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Kære Repræsentantskab   
  
Først og fremmest håber jeg, at I alle 
har det godt nu hvor vinterkulden og 
juletiden har ramt Danmark. Jeg 
håber, at I får mulighed for at være 
sammen med familie og venner og 
puste ud efter endnu et travlt år i 
dansk fodbold.   
  
Som tidligere vil jeg godt benytte 
lejligheden til at gøre status på 
halvårets mange begivenheder og 
aktiviteter set fra min stol. Jeg 
henviser i øvrigt til Nyt fra Bestyrelsen, 
hvor vi fast fortæller om drøftelser og 
beslutninger i DBU’s bestyrelse samt 
til de mange nyheder på www.dbu.dk. 
Derudover vil jeg som altid samle op 
på hele 2022 i min skriftlige beretning, 
der sendes ud forud for 
Repræsentantskabsmødet i Odense 
den 4. marts næste år.   
  
Siden august jeg selv haft særligt 
fokus på Herre-VM i Qatar, på 
drøftelser med Lokalunionerne om 
samarbejdet i DBU Bredde, med 
Kvindedivisionsforeningen om fortsat 
udvikling af dansk kvindefodbold, 
arbejdet på buddet for nordisk 
værtskab for Kvinde-EM i 2025, møder 
i en lang række kommuner om nye 
eller fortsættelse af Velfærdsalliancer 
samt en masse politiske møder, både 
på nationalt og internationalt plan. Og 
så har jeg set en masse fodbold – 
både klubfodbold og landshold.  

Flere af emnerne vil blive uddybet her 
i nyhedsbrevet og vil også præge 
arbejdet ind i 2023.  
 
Tak for godt samarbejde og jeres 
indsats for dansk fodbold i 2022. Efter 
et par år med Corona blev det 
heldigvis et mere normalt fodboldår i 
år, hvor fodboldspillerne kom tilbage i 
så stort antal, at vi var tæt på rekord.  
 
I ønskes alle en glædelig jul og godt 
nytår. Pas rigtig godt på jer selv og 
jeres familier. Vi ses i det nye år. 
 
Bedste hilsner  
 

  
 
Jesper Møller  
Formand, Dansk Boldspil-Union  
Twitter: @jespermollerdbu   
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VI ER SKUFFEDE – OG VI SKAL 
VIDERE   
Sæsonen er slut for vores 
fodboldlandshold – med en lidt 
blandet følelse. 
   
Kvindelandsholdet havde en suveræn 
kvalifikation til sommerens Kvinde-
EM, der var udskudt fra 2021 på grund 
af corona-pandemiens mange 
ændringer af både Herre-EM og OL. 
Kvinderne havde en svær pulje med 
både Tyskland og Spanien – og kom 
desværre ikke videre efter de tre 
gruppe-kampe. Kvindelandsholdet 
oplevede en flot opbakning, både 
under EM-slutrunden og særligt til de 
sidste testkampe mod Brasilien i 
Parken og mod Norge i Viborg. Tak for 
det, det betyder rigtigt meget for 
holdet og for dansk fodbold.  
 
Nu skal Kvindelandsholdet til VM – 
efter endnu en suveræn kvalifikation – 
allerede om et halvt år, så der er 
mulighed for nye sejre og 
forhåbentlig et godt resultat blandt 
verdens bedste. I det hele taget sker 
der mange spændende ting i forhold 
til Kvindefodbold – nyt Nations 
League-format, større investeringer – 
som bliver uddybet længere nede i 
dette nyhedsbrev.   
  
Herrelandsholdet har også haft en 
suveræn kvalifikation til den netop 
overståede VM-slutrunde. Ni sejre i 10 
kampe og et af de første lande 
kvalificeret til VM viser et stærkt 
landshold med en plads i FIFA’s Top-
10-liste over de bedste landshold i 
verden. Samtidigt har der været 
fantastisk opbakning til 
Herrelandsholdet, både til kampene i 
Parken og generelt blandt fans i hele 
landet og på sociale medier. VM-
slutrunden blev dog ikke den 
sportslige succes, som alle havde 
håbet på. Efter én uafgjort og to 

nederlag måtte holdet rejse hjem 
allerede efter gruppespillet.  
 
