kjellberg, der er sundhedsøkonom hos VIVE - Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, spiller fodbolden en vigtig rolle.

”  Der er en sundhedsgevinst for dem, der spiller fodbold. Det er en god 
måde at bevæge sig og være fysisk aktiv på. Og der er helt indlysen-
de nogle, der ville være inaktive, hvis fodbolden ikke var der, så det er 
en god måde at fastholde folk på,” siger han. 

Alene i den voksne befolkning, det tæller personer over 16 år, er fodboldens 
aktiviteter med til at spare et sted mellem 50.000 og 145.000 sygedage 
om året. Og hvis man kigger på den enkelte borger, som går fra at være in-
aktiv til aktiv fodboldspiller, sparer statskassen årligt 4,2 sygedage.

GIVER PLUS PÅ FLERE KONTI
At være fysisk aktiv influerer ikke kun på sundhedsøkonomien. For når 
man ikke bevæger sig nok, øges risikoen samtidig for en lang række syg-
domme herunder type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme, depression, 
brystkræft og i værste fald for tidlig død.

”  Det giver god mening at investere i, at folk er fysisk aktive. Fodbolden 
er et glimrende eksempel og holdsport er jo godt. Så forebyggelse, 
aktivitet og det at holde sig rask er langt bedre end at behandle efter-
følgende,” forklarer Jakob Kjellberg.
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VIDSTE DU AT:

 n  Årligt giver fodbolden sundhedsøkonomiske besparelser på  
400-1.200 mio. kroner. 

 n  Alene i den voksne befolkning er fodboldens aktiviteter med til  
at spare et sted mellem 50.000 og 145.000 sygedage om året.  

 n  Uden fodboldklubber ville mellem 12.737-25.026 personer være  
fysisk inaktive. 

 n  Ny forskning fra Syddansk Universitet viser, at blot tre til fire måne-
ders motionsfodbold for utrænede mænd og kvinder har betydeli-
ge effekter på blandt andet hjertefunktion, kondital, knoglestyrke, 
blodtryk og fedtprocent. 

Kilder: Damvad Analytics (2017) og Syddansk Universitet (2018)
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FODBOLD ER DEN BEDSTE MEDICIN 

Når mænd med diabetes og hjertesygdomme snører fodboldstøvlerne, 
kan de ikke kun mærke det på kroppens kilo. Også mængden af medicin 
falder. Men de sundhedsgavnlige effekter sidder ikke kun i kroppen. Det 
sociale liv er også en vigtig del af boldspillet. 

Benskinner, fodboldstøvler og træningstøj flyder i omklædningsrummet 
hos de fodboldglade mænd ved Aakirkeby Idrætsklub på Bornholm. Jør-
gen Nielsen er sammen med 25 andre mænd en del af ’Fodbold for sjov 
– voksne mænd kan også drible’, der er et tilbud til mænd med diabetes- 
og hjertesygdomme.  

”  Jeg synes, det er sjovt at være med, fordi motionen er målrettet os. 
Og det er selvom, jeg aldrig har spillet fodbold før, ” siger 70-årige 
Jørgen Nielsen. 

Han har trods sin alder ikke de store erfaringer med den runde kugle. Men 
fodbolden har alligevel allerede spillet en afgørende rolle. 

”  Når jeg er til fodbold, er jeg mere aktiv, og det er lettere at holde den 
slanke linje. Generelt får jeg det bedre, når jeg bevæger mig, og jeg 
er heller ikke nær så sløv som før. Og så kan jeg også mærke det på 
blodsukkeret,” fortæller han. 

IND MED FODBOLDEN – UD MED MEDICINEN
Diabetessygeplejerske Anita Kjer Madsen er en af tovholderne bag projek-
tet, der har haft stor succes med at få mænd med diabetes og hjerte- 
kar-sygdomme op fra sofaen og ud på fodboldbanen. 

”  Jeg ved jo godt, det er fornuftigt at bevæge sig, men med de mænd 
vi har haft med, bliver vi enormt bekræftet i, at bevægelse i hverda-
gen er vigtig. Mange har slet ikke været aktive eller spillet fodbold før, 
men den her type fodbold har gjort, at alle kan være med. Også dem 
med mave og manglende kondi,” forklarer Anita Kjer Madsen. 
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DBU’S AKTIVITETER FOR AT FREMME SUNDHED 

 n   Fodbold Fitness: En fleksibel træningsform som kombinerer høj-in-
tens cardio-træning, udholdenhedstræning og styrketræning. Tilby-
des i 400 klubber og alle kan deltage.  

