
 

December 2021  
 
Kære Repræsentantskab   
 
Først og fremmest håber jeg, at I og 
jeres familier er sunde og raske i 
denne tid med stigende corona-
smittetal og nedlukninger.  
Det bliver igen i år en lidt anderledes 
jul og nytår for rigtig mange, men lad 
os håbe, at smittetallene snart falder 
igen og situationen forbliver under 
kontrol, så vi kan få en normal 
hverdag tilbage – både i dansk 
fodbold og i samfundet omkring os.   
 
Til trods for en global pandemi har 
2021 budt på en masse store fodbold-
øjeblikke for dansk fodbold - med 
EURO 2020 i København, VM-
kvalifikationskampe for både Herre- 
og Kvindelandshold samt gode 
præstationer fra vores u-landshold og 
ligaklubber, hvor både herre- og 
kvindesiden har været repræsenteret 
i europæiske gruppespil. De fleste 
kampe med mange fans på stadion 
efter et hårdt 2020 uden fans. 
 
Samtidigt vil jeg gerne takke jer alle 
for et fantastisk samarbejde på tværs 
af alle interesser - og for jeres store 
indsats for dansk fodbold i en 
ekstraordinær tid. Fodboldens 
fællesskab har vist sin styrke. Der er 
håb og lys forude, så lad os holde fast 

og fortsætte med at passe på 
hinanden. 
 
Jeg var glad for at nå lidt rundt i 
fodbold-landet, før corona satte ind 
og satte en stopper for fysiske møder. 
Jeg glæder mig til at komme mere 
rundt til møder og dialog om, 
hvordan vi sammen kan udvikle 
dansk fodbold i det nye år.  
 
Jeg vil gerne runde året af med at 
ønske jer alle en glædelig jul og et 
godt og sikkert nytår. Jeg glæder mig 
til at se jer i det nye år – både til 
møder og fodboldkampe.  
  
Jeg sender jer årets sidste nyhedsbrev 
fra mig – og henviser i øvrigt til 
nyhedsbrevene fra bestyrelsen og fra 
vores komiteer. I er altid velkomne, 
også på min mail, jemo@dbu.dk. 
  
God læselyst.  

 
Jesper Møller 
Formand, Dansk Boldspil-Union 
Twitter: @jespermollerdbu 
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SUCCES FOR VORES LANDSHOLD 
De danske fodboldlandshold har i den 
grad haft et år med succes.  
  
HERRELANDSHOLDET imponerede 
hele fodboldverdenen med deres 
præstation og sammenhold under 
sommerens fantastiske EM-slutrunde, 
som var det et eventyr skrevet af H.C. 
Andersen. Med næsten det ene ben i 
en EM-finale blev England desværre 
endestationen efter en på alle måder 
dramatisk semifinale på Wembley. 
Sidenhen er holdet og spillerne blev 
hædret med et væld af priser. 
Sommeren ’21 vil gå over i 
historiebøgerne, og jeg håber, at I alle 
fik set og oplevet, hvordan hele 
nationen samledes omkring 
fodbolden. 
 
I VM-kvalifikationen fortsatte 
Herrelandsholdet de gode takter og 
blev med imponerende resultater et 
af de første lande i hele verden til at 
kvalificere sig til VM i 2022.   
 
Kvindelandsholdet har også spillet 
overbevisende i deres VM-
kvalifikation, og ligger nummer ét i 
puljen med en samlet målscore på 32-
2, som vidner om et fantastisk stærkt 
landshold. 
 
U21-HERRERNE er også godt med i 
deres kvalifikationspulje og er tæt på 
at kvalificere sig for femte gang i træk. 
Det er meget imponerende og en 
kæmpe cadeau til talentudviklingen 
og samarbejdet i dansk fodbold. 
 