Vi er alle meget skuffede og 
ærgerlige, både spillere, trænere, 
ansatte og alle fans i Danmark – og 
det skal vi være. Når vi hepper og 
håber på sejr, er det naturligt med 
skuffelse og ærgrelse. Vi skal dog også 
kunne rejse os – evaluere indsatsen 
fra alle vinkler og så lære og gøre 
tingene endnu bedre, når vi skal i 
gang igen. Det er trænere, stab og 
ledelsen i DBU i fuld gang med og 
allerede til marts skal 
Herrelandsholdet i gang igen, når 
holdet skal i gang med EM-
kvalifikationen og vil gøre alt for at 
kvalificere sig til spændende EM-
slutrunde i Tyskland i sommeren 
2024. Næste kamp er Danmark- 
Finland i Parken!   
  
Samlet set går vi ud af 2022 med den 
historiske og enestående situation, at 
både vores Kvinde- og Herrelandshold 
har spillet slutrunder i samme 
kalenderår. Det i sig selv er helt 
fantastisk. Vi havde gerne set, at 
begge landshold var nået længere 
end gruppespillet. Men vi glæder os 
over, at begge – både 
Kvindelandsholdet og 
Herrelandsholdet – lige om lidt har 
spændende udfordringer med 
henholdsvis en VM-slutrunde og en 
spændende EM-kvalifikation foran 
sig. Begge landshold har også fået 
flere unge spillere og talentmassen i 
dansk fodbold er stor.  
  
ØKONOMI I BALANCE – MEN OGSÅ 
UDFORDRINGER  
Vi har løbende orienteret om DBU’s 
økonomiske situation i Nyt Fra 
Bestyrelsen, både i forhold til arbejdet 
med Budget 2023 og i forhold til 
fremskrivningen for de følgende år. 
Når bestyrelsen mødes den 3. februar, 
skal vi færdiggøre regnskabet for 2022 



og dermed afslutte årets samlede 
resultat.  
 
Samlet set er DBU’s økonomi god og i 
balance – takket være voksende 
indtægter, både for billetsalg, 
medierettigheder og andre 
kommercielle indtægtskilder men 
også på grund af god og ansvarlig 
styring af udgifter og omkostninger. 
Det er med udgangspunkt i vores 
stærke økonomi, at vi i 2022 har 
besluttet en historisk 
investeringsplan, hvor vi investerer i 
udviklingen af dansk fodbold på tværs 
af bredde og elite, på tværs af klubber 
og landshold, på tværs af køn, på 
tværs af hele landet. Planen er baseret 
på det tætte samarbejde mellem 
DBU og henholdsvis DBU Bredde, 
Divisionsforeningen, 
Kvindedivisionsforeningen samt 
futsal- og dommerområdet. 
 
Samtidigt er DBU’s økonomi – lige 
som andre virksomheder og 
organisationer – stærkt påvirket af 
inflationen og den økonomiske krise i 
verden omkring os. Det betyder 
voksende udgifter og omkostninger 
uden at indtægterne vokser med 
samme hast og omfang.  Derudover 
må der forventes et betydeligt 
negativt afkast på vores værdipapirer, 
sådan som det gælder resten af 
kapitalmarkedet, der vil sætte sig 
negativt i vores årsregnskab for 2022.  
  
Vi har også vedtaget et budget 2023 
med et underskud på 13,8 mio. kr. 
grundet den store og ambitiøse 
investeringsplan. Vores budget er 
godkendt baseret på inflation på 3,9% 
som inflationsrate, som er statens rate 
på området. Det betyder, at vores 
omkostninger er markant højere end 
tidligere, og at udgifterne stiger langt 
højere end vores indtægter. 
Budgettet er tidligere udsendt.   
 

Egenkapitalen følger vores beslutning 
om den store investeringsplan, hvor vi 
bruger et fast beløb af netop 
egenkapitalen til at investere i 
udviklingen af dansk fodbold, blandt 
andet via aftaler med DBU Bredde, 
Kvindedivisionsforeningen, 
Divisionsforeningen samt for futsal- 
og dommerområdet.  
 
Fremadrettet er det også værd at 
notere, at DBU’s økonomi og 
egenkapital kan blive påvirket af 
kurstab på værdipapirer, grundet den 
globale økonomikrise. Vi kender først 
omfanget af dette, når regnskabet for 
2022 bliver færdiggjort i det nye år, 
men som markederne for 
værdipapirer har været ramt i det 
snart forgangne år, vil det få en 
afsmittende negativ effekt på DBU’s 
regnskab for 2022, der er betydelig. 
 
Ligeledes vil de økonomiske resultater 
af VM i Qatar indgå i regnskabet for 
2022, men disse opgøres først i foråret 
2023. Samtidigt vil såvel 
kursreguleringer samt udviklingen i 
inflationen få stor indflydelse på vores 
fremskrivninger af blandt andet 
egenkapitalen, og dermed også vores 
muligheder for investeringer mv. Det 
er vi klogere på, når vi har set 
regnskab for 2022. 
  
