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Kære Alle
Efteråret og vintertiden er ovre os, og her er en orientering om en række sager og beslutninger i dansk
fodbold.
Valgkampen skudt i gang i FIFA
Efter en på alle måder kaotisk proces er valgkampen og valget til posten som FIFA-præsident nu for alvor
skudt i gang.
Følgende kandidater har meldt sig på banen til valget, der finder sted på FIFA’s ekstraordinære kongres
den 26. februar næste år: Prins Ali fra Jordan, Musa Hassan Bility fra Liberia, Gianni Infantino, nuværende
generalsekretær i UEFA, Jerome Champagne, tidligere ansat i FIFA, Salman bin Ebrahim Al Khalifa,
præsident i det asiatiske fodboldforbund AFC, Tokyo Sexwale, Sydafrika og UEFA-præsident Michel
Platini, der pt er suspenderet.
Det er positivt, at der er kommet så bredt et felt af kandidater – det kan give god debat om de
nødvendige reformer og åbenhed i FIFA. Samtidig glæder det mig, at UEFA med indstillingen af Gianni
Infantino har en Plan B, hvis Michel Platini ikke bliver frikendt i de disciplinære undersøgelser.
De nordiske formænd mødes den 23. november og har besluttet at invitere alle formelle kandidater til et
vælgermøde, hvor vi vil spørge om deres tilgang til reformer og fornyelse i FIFA. Uanset hvem der bliver
præsident, er det altafgørende, at vi får gang i reformer og langt større åbenhed om økonomi og magt i
FIFA-systemet. Vi vil først beslutte, hvem vi stemmer på umiddelbart før selve valgkongressen i februar.
OL-holdet til næste år
Spørgsmålet om frigivelse af spillere til næste års OL har skabt en del debat, da der har været uklarhed
om reglerne. FIFA har nu meldt ud, at klubberne ikke er forpligtet til at frigive spillere til OL, som det er
tilfælde til EM og VM-slutrunder.
Bestyrelsen har den holdning, at hensynet til klubberne, turneringen og de vigtige kvalifikationskampe til
de europæiske turneringer vægter højest, så klubberne ikke er forpligtet til at frigive spillere til det
danske OL-hold.
DBU har sideløbende haft møder med Divisionsforeningen og også med Danmarks Idrætsforbund og
Team Danmark om forberedelserne til OL.
Dansk fodbold har så mange talenter, at vi uanset hvad forventer et stærkt OL-hold.
Bekæmpelse af doping og matchfixing
At doping er uacceptabelt er efterhånden indlysende og alment kendt. Alligevel er det vigtigt, at vi hele
tiden fastholder dette fokus og udviser en total nultolerance over for doping på samme måde som vi gør
det over for korruption, matchfixing og andre former for snyd.

Konkret har vi derfor inviteret Antidoping Danmark med til vores årlige medicinske stormøde, hvor DBU’s
Medicinske gruppe, DBU’s medicinske stab omkring alle vore landshold samt den medicinske stab for alle
superligaklubber og 3F Ligaen deltager. Her vil ADD give en status og sammen med fodboldens
fageksperter drøfte temaet.
Samtidig har vi skudt en fælles kampagne i gang mod matchfixing sammen med Danmarks
Idrætsforbund, Kulturministeriet og en række spiludbydere. Kampagnen omfatter en række film og
materialer – samt en række nye besøg hos eliteklubberne i dansk fodbold for at oplyse om de nye regler
og initiativer. Vi vil også sprede viden og materiale til bredde-klubber og konstant oplyse om de nyeste
tiltag og tendenser på området.
Fodbold kan hjælpe integrationen
Der er gang i debatten om flygtninge og integration i verden omkring os. Mange fodboldklubber og
landshold har bidraget med økonomisk støtte eller aktiviteter, der hjælper de mange flygtninge. En
række klubber har samlet penge ind i samarbejde med Red Barnet og DBU, ligesom andre klubber har
haft projekter, der har hjulpet.
I september afholdt statsminister Lars Løkke Rasmussen et Civilsamfunds-topmøde ’Sammen om
Integration’, og i næste uge er jeg inviteret til at deltage i et opfølgende dialogmøde om ’Flygtninge og
Frivillige’ med integrationsminister Inger Støjberg og socialminister Karen Ellemann. Her vil vi bidrage
med erfaringer fra de mange fodboldklubber, der allerede i dag gør en stor forskel for integration i
lokalsamfundene. Til mødet vil vi drøfte, hvordan frivillige i Danmark - og dermed også de 100.000
frivillige i fodboldens verden – kan bidrage endnu mere til integration af de mange nytilkomne
flygtninge.
Budgetproces er godt i gang
Vi har de sidste år arbejdet med at bringe DBU’s økonomi i balance. Vores budget for regnskabsåret
2014/15 har været at nå et 0-resultat og det seneste forecast for indeværende regnskabsår (afsluttes den
31/10) bekræfter, at vi når målet og måske tilmed et lille overskud. Dette med forbehold for
kursreguleringer og uforudsete hændelser.
På samme måde har bestyrelsen besluttet at budgettet for 2015/16 skal være et 0-resultat med samme
forbehold. Vi budgetterer ikke med kvalifikation til EM-slutrunden, da vi aldrig budgetterer med forhold heller ikke sportslig succes - der ikke er sikre.
DBU’s kasserer, Christian Kofoed, og administrerende direktør, Claus Bretton-Meyer, vil informere
yderligere om DBU’s økonomi senere på året, når vi har mere præcise tal for regnskabsåret 2014-15.
Velfærdsalliancer med kommuner
Forud for landskampen mod Albanien i Parken havde vi et interessent-arrangement, hvor vi havde
inviteret alle landets borgmestre, den nye kulturminister Bertel Haarder og ordførere for idræt til en
debat om ’DBU og Kommuner’. Mere end 30 borgmestre mødte op.
Til mødet kunne vi præsentere tre nye samarbejdsaftaler – eller såkaldte Velfærdsalliancer - med Tønder,
Viborg og Aalborg, der skal være vært for blandt andet ungdomslandskampe og kvindelandskampe.

