
 

 

Kære Repræsentantskab                                                                                        Juni 2022 

 

Først og fremmest vil jeg ønske jer en god sommer – på og udenfor fodboldbanen.  

Jeg er på plads i England for at følge Kvindelandsholdet og hele Kvinde-EM, der 

markerer et kæmpe skridt for kvindefodbold, både i Danmark og i hele Europa.  

Der er udsolgt til flere kampe og forventninger om høje seertal til de afgørende 

kampe. Vi glæder os til at følge det danske hold, men også hele afviklingen af EM-

slutrunden, da vi jo håber på nordisk værtskab for Kvinde-EM i 2025.  

 

Jeg vil godt give jer lidt status på en række sager og forhold set fra min stol.  

Derudover henviser jeg til vores fælles bestyrelses-nyhedsbrev, hvor vi fast fortæller 

om de vigtigste beslutninger – læs mere her: Nyt fra Bestyrelsen (dbu.dk) 

Derudover er der løbende nyheder på www.dbu.dk – lige som at jeg forsøger at 

fortælle om mine møder og besøg på twitter: @jespermollerdbu  

 

SUCCESEN FORTSÆTTER…  

Først og fremmest bør vi – igen – nyde den store succes, vi oplever i dansk fodbold i 

disse år, både med stigende medlemstal, med vores landshold og vores klubber. 

Det er en fantastisk situation og resultatet af flere års stærkt samarbejde på tværs 

af dansk fodbold. Men ’vi skal ikke hjem, vi skal videre’, som det hedder. Og vi skal 

hele tiden have fokus på nye mål og nye tiltag, der kan udvikle og styrke dansk 

fodbold: Den sportslig succes på landshold og i klubber elle de stigende 

medlemstal kommer ikke af sig selv, og vi skal investere i udvikling for at sikre 

samme gode resultater i fremtiden. Ellers vil vi tabe – både på og udenfor banen.  

  

 

 

https://www.dbu.dk/om-dbu/organisation/bestyrelsen/nyt-fra-bestyrelsen/
http://www.dbu.dk/


EN SÆRLIG SOMMER FOR KVINDELANDSHOLD  

Succes med både landshold og medlemstal omfatter i høj grad kvindelandsholdet 

og kvindefodbold. Som nævnt er vi netop gået i gang med en EM-slutrunde, der 

tegner til at blive historisk for kvindefodbold med udsolgte storkampe på Old 

Trafford i Manchester og Wembley i London og udsigt til mange millioner seere 

foran TV og brugere på sociale medier.  

 

Det danske kvindelandshold har allerede i EM-optakten skrevet historie med den 

flotte 2-1-sejr over Brasilien i Parken, hvor 21.500 fans satte tilskuerrekord og skabte 

en fantastisk ramme og opbakning. Tak til de mange fremmødte – særligt de 

klubber, der valgte at ta’ samlet til Parken for at bakke op om Kvindelandsholdet.  

Nu er Kvindelandsholdet på plads i England og fik desværre en svær start med et 

0-4 nederlag til Tyskland. Til kampen havde vi inviteret Repræsentantskabet med 

på tur til kampen i London. Tak til jer, der havde mulighed for at deltage og bakke 

holdet op.  

 

Kvinde- og pigefodbold er i den grad i fokus i denne tid.  

Forleden præsenterede vi det ambitiøse projekt ’Get Movin’, der skal få flere piger 

og kvinder i dansk fodbold – både som spillere, trænere og frivillige. Projektet er 

udviklet i samarbejde med Nordea Fonden, der har støttet med 10 mio. kr. over de 

næste år. DBU Bredde har også afsat 10 mio. kr. til projektet, så der er tale om en 

markant investering, der skal skabe flere kvindelige dommere, trænere, 

ambassadører og andre positioner, der samlet set skal styrke pige- og 

kvindefodbold i Danmark.  

 

Udviklingen af pige- og kvindefodbolden er afgørende for at nå vores overordnede 

strategiske mål om at samle og begejstre hele nationen – på tværs af køn – om 

fodboldens fællesskab, herunder de konkrete målsætninger om både at vinde 

medaljer til Danmark og få flere pige- og kvindespillere på danske fodboldbaner. 

 

HERRELANDSHOLDET PÅ 1. PLADSEN I NATIONS LEAGUE  

Det er ikke kun Kvindelandsholdet, der samler danskerne til landsholds-fodbold.  