FREMDRIFT MED INFRASTRUKTUR-
VISION   
Vi har siden efteråret 2019 arbejdet 
med en stor vision for dansk fodbolds 
infrastruktur. I sensommeren 2020 
lancerede vi i DBU’s bestyrelse en 
visionsplan for infrastruktur og 
faciliteter i dansk fodbold. Planen er 
en vision for at skabe bedre faciliteter 
for dansk fodbold i form af moderne 
stadions, et nationalt træningscenter 
og et nyt hovedsæde for DBU’s 
administration.  
 



Planens detaljer og tanker er 
beskrevet her:   
Vision for stadions, hovedkontor og 
træningscenter er klar (dbu.dk)  
  
Moderne faciliteter og stærk 
infrastruktur er et meget afgørende 
skridt i fortsat udvikling af dansk 
fodbold. Mange andre 
fodboldforbund i Europa har etableret 
træningscentre og moderne stadions 
for at give trænere og spillere de 
bedste rammer for at udvikle sig og 
præstere. Jeg ved fra både vores 
kolleger i andre fodboldforbund og fra 
min dialog med landsholdsspillere, at 
særligt et nationalt træningscenter 
med bl.a. skadesforebyggelse og - 
behandling vil kunne skabe et 
kæmpe fremskridt for vores arbejde 
med alle vores landshold.  
  
Siden lanceringen af visionen i 
sommeren 2020 har DBU’s 
administration arbejdet videre med at 
afsøge mulige samarbejdspartnere 
blandt kommuner, fonde og 
virksomheder – samt afsøge 
forskellige modeller for, at visionen 
kan gå op i en højere enhed. Der er 
mange interesserede aktører, der – 
lige som DBU – kan se potentialet i at 
investere i udviklingen af dansk 
fodbold, både i forhold til et nationalt 
træningscenter for landshold, analyse, 
forskning og anden udvikling i dansk 
fodbold og i forhold til moderne 
stadions til klub- og landskampe. 
   
Der er mange fortsat forskellige 
muligheder for modeller og placering. 
Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på 
en samlet løsning, så vi samlet kan 
udvikle dansk fodbold til at stå bedst 
muligt i fremtiden. Min personlige 
holdning er, at vi nu skal have truffet 
nogle beslutninger, så vi kan komme 
videre. Vi håber derfor at kunne 
præsentere mere konkrete planer i 
det nye år.   

Et første skridt i Vestdanmark kom i 
sidste uge, hvor Aarhus Kommune og 
AGF præsenterede tegninger og plan 
for et nyt, moderne stadion i 
Kongelunden ved Aarhus – og 
dermed en ny mulighed for også at 
kunne afvikle landskampe og 
internationale kampe og turneringer i 
Danmark. Kæmpe tillykke til Aarhus 
Kommune og til AGF – men i høj grad 
også tillykke til dansk fodbold, der 
med dette nye stadion får en markant 
opgradering og en spændende 
mulighed, når vi sammen gerne vil 
byde på turneringer i UEFA og FIFA-
regi. Vi glæder os til samarbejdet om 
at lade dansk fodbold blomstre på 
dette nye, moderne stadion.   
  
FORTSAT KRITISK DIALOG MED FIFA 
OG QATAR   
Hvorvidt VM i Qatar blev det bedste 
“ever” er der nok mange holdninger 
til. Finalen vil utvivlsomt gå over i 
historien. Tillykke med 
verdensmesterskabet til Argentina 
efter en forrygende finale mod 
Frankrig.  

VM i Qatar blev på alle måder en 
meget speciel oplevelse – både for 
danske fans og for os, der var til stede 
til slutrunden. Det gælder både den 
omtalte ærgrelse og skuffelse, da 
Herrelandsholdet tabte og måtte 
rejse hjem tidligere, end vi alle havde 
håbet og forventet. Men det gælder 
også en række andre forhold under 
VM, hvor alt for meget fokus var på 
andet end fodbold.   

Som vi har orienteret om i Nyt fra 
Bestyrelsen og i nyheder på 
www.dbu.dk har vi i årevis arbejdet 
med kritisk dialog i forhold til VM i 
Qatar. DBU var ikke med til at træffe 
beslutningen tilbage i 2010, vi er 
uenige i placeringen af VM i Qatar og 
vi har siden 2015 arbejdet for at 
bidrage til bedre forhold for 
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migrantarbejderne. Alt det har vi 
efterhånden fortalt om mange gange 
– blandt andet på en temaside på 
dbu.dk om DBU’s kritiske dialog og 
arbejde med VM i Qatar. 
 