 

DANSKE KLUBBER VISER SIG FREM I 
EUROPÆISKE TURNERINGER  
I løbet af efteråret har flere danske 
klubber kæmpet og vist sig frem i de 
europæiske klubturneringer.  
På herresiden har Brøndby IF, FC 
Midtjylland, FC København og 
Randers FC alle kæmpet i europæiske 
gruppespil, og de tre sidstnævnte er 
også klar til europæiske kampe i 
foråret. Rigtigt flot.   
 
På kvindesiden lykkedes det på 
flotteste vis de danske mestre fra HB 
Køge at spille sig videre til 
gruppespillet i Champions League, 
hvor FC Barcelona og Arsenal har 
været blandt modstanderne. 
Godt gået!    
 
EKSTRAORDINÆRT 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
Da DBU Bredde har sat sit reform-
arbejde på pause, har DBU skullet 
tilbagerulle de lovændringer, der blev 
vedtaget på DBU’s 
repræsentantskabsmøde den 12. juni 
2021, som netop implementerede 
Breddereformen i DBU’s love. 
Der blev derfor afholdt ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde den 2. 
december. Mødet blev afholdt virtuelt. 
Ud af de 109 deltagende og 
stemmeberettigede afgav 108 
repræsentantskabsmedlemmer deres 
stemme. 105 stemte for lovforslaget 
om at tilbagerulle breddereformen i 
DBU’s love, ingen stemte i mod, mens 
3 stemte hverken for eller i mod. 
Forslaget blev således vedtaget. 
 
Repræsentantskabet skulle også 
vælge et nyt medlem af DBU’s 



Økonomi- og Aflønningsudvalg, da 
det siddende medlem Ole Jacobsen, 
DBU Sjælland, er indtrådt i DBU’s 
bestyrelse. Man kan ikke varetage 
begge hverv, og derfor valgte 
repræsentantskabet Gert Lundgaard, 
DBU Lolland-Falster, som 
repræsentantskabets medlem af 
Økonomi- og Aflønningsudvalget. 
  
DBU’S ØKONOMI & BUDGET 
Vi arbejder altid ud fra et budget med 
en økonomi i balance i DBU. Dette er 
også tilfældet i næste års budget, 
hvor vi budgetterer med et 
underskud på 0,2 mio. kr. på den 
ordinære drift uafhængig af sportslig 
succes.  
 
Vi er de seneste år lykkedes med at 
øge indtægterne fra vores landshold – 
både fra nye tv-aftaler, kommercielle 
partnerskaber og billetsalg, hvor 
særligt Herrelandsholdets kampe i et 
udsolgt Parken har været stærkt 
medvirkende til dette. Samtidigt 
betyder Herrelandsholdets deltagelse 
i EURO2020 og kvalifikation til VM i 
Qatar næste år, at vi får mulighed for 
at investere yderligere i udviklingen af 
dansk fodbold. Vi ønsker at investere 
bredt i dansk fodbold, så vi både 
styrker landsholdene, børnefodbolden 
og får etableret et nyt nationalt 
træningscenter i tråd med vores nye 
strategi. Derfor vil vi i løbet af næste år 
også fremlægge en flerårig 
investeringsplan, som sætter den 
strategiske retning for vores 
investeringer. 
 
 
 

SPÆNDENDE PULJE I  
NATIONS LEAGUE-TURNERINGEN 
Torsdag den 16. december var der 
lodtrækning i Nations League, hvor 
Danmark endte i en spændende pulje 
med tre stærke modstandere i form 
af Frankrig, Kroatien og Østrig, som 
Danmark skal møde, når der næste år 
skal spilles Nations League i Europa. 
Herrelandsholdet indleder 
turneringen med en udekamp mod 
Frankrig den 3. juni 2022. 
  