I juni havde vi oplevelsen af en mini-slutrunde med hele fire Nations League-

kampe med Herrelandsholdet på kort tid. Samlet blev det til tre sejre og indtil 



videre en flot 1. plads i gruppen før de sidste to kampe i september. Dermed er 

holdet allerede nu sikret at blive i A-gruppen i næste Nations League, hvilket giver 

flere kampe mod store fodboldnationer. Fantastisk for holdets mange fans.  

Opbakningen til Herrelandsholdet er fantastisk flot. To udsolgte landskampe i 

Parken, flotte seertal i det nye samarbejde med TV2 og kolossal interesse med 

fanzone i både Paris, Wien og i Fælledparken i København. Desværre oplevede vi 

voldsomme kast med flasker og øldåser til storskærmsvisning i Fælledparken, 

hvilket førte til fornuftig aflysning af den sidste storskærmsvisning. Det er under al 

kritik, at enkelte fans ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og udsætter 

andre for alvorlig fare, når de kaster med fyldte øldåser, flasker og andre elementer.  

 

Senere i juni fik Herrelandsholdet tildelt Kulturministeriets særlige idrætspris som 

en flot hæder for at samle og begejstre hele Danmark i fodboldåret 2021. Læs mere 

her:  

Herrelandsholdet vinder Kulturministeriets Idrætspris (dbu.dk) 

 

U21 KAN STADIG KOMME TIL EM I 2023 

Samtidigt med Herrelandsholdets kampe spillede U21-landsholdet tre EM-

kvalifikationskampe på holdets nye hjemmebane, Vejle. Det blev til to sejre og en 

uafgjort, hvilket desværre ikke var nok til direkte kvalifikation til EM i 2023.  

Nu skal holdet spille to spændende playoff-kampe mod Kroatien i september, og 

de kan dermed stadig kvalificere sig til dem femte EM-slutrunde i træk for et dansk 

U21-landshold. Det er ret enestående og resultatet af det stærke samarbejde om 

talentudviklingen i dansk fodbold.  

 

NYE REKORDER FOR GET2 FODBOLDSKOLER OG HØJESTE ANTAL DELTAGERE 

LÆNGE FOR FODBOLDSKOLER 

Sommer er også fodbold-skoletid – og igen i år er der rekorder i antallet af piger og 

drenge samt antallet af DBU’s Get2fodboldskoler. Godt 1500 piger og drenge 

havde fået plads på de 24 særlige Get2 Fodboldskoler for børn i udsatte 

boligområder. Også DBU’s fodboldskoler oplever det største antal deltagere i flere 

år. Mange af fodboldskolerne blev skudt i gang mandag den 27. juni, hvor 

folkeskolernes sommerferie begyndte. Allerede dér var der solgt godt 24.000 

https://www.dbu.dk/nyheder/2022/juni/herrelandsholdet-vinder-kulturministeriets-idraetspris/


pladser. Begge viser den store opbakning, vi oplever til fodboldskolernes gode 

blanding af fodbold, motion og fællesskab. Der er mange flere fodboldskoler i juli 

og særligt i august med plads til endnu flere piger og drenge, så spred gerne 

budskabet ude i landet.  

Læs mere her:  

SÅ ER ÅRETS FODBOLDSKOLER STARTET (dbu.dk) 

Fodbolden ruller i udsatte boligområder (dbu.dk) 

 

KAMP MOD EUROPEAN SUPER LEAGUE FORTSÆTTER  

Som omtalt i flere nyhedsbreve både fra bestyrelsen og undertegnede kæmper vi 

sammen med de nordiske forbund og UEFA mod etableringen af en lukket 

European Super League.  

Nu skal sagen behandles i EU-Domstolen, der skal tage stilling til sagen mellem 

selskabet bag European Super League og UEFA i Luxembourg d. 11.-12. juli. 

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-holdene fra at deltage i 

fodbold i Europa. Den spanske domstol har bedt EU-Domstolen om sin vurdering 

af sagen. 

Den danske regering har på opfordring fra DBU valgt at deltage i den kommende 

mundtlige høring sammen med en lang række andre lande. Her vil regeringen 

gøre opmærksom på vigtigheden af vores fælleseuropæiske, sportslige værdier 

om blandt andet lige adgang til turneringerne og økonomisk solidaritet. Tidligere 

har regeringen – også på opfordring fra DBU – givet et skriftligt indlæg i sagen. Vi 

er også i tæt dialog med UEFA, så vi gør, alt hvad vi kan i kampen mod en lukket 

turnering for de rigeste europæiske fodboldklubber. 

Det er vigtigt for den europæiske sportsmodel, at der ikke bliver etableret en 

lukket Super League uden sportslig fairness og uden solidarisk fordeling af 

indtægterne.  