Det har været glædeligt at opleve den 
store opbakning til vores mangeårige 
strategi. Ikke blot i 
Repræsentantskabet, men også i hele 
fodbold-Danmark samt i Regeringen 
og i Folketinget tillige med 
menneskerettighedsorganisationer 
og fagforbund. Tak til alle for 
samarbejdet. 
 
Både før og under slutrunden har vi 
arbejdet på at fastholde vores kritiske 
dialog med VM i Qatar – og samtidigt 
arbejdet for at skærme trænere og 
spillere, så de kunne koncentrere sig 
om deres opgave, nemlig at spille og 
vinde fodboldkampe. Før VM i Qatar 
præsenterede vi et fælles tiltag om at 
samle penge til migrantarbejderne i 
Qatar – baseret på antallet af mål i 
dansk fodbold i november måned. 
Med 55.911 mål blev det til i alt 559.110 
kroner, som vi sammen med BAT-
kartellet og den internationale 
fagforeningen BWI nu har sendt 
afsted til for at bidrage til BWI’s 
arbejde for at forbedre 
migrantarbejdernes forhold i Qatar 
efter VM.  
 
Læs mere her:   
Dansk fodbold donerer beløb til 
migrantarbejdere i Qatar (dbu.dk)  
  
Under selve VM-slutrunden oplevede 
vi, at FIFA meget overraskende ikke 
ville tillade syv europæiske landshold 
at spille med de ’ONE LOVE’-
anførerarmbind, som de ellers havde 
spillet med i efterårets kampe i 
Nations League. DBU havde sammen 
med de øvrige forbund haft dialog 
med FIFA om blandt andet de 
omtalte armbind og fået den klare 

tilbagemelding, at det måtte 
forventes at kunne medføre en 
bødesanktion, som vi var klar til at 
betale. Men få timer før de første VM-
kampe meldte FIFA pludselig, at brug 
af ’ONE LOVE’-armbindet som 
minimum kunne føre til gult kort, 
udvisninger, bortvisning af den 
pågældende anfører eller karantæne.  
Denne sene udmelding er en helt 
uhørt trussel mod spillerne og holdet 
– og en uhørt straf mod sportslige 
forhold, som handler om andet end 
fodbold.  
 
Derfor besluttede vi på tværs af de syv 
lande at droppe armbindet og i stedet 
udtale en kraftig kritik af FIFA’s 
beslutning og udmeldinger. Det skete 
bl.a. til et ekstraordinært pressemøde, 
hvor jeg deltog sammen med direktør 
Jakob Jensen og fodbolddirektør 
Peter Møller.  
 
Læs mere her:  
DBU kritiserer FIFA  
 
Fra DBU’s side vil vi følge op på vores 
kritiske dialog. Både ift. Qatar og FIFA. 
Sammen med gruppen af 
europæiske fodboldforbund vil vi 
følge op på vores aktiviteter og tiltag 
over for FIFA. Det er nødvendigt, at vi 
får drøftet hele processen, bl.a. med 
godkendelse af trøjer og 
anførerarmbindet, så vi undgår 
lignende situationer i fremtiden. 
Samtidigt vil vi i DBU evaluere 
indsatsen og dele med andre 
idrætsforbund, der står i samme 
situation og med lignende 
udfordringer. 
  
KVINDE-EM, NATIONS LEAGUE OG 
ANDRE TILTAG   
Vi står midt i en spændende og på 
nogle måder også afgørende tid for 
kvindefodbold og Kvindelandsholdet. 
Til sommer skal Kvindelandsholdet 
spille VM for første gang siden 2007 
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og er kommet i en spændende pulje 
med de engelske EM-vindere, Kina og 
enten Chile, Senegal eller Haiti. 
Kvinde-VM tegner til at blive det 
største nogensinde, hvad angår både 
fan-opbakning, præmiepenge og 
andre elementer. Det bliver 
spændende, og vi glæder os til at 
heppe på kvinderne til sommer. 
   
Til efteråret skal Kvindelandsholdet for 
første gang spille Nations League, 
efter at UEFA har etableret det 
turneringsformat for kvindelandshold 
– på samme måde, som vi har set det 
for herrelandshold siden 2017. 
Dermed får Kvindelandsholdet 
mulighed for at spille med hold på 
højt niveau, og vores fans får 
spændende kampe og fodbold på 
højeste niveau. Nations League giver 
samtidigt en ekstra mulighed for at 
kvalificere sig til både EM og OL, så 
kampene er både sportsligt og 
økonomisk attraktive. 
   