FIFA SUMMIT MED DEBAT OM 
FODBOLDENS FREMTID  
Mandag i denne uge blev der afholdt 
FIFA Summit med debat om 
fodboldens fremtid globalt set.  
Her blev der blandt andet debatteret 
mulige ændringer af FIFA’s 
landsholdsturneringer, der allerede 
har fyldt meget i løbet af efteråret. 
FIFA’s præsident Gianni Infantino har 
stillet forslag om, at der skal afholdes 
Herre- og Kvinde-VM hvert andet år, 
så endnu flere nationer får mulighed 
for at deltage i VM-slutrunderne.   
Det forslag er vi imod – både i DBU og 
på tværs af hele UEFA og i kredsen af 
nordiske fodboldforbund, hvor vi har 
vedtaget et positionspapir imod 
FIFA’s forslag.  
 
DBU – og flere andre forbund – er  
modstandere af forslaget, da vi ikke 
mener, at der er behov for endnu flere 
kampe i en forvejen presset 
kampkalender. Desuden finder vi 
processen meget kritisabel, da man 
ikke har involveret fodboldens mange 
aktører fra begyndelsen. Det gælder 
f.eks. ligaer, klubber, spillere osv. Vi er 
samtidigt bekymrede for, at endnu 



flere VM-kampe vil kannibalisere på 
interessen for særligt Kvinde-VM, bl.a. 
på det kommercielle område. 
På mødet gentog vi vores forbehold 
og kritik af FIFA-planen, hvilket blev 
bemærket og omtalt i flere medier.  
 
Læs mere her: 
www.dbu.dk/nyheder/2021/december/
dbu-laegger-pres-paa-fifa-for-at-
droppe-vm-hvert-andet-aar/ 
 
FÆLLES BUD PÅ KVINDE-EM 2025 
Danmark, Finland, Norge og Sverige 
har sammen besluttet at byde på EM-
værtskabet i 2025 med støtte fra 
Færøerne og Island. Sammen i 
Norden vil vi skabe en begivenhed i 
særklasse, der viser ligestillings styrke 
samt vækster og øger interessen i 
fodbold og kvindefodbold både i de 
nordiske lande og hele Europa. Men vi 
får hård konkurrence i kampen om 
kvinde-EM på dansk grund, da både 
Frankrig, Polen, Schweiz og Ukraine 
også har meldt deres officielle 
interesse. 
 
UEFA’s eksekutivkomite annoncerer i 
december 2022, hvem der får 
værtskabet til EM 2025. 
 
Læs mere her: 
https://www.dbu.dk/nyheder/2021/okt
ober/norden-vil-have-vaertskabet-for-
kvinde-em-i-2025/  
 
CORONA RISIKERER IGEN AT GIVE 
STORE UDFORDRINGER 
Der er ingen tvivl om, at corona-
pandemien har haft store 
konsekvenser for dansk fodbold – som 
den har det i mange andre dele af 

samfundet. De mange aflysninger og 
udsættelser tidligere på året har stor 
betydning for økonomien og 
medlemmernes tilknytning i både 
små og store klubber.  
  
Derfor har vi også fortsat en tæt 
dialog med relevante myndigheder, 
så vi er opdateret om de til enhver tid 
gældende retningslinjer, så vi på 
ansvarlig vis kan holde dansk fodbold 
åben. Vi har været hurtige i både 
nedlukning og genåbning med 
detaljerede corona-protokoller. Vi har 
dokumenteret ansvarlighed, og at det 
virker! Derfor står vi også et helt andet 
sted nu, end vi gjorde på samme tid 
sidste år, selvom der igen er indført 
restriktioner som følge af nye 
mutationer og stigende smitte. 
  
Corona-tiden har i den grad vist 
nødvendigheden af stærkt 
samarbejde i dansk fodbold – på 
tværs af klubber og foreninger, 
lokalunioner og divisionsforeninger. Vi 
har været stærke sammen og står 
stærkt i det fremadrettede arbejde, så 
dansk fodbold forhåbentlig ikke står 
til at skulle lukke ned igen.  
 