Fodbold Fitness for patientgrupper: 
 

 n  FC Prostata: Et rehabiliteringsforløb med fokus på at øge livskva-
liteten hos mænd med prostatakræft. Udviklet i samarbejde med 
Rigshospitalet og tilbydes af DBU og Komiteen for Sundhedsoplys-
ning med støtte fra Trygfonden.   

 n  Fodbold Fitness ABC, After Breast Cancer: Et rehabiliteringsforløb 
for kvinder, der er blevet behandlet for brystkræft.   

 n  Fodbold for hjertet: Et sundhedsprojekt med fokus på forebyggel-
se og rehabilitering hos kvinder med hjerte-kar-sygdomme.  

 n  Fodbold for sjov – voksne mænd kan også drible: Et sundhedspro-
jekt målrettet mænd med diabetes og hjerte-kar-sygdomme, der 
har vist sig at mindske medicinforbruget og sænke blodtrykket hos 
de deltagende mænd. 
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... sparer samfundet årligt for hver borger fodbolden 
rykker fra inaktiv til aktiv.

4,2 SYGEDAGE + 
35.000 KR.
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FORENINGSLIVET GIVER  
FÆRRE UNGE PÅ KANTEN 

Når unge på kanten mødes til fodboldtræning, får de udover at lave 
øvelser med bold også bedre sociale kompetencer og noget at stå op 
til om morgenen. Det betyder i sidste ende færre udsatte unge, og flere 
der bidrager til samfundet. 

Når udsatte unge vælger fodbolden til, kan det få en enorm betydning for 
resten af samfundet. For kan fodbolden blot få én person til at gennemfø-
re en erhvervsuddannelse, lyder den økonomiske samfundsgevinst på 2,8 
millioner kroner. 

DBU har udviklet flere initiativer, der tager hånd om unge og inklusion 
herunder aktiveringsprojektet ’Fodbold som beskæftigelse’ i Herlev og 
projekt ’Mod alle odds’ i Hobro, der har fokus på at få uddannelses- eller 
aktivitetsparate unge og flygtninge i uddannelse eller job. Og når det lyk-
kes at få én ledig i arbejde, får det offentlige en gevinst på mellem 62.000 
og 99.000 kroner om året.

Projekterne foregår som et samarbejde mellem fodboldklubben, kommu-
nen og DBU. Og fodbold har vist sig at være et effektivt middel til at give 
unge indhold i hverdagen og et fællesskab i form af nye holdkammerater.  

Tidligere undersøgelser har vist, at hvis man er aktivt medlem af en 
sportsklub, mindskes de unges risiko for at påbegynde en kriminel løbe-
bane. En løbebane, der koster samfundet dyrt. For kan fodbolden blot for-
hindre én person i at blive kriminel, sparer samfundet 1,9 millioner kroner. 

Udover beskæftigelsesprojekterne har DBU også fokus på inklusion via 
’Get2 Fodboldskoler’. De særlige fodboldskoler har været afviklet i udsat-
te boligområder siden 2011 med fokus på at støtte de lokale fodboldklub-
ber og få flere nydanskere integreret i foreningslivet. 
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... er størrelsen på den gennemsnitlige økonomiske 
samfundsgevinst, hvis fodbolden får bare én person 
til at gennemføre en ERHVERVSUDDANNELSE

2,8 MIO. KR.

VIDSTE DU AT:

 n  Det offentlige får en gevinst på 62.000-99.000 kroner om året, når 
det lykkes at få en ledig i arbejde gennem fodbolden.  

 n  Forhindrer fodbolden én person i at blive kriminel, sparer samfundet 
1,9 mio. kroner. 

 n Knap 52.000 børn og unge betegnes som udsatte.  

 n  Ca. 36,5 procent af drenge i alderen 5-18 år med ikke-vestlig bag-
grund i Aarhus Kommune er medlem af en fodboldklub. Til sammen-
ligning skønnes det, at ca. 40,4 procent af drenge med dansk bag-
grund er medlem af en klub.

Kilder: Danmarks Statistik (2016), Damvad Analytics (2017) og DBU Jylland (2018)
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STJERNESTØV OG SPILLERHYLDEST 

Morten Olsen er i centrum. Først ved en reception i Fodboldens Hus, hvor 
en perlerække af fodboldpersonligheder viser deres respekt for en af de 
største fyrtårne i dansk fodbold. Om aftenen får den tidligere landstræner 
sin naturlige plads i Fodboldens Hall of Fame sammen med fem andre, når 
Dansk Fodbold Award igen er tilbage på tv-skærmen i samarbejde med 
Discovery Networks Danmark. Tap1 danner rammerne for fodboldfesten, 
og komikeren Carsten Bang styrer showet, hvilket bringer mange smil og 
grin frem blandt publikum. Der bliver uddelt 11 priser, og for første gang 
kan Pernille Harder og Kasper Schmeichel gå på scenen og blive kåret 
som henholdsvis Årets Kvindelige og Årets Mandlige Spiller. 