Hertil kommer, at vi også vil flytte aktiviteter som Dansk Fodbold Award og DBU’s
Repræsentantskabsmøde ud i landet.
De nye aftaler og velfærdsalliancer styrker vores arbejde med at tage ansvar i det danske samfund, med
at udbrede fodbold til hele landet. Velfærdsalliancerne skal fungere i et tæt samarbejde med DBU’s og
Lokalunionernes kommunestrategi, hvor der er en særlig pulje penge til at støtte projekter, hvor
lokalunioner, klubber og kommuner arbejder sammen.
Vi glæder os til at indgå flere velfærdsalliancer med landets mange kommuner, til glæde for fodbolden og
til glæde for hele landet.
Læs mere her:
Kommuner i samarbejde med DBU
Mange kampe for vores landshold
Alle husker formentlig det noget turbulente forår uden for banen med forhandlingerne om nye
landsholdsaftaler. Heldigvis fik dette ikke sportslige konsekvenser for vores A-landshold idet spillere og
trænere sørgede for en flot sejr over Serbien i juni.
Som omtalt i min seneste info havde vi et stort ønske om at få renset luften og visket tavlen ren. Det har
vi blandt gjort ved tættere dialog og møder med trænere, og det er min vurdering, at alle har ydet et
bidrag til, at vi hen over sommeren er kommet videre. Det mærkede vi også på stemningen til kampene
mod Albanien, Armenien og Portugal, hvor vi havde god stemning både på stadion og omkring holdet.
Desværre betød resultaterne af disse kampe, at vi er havnet i playoff-kampe mod Sverige.
Lad os alle bakke Morten og spillerne op og krydse fingre for, at vi samlet slår Sverige. Jeg har på det
seneste tre gange i henholdsvis Prag, Israel og Gøteborg måtte ønske mine svenske kolleger tillykke med
sejren efter landskampe mod danske landshold. Nu er det på tide, at min gode svenske kollega, Karl-Erik,
får lov til at ønske Danmark tillykke!
Den sidste måned har budt på en række fine resultater for vores øvrige landshold.
U21-landsholdet har med Niels Frederiksen som ny landstræner fået en fin start på kvalifikationen til EM
i 2017. Efter en 0-0 kamp mod Wales blev det til en 1-0 sejr over Bulgarien, og det er en fin start for
holdet, der har skiftet ud på rigtigt mange pladser siden EM-slutrunden i sommers.
Også Kvinde A-holdet er kommet i gang med kvalifikationen til EM i 2017. Først blev det til en 4-0-sejr
over Moldova til en livlig kamp i Viborg – med hele 38 afslutninger – og forleden blev det til et knebent 01-nederlag til Sverige. Kampene markerer samtidig en ny periode for kvindelandsholdet, hvis kampe
bliver vist på DR3 og hjemmekampe bliver spillet i Viborg som del af den nye velfærdsalliance.
Til kampen mod Moldova hyldede vi de landsholdsspillere, der har spillet mere end 100 landskampe –
tillykke.