Læs mere om de seneste tiltag her: 
https://www.dbu.dk/nyheder/2021/dec
ember/opfordring-til-at-droppe-
indendoers-aktiviteter-i-juleferien/  
 
DET GODE BØRNELIV ER GODT I 
GANG 
Den nye børnestrategi er i fuld gang 
med at blive udrullet. DBU 
Børnefodbold blev søsat tidligere i år 
og har siden da arbejdet med den 
vedtagne børnestrategi og DBU’s 
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børnesyn, der siger, at alle børn har ret 
til fodbold, og at det skal være en god 
oplevelse. Det er et fantastisk og 
vigtigt arbejde, som både viser, at vi 
tager ansvar og handler, og at vi 
dermed er med til at fremtidssikre 
dansk fodbold og give børn og deres 
forældre gode oplevelser både på og 
udenfor banen. I det nye år lanceres 
projektet DBU Børneklub for 
klubberne, og det bliver spændende 
at følge arbejdet ude i klubberne. 
 
EUROPEAN SUPER LEAGUE 
BEHANDLES VED EU-DOMSTOLEN 
EU er med støtte fra den danske 
regering og flere andre EU-lande gået 
ind i en retssag ved EU-Domstolen 
vedrørende European Super League 
og UEFA. Selskabet bag den nye 
turnering, som p.t. er sat i bero, har 
ved en spansk domstol lagt sag an 
mod UEFA, fordi selskabet mener, at 
UEFA har misbrugt sin 
markedsposition til at udelukke 
European Super League fra at deltage 
i fodbold i Europa. Den spanske 
domstol har bedt EU-Domstolen om 
sin vurderinger af sagen. 
 
Den danske regering har på 
opfordring fra DBU valgt at afgive et 
såkaldt indlæg i sagen, hvor 
regeringen har gjort EU-Domstolen 
opmærksom på vigtigheden af vores 
fælleseuropæiske, sportslige værdier 
om blandt andet lige adgang til 
turneringerne og økonomisk 
solidaritet. Det er et vigtigt skridt i 
kampen mod en lukket turnering for 
de rigeste, europæiske 
fodboldklubber. 
 

RAPPORT OM UDENLANDSKE 
EJERSKABER I DANSK FODBOLD 
Som omtalt et par gange tidligere har 
vi nedsat en arbejdsgruppe til at se på 
ejerskaber i dansk fodbold – blandt 
andet set i lyset af de mange 
udenlandske investorer i dansk 
fodbold. Det er som udgangspunkt 
rigtigt godt, at dansk fodbold kan 
tiltrække forskellige investorer, men vi 
skal selvfølgelig hele tiden have øje for 
ejerskabernes betydning for 
talentudvikling og andre dele af 
fodboldkulturen.  
På det seneste bestyrelsesmøde fik vi 
en status på arbejdet og til foråret 
forventer vi at få en færdig rapport 
med en analyse og eventuelle 
anbefalinger og forslag.  
 
QATAR-INDSATSEN FORTSÆTTER  
Debatten om VM i Qatar fortsætter – 
senest i forbindelse med endnu en 
Amnesty-rapport om de kritisable 
forhold i Qatar og derefter med 
anholdelsen af to norske journalister i 
Qatar i november.  
Vi forventer, at debatten vil fortsætte i 
takt med, at vi nærmer slutrunden. 
DBU er blandt de mest aktive 
fodboldforbund i verden, så vi står et 
rigtig godt sted i debatten. 
  
DBU’s Qatar-strategi har været klar i 
årevis:  
• DBU anser tildelingen af VM-

værtskabet i 2022 til Qatar som 
stærkt kontroversiel. DBU var ikke 
med til at tage beslutningen i 
FIFA. Og vi ville ikke have stemt for 
Qatar, hvis vi havde haft 
muligheden. 



• DBU har besluttet at gøre noget 
proaktivt, da vi ikke tror på, at vi 
kommer til at gøre en positiv 
forskel ved at blive væk. 