OP TIL 75 MILLIONER KRONER TIL 
UDVIKLING AF DANSK FODBOLD

Dansk fodbold skal udvikles til glæde for klubber og spillere, børn og 
voksne, piger og drenge. Sådan lyder det klare budskab, da DBU’s besty-
relse beslutter at nedsætte en ny udviklingspulje med op til 75 millioner 
kroner over de næste år. Den nye pulje skal støtte projekter, der kan frem-
me de strategiske indsatsområder om at udbrede fodbold til flere dan-
skere – og om at styrke talentudviklingen, så vi får nye fodboldstjerner til 
vores landshold og klubhold om fem, ti og 20 år. Udviklingspuljen bliver 
etableret efter, at DBU har fået vendt et underskud til et overskud og igen 
har mulighed for at investere i udvikling. Penge fra DBU’s egenkapital skal 
suppleres med midler fra UEFA og midler fra private fonde.
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SNØRER STØVLERNE OG ÆNDRER SIT LIV 

Fodbold kan spille en stor rolle for at få unge på kanten tættere på job 
eller i uddannelse. 

En af dem, der har fået ændret sit liv ved at snøre fodboldstøvlerne, er 
26-årige Martin Thrysøe Jensen. Han er i dag i arbejde, efter han har væ-
ret en del af aktiveringsprojektet ’Fodbold som beskæftigelse’, som fod-
boldklubben B73, Herlev Kommune og DBU Sjælland står bag. Projektet 
har til formål at give de unge indhold i deres hverdag, så de har noget at 
stå op til.

”  Da jeg blev tilbudt at være med i projektet, var jeg slet ikke i tvivl om, 
at jeg gerne ville være med. For det er meget bedre at være en del af 
noget end at sidde derhjemme,” siger Martin Thrysøe Jensen. 

TALER MED HINANDEN TIL FODBOLDTRÆNING
Martin Thrysøe Jensen har ligesom flere af de andre deltagere i aktive-
ringsprojektet ikke haft et godt møde med skolesystemet. I folkeskolen 
blev han mobbet og havde svært ved at fungere socialt på grund af sin 
Aspergers-diagnose.

”  Til fodboldtræningen mødte jeg en masse gode kammerater, der li-
gesom mig selv har haft en svær start på livet. Det gør meget, at vi til 
fodboldtræningen har hinanden at tale med.”

FODBOLDPROJEKTET HAR STOR GEVINST
Før i tiden var Martin Thrysøe Jensen en af de unge, der kostede kommu-
nen penge i form af kontanthjælp og flere forskellige praktikforløb. Men 
allerede to måneder efter ’Fodbold som beskæftigelse’ sluttede, fik han 
tilbudt et job som lagermedarbejder hos Danzafe i Herlev. Så fodbolden 
har spillet en vigtig rolle i den unge mands liv.

”  Det har givet mig en enorm stor selvtillid, mere selvværd og bedre so-
ciale kompetencer. Før kunne jeg dårligt se folk i øjnene, og jeg havde 
svært ved at føre en samtale. Men det kan jeg nu. Projektet har givet 
mig alt. I dag har jeg et job og lever et normalt liv,” afslutter Martin 
Thrysøe Jensen.
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DBU’S AKTIVITETER FOR AT LØFTE DET SOCIALE ANSVAR 

 n  Plads til Alle: Via fodbolden hjælper DBU og Red Barnet udsatte børn 
med at blive inkluderet i foreningslivet. DBU sørger for uddannede træ-
nere, mens Red Barnet står for at skaffe frivillige. 
  

 n  Mod Alle Odds/Fodbold som beskæftigelse : Et beskæftigelsesprojekt 
hvor kommune og fodboldklub arbejder sammen om at få uddannelses- 
eller aktivitetsparate unge eller flygtninge i job eller uddannelse.   

 n  Get2 Fodboldskole: Fodbold og fællesskab til børn der bor i socialt be-
lastede områder. Get2 Fodboldskole afvikles i udsatte boligområder 12 
steder i landet og er en del af DIF’s Get2Sport-projekt. 
.

 n  OMBOLD: Målrettet socialt udsatte voksne, der eksempelvis har proble-
mer som hjemløshed, misbrug eller psykiske lidelser. De bliver en del af 
et fodboldfællesskab via aktiviteter som åbne træninger, hjemløselands-
holdet og diverse stævner. Det er DBU, DIF og OMBOLD, der står bag.  

 n  Parasport ind i klubben: Spillere med udviklingshandicap skal integre-
res på klubbernes almindelige hold ved at kigge på fodboldspilleren 
fremfor handicappet. 