Ny FIFA-regel kan hjælpe amatørklubber
Amatørklubber over hele verden – også i Danmark – får bedre hjælp til at få de penge, de er berettigede
til, når en spiller sælges videre senere i karrieren. Det er konsekvensen af en ny FIFA-regel – cirkulære nr.
1500 – som træder i kraft den 1. oktober. Den nye regel betyder, at klubberne kan få hjælp hos DBU til at
få inddrevet penge fra den udenlandske klub, der har købt spilleren. DBU kan stå for juridisk bistand og
hjælp i kontakten til FIFA.
Vi håber, at den nye regel kan være til stor gavn for klubbernes økonomi og arbejde.
Læs mere her:
Amatørklubber får hjælp til kompensationskrav
Fodbold skal tackle mistrivsel
Forleden blev der afholdt en stor konference om trivsel i idrætslivet – arrangeret af DBU, Mary Fonden,
Red Barnet og TrygFonden.
Til konferencen blev der offentliggjort en undersøgelse, der viser stor trivsel i idrætsforeningerne – men
også, at tre ud af ti børn har oplevet mistrivsel og at blive holdt udenfor holdet. I DBU arbejder vi med
Klubfidusen og et ønske om endnu bedre trivsel i fodboldklubber med fokus på respekt og
mangfoldighed.
Vi vil fremadrettet arbejde på at udbrede arbejdet med trivsel – både i danske klubber og nu også i vores
internationale samarbejdsaftaler med Grønland, Rumænien og andre nationer og samarbejdspartnere.

Læs mere her:
Fodbolden vil tackle mistrivsel
Nordisk møde og kvindekonference
Vi har haft nordisk møde med fokus på videreudvikling af det nordiske samarbejde, særligt som del af en
international strategi med UEFA og FIFA. Vi har aftalt at afvikle det næste nordiske møde i Grønland som
en del af det arbejde, DBU er i gang med for at udbrede fodbold hos vores nordatlantiske kolleger.
I juli deltog jeg sammen med Mette Bach Kjær fra DBU’s bestyrelse i FIFA Women’s Football Symposium i
forbindelse med kvindernes VM i Vancouver. Her fik vi inspiration til udvikling af kvinde- og pigefodbold,
som vi sætter fuldt fokus på i løbet af det næste års tid.
DBU’s bestyrelse starter reformarbejde
Strukturen i dansk fodbold skal analyseres og reformeres. Det har DBU’s bestyrelse besluttet sammen
med Divisionsforeningen og Foreningen af Lokalunioner. Arbejdet er en del af de aftaler, der er indgået
for henholdsvis Bredde- og Prof-området og bliver sat i gang med en kommission, der også har eksterne
repræsentanter. Kommissionen skal frem til foråret 2017 analysere strukturen og komme med et oplæg
til mulige reformer og ændringer. Det kan omfatte alt fra størrelsen på Repræsentantskabet og DBU’s
bestyrelse til antallet af faggrupper og udvalg i DBU-regi.
Den endelige kommission vil blive nedsat og offentliggjort senere i november.
Det er altid svært med forandringer – ikke mindst i en organisation, der er mere end 125 år gammel. Vi
må derfor forvente, at reformarbejdet får skabt en masse debat, som vi glæder os til at være en del af.
Læs mere her:
DBU's bestyrelse starter reformarbejde
Ny aftale med Amnesty International
Vi har færdiggjort en aftale med Amnesty International om at levere rådgivning om
menneskerettigheder. Aftalen giver DBU mulighed for at trække på Amnesty International’s store viden
og erfaring, når vi skal vurdere invitationer og deltagelse i turneringer og træningslejre i forskelle dele af
verden. Det kan bestå af rådgivning i konkrete situationer men også af oplæg og foredrag til vores
spillere, trænere og holdledere, når de drager ud i den store verden.
Vi forventer at offentliggøre aftalen snart.
Menneskerettigheder og demokrati var også i fokus, da jeg forleden talte på Play The Game-konferencen
i Århus, hvor der var mange spændende oplægsholdere. Jeg talte om den aktuelle situation i FIFA og om
behovet for reformer og transparens i fodboldens verden, både nationalt og internationalt.
Nye aftaler med Grønland og Rumænien
I august besøgte jeg vores kolleger i Grønland og forberedte en ny samarbejdsaftale, der skal fremme
udviklingen af grønlandsk fodbold, blandt andet med investeringer i kunstgræsbaner og multibaner samt
andre tiltag, der kan styrke sundhed, god opførsel og fællesskab i fodbold i Grønland. I uge 42 fik vi

underskrevet aftalen og markerer en ny tid i samarbejdet mellem DBU og GBU.
Vi har også indgået en samarbejdsaftale med det rumænske fodboldforbund, FRF, hvor danske
fodboldaktiviteter som Fodbold Fitness kan blive udbredt i Rumænien. Aftalen er den første af sin slags,
hvor vi i tæt samarbejde med fodboldforbund over hele verden kan udvikle græsrodsaktiviteter og andre
tiltag, der kan sikre udbredelsen af fodbold.
Vi arbejder på at indgå en række lignende aftaler med andre landes fodboldforbund.
Læs mere her:
Dansk Fodboldeksport til Rumænien
Nu bliver Grønland lidt grønnere
Jeg henviser i øvrigt til min kalender med de seneste måneders aktiviteter.
Alle er velkomne til at henvende sig med spørgsmål, input og kommentarer.
Venligst,

Jesper Møller