• DBU har siden 2015 øget presset 
og ført en kritisk dialog med FIFA 
og Qatar – i tæt samarbejde med 
Amnesty International, 
fagbevægelsen og vores nordiske 
kolleger og nu også i UEFA. 

• DBU har besøgt Qatar i 2016, 2019 
og senest i december i år for at 
presse på for forbedringer i landet.  

• Vi boykotter ikke VM i Qatar, 
medmindre regeringen og 
Folketinget beslutter, at den 
danske stat som helhed skal 
boykotte Qatar. 

 
Efter de afsluttende VM-
kvalifikationskampe, præsenterede 
DBU en række kritiske tiltag forud for 
VM i Qatar næste år, som blev omtalt i 
international presse verden over, 
hvilket også bidrager til et 
internationalt pres for forandringer. 
 
Læs mere om vores kritiske tiltag her: 
https://www.dbu.dk/nyheder/2021/nov
ember/dbu-praesenterer-nye-kritiske-
tiltag-forud-for-vm-i-qatar/  
 
Læs også mere på vores temaside: 
https://www.dbu.dk/samfundsansvar/
vm-i-qatar/   
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DE KOMMENDE MÅNEDER  

I første omgang skal vi holde juleferie 
med vores nærmeste familie og 
venner i sikker corona-stil.  
 
Efter nytår vil der traditionelt blive 
travlt med en række møder og 
aktiviteter de første måneder af året. 
Dette afhænger dog meget af den 
aktuelle corona-situation, der indtil 
videre har tvunget flere til at udskyde 
årsmøder og andre arrangementer.  
 
De første måneder har jeg fokus på 
blandt andet følgende aktiviteter:  
  
INVESTERINGSSTRATEGI OG 
FORLÆNGELSE AF AFTALER  
De næste måneder skal vi have 
færdiggjort en investeringsstrategi, så 
vi kan investere indtægterne fra 
blandt andet EURO2020 og VM-
kvalifikationen til VM i Qatar i 
udviklingen af dansk fodbold. Det er 
vigtigt, at vi investerer med omtanke, 
så vi både sikrer fremtidens stjerner 
og talentudviklingen som 
fundamentet for fremtidens 
landshold – og samtidigt støtter 
projekter, der følger vores strategis 
fokus på børnefodbold, flere 
medlemmer og stærkere og 
bæredygtige rammer for dansk 
fodbold, i form af moderne stadions 
såvel som et nyt træningscenter.  
Vi forventer at beslutte en 
investeringsstrategi i DBU’s bestyrelse 
i løbet af første kvartal. Samtidigt 
arbejder vi på at forlænge aftalerne 
mellem DBU og hhv. DBU Bredde, 
Divisionsforeningen, 
Kvindedivisionsforeningen og futsal-

området, så alle får faste rammer at 
arbejde videre under fremadrettet.  
Vi melder tilbage, når der er nyt i den 
forbindelse.  
 
UDRULNING AF NY STRATEGI  
Som omtalt i flere omgange – senest i 
Nyt fra Bestyrelsen – er der fuld gang i 
arbejdet med ny strategi for DBU og 
dansk fodbold. Strategien frem mod 
2025 er godkendt, og nu handler det 
om, at få strategien ud at leve.  
Efter nytår lancerer vi et særligt tema-
site på www.dbu.dk med mere 
materiale om den nye strategi, og vi 
glæder os til at samarbejde med jer 
alle om at nå nye mål i dansk fodbold.  
 
FODBOLDENS KONGRES OG 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE.  
Vi håber at se jer alle til en god 
fodbold-weekend, når vi den 5-6. 
marts holder Fodboldens Kongres og 
årets Repræsentantskabsmøde. 
Begge dele finder sted i Silkeborg og 
giver os en god mulighed for at drøfte 
udviklingen i dansk fodbold med 
mange gode resultater og et væld af 
muligheder for nye resultater i det 
kommende år. 
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