 
 Derudover har DBU’s lokalunioner og lokale klubber et utal af selvstændi-
ge projekter som f.eks. Tune IF, der laver mentorforløb og fællesspisning for 
flygtninge, mens fodboldklubben i Fårvang arrangerer sprogundervisning. 
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FODBOLD I FOLKESKOLEN GØR  
ELEVERNE SUNDERE

DBU har flere forskellige projekter, der er målrettet elever i folkeskolen, 
så de får bevægelse ind i undervisningen, hjælp til at knække læsekoden 
samt sundhed på skoleskemaet. 

Sundhed, trivsel og bevægelse er i fokus i de projekter, DBU tilbyder sko-
lebørn landet over. Eksempelvis er projektet ”FIFA 11 for Health” et unikt 
samarbejde mellem folkeskole, foreningsliv og forskning. Ud fra devisen 
at trygge og glade børn lærer bedst, får børn mulighed for at deltage i et 
dokumenteret effektivt undervisningsforløb, der kombinerer fodboldspil, 
sundhedsviden og ikke mindst trivsel blandt kammeraterne. 
 
Med støtte fra Nordea-fonden er det nu gjort muligt for Syddansk Uni-
versitet og DBU at tilbyde undervisningskonceptet i en dansk udgave til 
30.000 skoleelever i alderen 10-12 år. Dermed kan fodbold komme på sko-
leskemaet i alle landets kommuner i perioden 2018-2020. 
 
Men konceptet er ikke kun fodboldtræning på skoleskemaet to gange om 
ugen. Helt bogstaveligt skal eleverne lære at drible udenom usunde føde-
varer, score gode venskaber og vinde en glæde ved bevægelse og idræt, 
som de kan tage med sig videre ud i livet.

HOVEDET, KROPPEN, KLUBBEN
DBU har også det færdige undervisningskoncept ’Hovedet, Kroppen, 
Klubben’, der med tre såkaldte fagdage er tilrettelagt, så samtlige klasse-
trin i folkeskolen kan deltage. Via samspil mellem klub og den lokale skole 
er formålet at rekruttere børne- og ungdomsspillere samt frivillige til klub-
berne, mens der sættes fokus på læring om sundhed, trivsel, bevægelse 
og foreningsliv.  
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LÆS MED LANDSHOLDET
I den begyndende læsealder kan det være svært at få især drengene til at 
finde interesse for bøgernes verden. Det forsøger ’Læs med landsholdet’ 
at gøre op med. 

Bogserien har indtil videre givet et overskud på 100.000 kroner, som lands-
holdsstjernerne Pernille Harder, Christian Eriksen og Kasper Schmeichel 
sammen med DBU og Forlaget Carlsen, har uddelt til 10 skoleprojekter, der 
har brugt fodbold på en kreativ eller begavet måde i undervisningen. 
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VI ER KUN LIGE BEGYNDT 

Det går ikke godt med implementeringen af de obligatoriske 45 minutters 
bevægelse om dagen i folkeskolen. Faktisk er 40 % af eleverne aktive min-
dre end 15 minutter om dagen i undervisningen. 
 
Det er brand ærgerligt. Særligt fordi vi som idrætsorganisation hver ene-
ste dag ser, hvor meget idræt gør for både sundheden, fællesskabet og 
ligheden iblandt børnene. Når man er på grønsværen, så er alle lige og går 
efter bolden. I både bogstavelig og overført betydning. Og forskning fra 
Syddansk Universitet har også vist, at fodbold foruden disse umiddelbare 
gevinster også er godt for indlæringen.  
 
Kort sagt: Vi sidder med en videnskabelig bevist løsning på en del af folke-
skolens bevægelses-udfordringer. Og når man sidder med nøglerne til en del 
af løsningen, så har man også en forpligtelse til at tage en del af ansvaret. 

KRITIK: FORENINGERNE ØNSKER IKKE SAMARBEJDE
Nej, foreningerne råber ikke efter det, der med et flot ord kaldes samska-
belse. Men indtil for ganske kort tid siden havde vi faktisk heller ikke noget 
skræddersyet tilbud til foreningerne, når de gerne ville lave et samarbej-
de med en offentlig institution eller skole. Det er vi i gang med at bygge 
op nu med nye projekter som ”FIFA 11 for Health” og ’Hovedet, Kroppen, 
Klubben’.