 

https://www.dbu.dk/nyheder/2022/juni/saa-er-aarets-fodboldskoler-startet/
https://www.dbu.dk/nyheder/2022/juni/fodbolden-ruller-i-udsatte-boligomraader/


INTERNATIONAL HANDLEPLAN OG INDFLYDELSE  

Som omtalt i NYT FRA BESTYRELSEN har vi godkendt en ny International 

Handleplan for perioden 2022-2025. Planen følger op på det ihærdige arbejde, vi 

har ydet de senere år på den internationale scene, både i UEFA og FIFA.  

Vores internationale arbejde består blandt andet af den vigtige kamp mod en 

lukket Super League, mod VM hvert andet år og for mere solidarisk fordeling af 

indtægterne fra de europæiske klubturneringer. Samlet set er flere områder i 

dansk fodbold påvirket af internationale beslutninger i UEFA og FIFA, og vi bør 

derfor hele tiden søge at styrke vores internationale indflydelse.  

I den nye internationale handleplan skal dette arbejde fortsætte, lige som vi også 

vil arbejde for indflydelse på internationale projekter inden for inklusion, anti-

diskrimination, diversitet og menneskerettigheder, eksempelvis som vi har set det i 

arbejdet for bedre forhold for migrantarbejderne i Qatar.  

Den nye internationale handleplan er skabt med inputs fra både DBU Bredde, 

Divisionsforeningen og Kvindedivisionsforeningen samt DBU’s komiteer og 

relevante udvalg. Stor tak for samarbejdet på dette vigtige område.  

På det internationale område er der travlt med møder i både FIFA og UEFA her i 

foråret. Som omtalt har jeg på vegne af DBU givet opbakning til UEFA-præsident 

Alexander Ceferin, der er på valg næste år. Vi har et godt og stærkt samarbejde i 

UEFA i øjeblikket, og det er vigtigt, at vi fortsætter det fremadrettet.  

 

PRÆMIEPENGE OG SOLIDARITETSBETALING FRA UEFA  

Der er netop blevet offentliggjort oversigt over både præmie-betaling til klubber i 

UEFA’s klubturneringer og solidaritetsbetaling til øvrige klubber.  

Økonomien er baseret på alle de kommercielle indtægter i alle UEFA’s turneringer 

– Champions League, Europa League, den nye Conference League samt Super 

Cup. I alt er der tale om 3,5 milliarder EURO – mere end 20 milliarder kroner – som 

fordeles mellem administrative omkostninger, præmiepenge til de deltagende 

klubber og ikke mindst solidaritetsbetaling til øvrige klubber på i alt 140 mio. 



EURO, svarende til godt én mia. kr. I alt går 93,5% af indtægterne til de klubber, der 

har deltaget i UEFA’s klubturneringer.  

Indtægterne fra europæiske klubturneringer er en voksende del af økonomien i 

mange klubber – særligt de danske klubber der deltager i UEFA-turneringerne. Vi 

arbejder for fortsat god andel i solidaritetsbetaling, så hele fodboldens fødekæde 

får glæde af de voksende indtægter i de store UEFA-turneringer.  

Jeg er glad for, at vi i tæt samarbejde med Divisionsforeningen og de europæiske 

organisationer, European Leagues og ECA har opnået en god løsning for de 

europæiske klubturneringer i fremtiden. I fællesskab når vi længst, og det gælder 

også for klubturneringerne og de deraf følgende solidaritetsbetalinger, som 

kommer de danske klubber til gavn. 

Se UEFA’s materiale her:  
www.uefa.com/insideuefa/documentlibrary/about-uefa/circular-letters/ 

 

DBU’S KOMITEER OG UDVALG ER PÅ PLADS  

Den 1. juli begyndte en ny mandatperiode for DBU’s komiteer og udvalg – med nye 

mandater for komiteerne og nye sammensætninger med både nuværende og nye 

medlemmer.  

Vi har løbende orienteret om processen i arbejdet med mandaterne og i 

udpegningen af de medlemmer, der skal være med i komiteer og udvalg de næste 

to år. Her har der været særligt fokus på diversitet og på at sikre flere kvindelige 

medlemmer af komiteer og udvalg. Derfor er jeg også personligt meget tilfreds 

med, at vi lever op til DIF’s målsætning om minimum 30% kvinder (eller mænd) i 

de komiteer og udvalg, hvor DBU’s bestyrelse selv udpeger medlemmerne. Vi har 

dog behov for fortsat fokus på diversitet, og på hvordan vi styrker det fremadrettet.  