Det ændrer ikke på, at et samarbejde mellem en skole og en fodboldklub 
skal give mening for begge parter. 40 % af de skoler, der har været igen-
nem et ”FIFA 11 for Health”-forløb, siger, at de allerede samarbejder eller 
gerne vil samarbejde med en fodboldklub. Og alle tilbagemeldinger tyder 
på, at både skoler og klubber kan se en gevinst i dette nye samarbejde. 
Men også de skal have en mulighed for at lære de nye måder at arbejde 
på og få øjnene op for mulighederne og hinanden.
 

Claus Brettom-Meyer 
Adm. direktør, DBU
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DBU’S AKTIVITETER FOR AT FREMME SUNDHED,  
TRIVSEL OG BEVÆGELSE I FOLKESKOLEN 

 n  ”FIFA 11 for Health”: Et videnskabeligt dokumenteret undervisnings-
forløb, der har fokus på at øge skolebørns viden om sundhed og trivsel 
samtidig med, at de er fysisk aktive. Projektet er tiltænkt folkeskolens 
4., 5. og 6 klasser og er et samarbejde mellem DBU og SDU med støtte 
fra Nordea-fonden.  

 n  Hovedet, Kroppen, Klubben: Tre dages undervisning bestående af en 
Trivselsdag (Hovedet), Sundhedsdag (Kroppen) og en Åben Skole’ 
dag (Klubben). Undervisningen opfylder kompetence- og vidensmål 
for både ind- og udskoling og er en blanding af klasseundervisning og 
praktiske øvelser. ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ sætter på en sjov og let 
måde sundhed, trivsel og bevægelse på skoleskemaet.
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ALKA SUPERLIGA: NÅR BYEN  
RYKKER MED I BEDSTE RÆKKE

 Når en by har en klub i Danmarks bedste fodboldrække, smitter det af 
på byen. Det skaber arbejdspladser og gør byen mere tiltrækkende for 
tilflyttere, viser ny undersøgelse.  

FC Nordsjælland, Hobro IK og Silkeborg IF. Alle klubber i Alka Superliga, 
der skaber stolthed og arbejdspladser i byerne og dermed gør dem mere 
attraktive.  

Ifølge partner og fodboldøkonom i Deloitte, Jesper Jørgensen, har medie-
omtale fra superligaklubberne også en effekt i forhold til lokalområdet.

”  Et godt brand er vigtigt i dag, og det kan medieomtale være med til 
at skabe. Det har en positiv effekt for en kommune i forhold til stolt-
hed og arbejdspladser. For en superliga-by betaler ikke for sit brand. 
Det kommer af sig selv”, forklarer Jesper Jørgensen.

SUPERLIGA-BYER ER ATTRAKTIVE FOR ANSATTE OG BEBOERE
En superligaklub har også en betydning for antallet af arbejdspladser i 
byen. Helt præcist bidrager en gennemsnitlig klub i Alka Superliga med 
302 job og 63 mio. kroner til bruttonationalproduktet.  

Epinion-målingen viser også, at ud af de lokale tilhængere af en superliga-
klub er det ca. en tredjedel, som finder området mere attraktivt, fordi de 
har en fodboldklub i den bedste række. Og af dem som bor udenfor lokal-
området, er det knap en tredjedel, som finder området attraktivt at besø-
ge netop på grund af klubben. 

At have en klub i Alka Superliga, kan altså være afgørende for en by.    

”  En superligaklub betyder, det er en driftig by. Det kan være med til at  
und gå fraflytning og fastholde de unge i byen, hvilket er vigtigt for 
sam men hængskraften i hele landet. Og hvis folk skal flytte til en ny by, 
vil jeg mene, at det i otte ud af 10 gange falde vil til superliga-byens for-
del. Det giver også noget værdi, at børnene eksempelvis kan spille fod-
bold i Silkeborg IF fremfor Skanderborg,” siger fodboldøkonom Jesper 
Jørgensen.
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VIDSTE DU AT:

 n  I sommeren 2016 blev der indført 14 klubber samt slutspil i Alka  
Superliga.  
 

 n  En gennemsnitlig superligaklub bidrager med 302 job og 63 mio. 
kroner til BNP.  

 n  I alt bidrager den professionelle fodbold, dvs. Alka Superliga, Nor-
dicBet Liga og 2. division, med 4.450 job.  

 n  Af dem, der kender til superligafodbold, mener seks ud af 10, at  
superligafodbold er en vigtig del af sporten og kulturen i Danmark, 
mens halvdelen synes, det bidrager positivt til samfundet.

Kilder: Damvad Analytics (2017) og Epinion (2017)
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