Læs om sammensætningen af komiteer og udvalg her:  

DBU’s udvalg og komiteer er på plads 

 

http://www.uefa.com/insideuefa/documentlibrary/about-uefa/circular-letters/
https://www.dbu.dk/nyheder/2022/juli/dbu-s-udvalg-og-komiteer-er-paa-plads/


MANGE NYE VELFÆRDSALLIANCER  

De seneste uger har jeg besøgt en lang række klubber og kommuner. Her har vi 

mødtes med borgmestre og repræsentanter fra kommunerne og drøftet eller 

indgået nye, spændende aftaler – de såkaldte velfærdsalliancer – med fokus på, 

hvordan fodbold kan bidrage endnu stærkere i de lokale samfund.  

Vi har været omkring blandt andet Ærø, Stensballe, Middelfart, Sønderborg, 

Holbæk, Hillerød, Kalundborg og Morsø og turen fortsætter. Samarbejdet mellem 

kommuner, klubber samt DBU og DBU’s Lokalunioner er en unik måde at lade 

fodbold bidrage til alt fra lokale beskæftigelsesindsatser, stærkere integration, øget 

motion og andre områder i lokalmiljøet. Fodbold har en unik måde at skabe 

sammenhængskraft og bidrage til at løse de nære udfordringer i hele Danmark. 

 

DELTAGELSE I PLAY THE GAME-KONFERENCEN  

I forrige uge havde jeg fornøjelsen af at deltage i Play the Game 2022 i Odense. 

Konferencen er stedet, hvor forskere, meningsdannere, idrætsorganisationer, 

journalister og mange andre mødes og diskutere idrættens skyggesider, herunder 

matchfixing, doping, sportswashing og meget andet. Jeg var inviteret til at fortælle 

om DBU’s kritiske tilgang til VM i Qatar og vores arbejde på at skabe bedre forhold 

for migrantarbejderne i Qatar samt, ikke mindst, hvad vi vil gøre for, at historien 

ikke gentager sig. Det var en god og konstruktiv debat, der viser kompleksiteten i 

international idrætspolitik i disse år.  

Det er vigtigt med et initiativ som Play the Game – som i øvrigt kunne fejre 25-års 

jubilæum – og derfor er det også vigtigt, at vi i DBU går forrest og også deltager i 

de svære diskussioner rundt om fodbolden.  

Læs mere – eller se konferencen – her: 
https://www.playthegame.org/conferences/play-the-game-2022/livestreaming/ 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.playthegame.org%2Fconferences%2Fplay-the-game-2022%2Flivestreaming%2F&data=05%7C01%7Choyer%40dbu.dk%7C144049af955e4031e9c008da5f282bb7%7C1ca824b38ed44e649b9ce12c28d581ea%7C0%7C0%7C637926923372186074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XxWv0zAoRkZy4vUSA%2Fsa3cnug5pCvPQhd4%2Bf6hXSX8Q%3D&reserved=0


SPÆNDENDE EFTERÅR FORUDE  

Vi skal nyde sommeren – og så ellers glæde os til endnu et spændende efterår i 

dansk fodbold. Her har jeg særligt fokus på følgende:  

• VM i Qatar – spændende både på og udenfor banen. Vi skal heppe på 

Herrelandsholdet men også fortsætte vores kamp for bedre forhold for 

migrantarbejderne i Qatar.  

• U21-herrerne i afgørende playoff-kampe mod Kroatien. Vi hepper og håber, at 

Danmark er med til U21-EM for femte gang i træk.  

• Kvindelandshold på vej til VM. Efter EM i England er der kun 12 måneder til 

næste slutrunde for Kvindelandsholdet: VM i Australien og New Zealand. 

• DBU’s Strategi for Dansk Fodbold skal implementeres og leve i tæt samarbejde 

på tværs af dansk fodbold. Den historiske investeringsplan i dansk fodbold har 

givet økonomi til arbejdet med mange af de strategiske pejlemærker.  

• Velfærdsalliancer. Besøge flere kommuner og borgmestre i forbindelse med 

Velfærdsalliancer. 

• Visionsplan for faciliteter tager form. Arbejdet med træningscenter, hovedsæde 

og stadions tager form og vi forventer afklaringer i løbet af efteråret.  

• Aftaler endeligt på plads. De økonomiske rammer er på plads for fortsættelse af 

samarbejdsaftalerne mellem DBU og hhv. DBU Bredde, Divisionsforeningen og 

Kvindedivisionsforeningen. Aftalerne skal endeligt på plads i efteråret.   

 

God sommer til alle!  

 

Bedste hilsner 

 

Jesper Møller 

Formand, Dansk Boldspil-Union 

Twitter: @jespermollerdbu  