Allerede til foråret får vi en afklaring 
på, om Danmark og de nordiske 
lande skal være værter for Kvinde-EM 
i 2025. Vi har afleveret vores bud til 
UEFA og vi håber, at vi står stærkt 
med de særlige nordiske værdier for 
kvindefodbold. UEFA har i sidste uge 
besluttet at udskyde den endelige 
beslutning fra januar til april næste år, 
fordi UEFA har bedt alle budgivere 
om at genbesøge budgetter mhp. at 
reducere mulige omkostninger. Vi 
håber, at det ikke ændrer på 
muligheden for et flot fælles-nordisk 
værtskab for EM, hvor vi vil få kampe i 
Parken og på Odense Stadion – og 
fodboldfest i hele landet til stor glæde 
for piger og drenge, kvinder og 
mænd og alle i dansk fodbold.   
 
Samlet set er det i den grad 
spændende og afgørende måneder 
for Kvindelandsholdet og dansk 
kvindefodbold i 2023. Vi skal sammen 

udnytte de mange muligheder, så vi 
får endnu flere fans på stadion til 
Nations League-kampene, får endnu 
flere kommercielle partnere og i det 
hele taget skaber endnu større 
resultater med og for 
Kvindelandsholdet og dansk 
kvindefodbold.   
 
  
INTERNATIONALE FORHOLD   
Dansk fodbold er mere end 
nogensinde en del af international 
fodbold, både i Norden, i UEFA og i 
FIFA. De seneste internationale 
nyheder fremgår nedenfor. 
 
FIFA-kongres afholdes den 16. marts 
2023 i Kigali, Rwanda   
På den årlige FIFA-kongres er der 
præsidentvalg. Ved deadline for 
indgivelse af kandidaturer 
offentliggjorde FIFA, at den eneste 
kandidat er siddende FIFA-præsident 
Gianni Infantino.  
 
Fire bud på værtskabet for UEFA 
Women's EURO 2025  
UEFA har modtaget endelige bud på 
værtskab for UEFA Women's EURO 
2025 fra fire bydere. Budene blev 
indsendt af fodboldforbundene i 
Frankrig, Polen, Schweiz samt et 
fælles bud fra Danmark, Finland, 
Norge og Sverige. UEFA’s 
eksekutivkomité udpeger 
værtsarrangør(-erne) for UEFA 
Women's EURO 2025 i starten af april 
2023.  
 
Læs mere her: 
www.uefa.com/insideuefa/news/027a-
165683db82e8-d33d29ee48fc-1000--
four-bids-to-host-uefa-women-s-
euro-2025/   
  
UEFA-kongres afholdes den 5. april 
2023 i Lissabon, Portugal  
UEFA-kongressen afholdes i Lissabon, 
og der vil være valg til præsident, 
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Eksekutivkomiteen og UEFA-medlem 
af FIFA Council. Den nuværende 
UEFA-præsident Aleksander Ceferin 
genopstiller, og der er ikke andre 
kandidater. 
  
UEFA lancerer observatørprogram 
om stående faciliteter for fans   
UEFA annoncerede i juli 2022 et 
projekt, som skal undersøge brugen 
af ”stående faciliteter” for tilskuere, der 
deltager i kampe for klubber i 
sæsonen 2022/23. Ved afslutningen af 
2022/23-sæsonen vil UEFA-
administrationen på baggrund af 
projektrapporterne vurdere 
resultaterne af programmet og 
forelægge resultaterne for UEFA's 
eksekutivkomité, som vil tage stilling 
til en eventuel fortsættelse og evt. 
forlængelse af programmet.  
 
Læs mere her: 
www.uefa.com/insideuefa/news/0277-
15b969242b62-31606df8451f-1000--
uefa-launches-an-observer-
programme-on-standing-facilities-
for-/   
  
Nyt UEFA-uddannelsesinitiativ: Fight 
The Fix – en uddannelse mod 
Matchfixing  
Som en del af indsatsen mod 
matchfixing i europæisk fodbold, har 
UEFA præsenteret et nyt 
uddannelsesprogram relevante 
fagpersoner for at bekæmpe 
matchfixing på nationalt og 
internationalt niveau. Fra september 
2022 starter UEFA FTF-programmet 
et syv måneders kursus designet til at 
opkvalificere UEFA 
medlemsforeningers 
integritetsansvarlige og andre fagfolk, 
der arbejder på området, såsom 
offentlige og myndigheder eller 
specialister i andre 
idrætsorganisationer og -institutioner  
  
 

UEFA lancerer retningslinjer for 
cirkulær økonomi  
UEFA har præsenterede sine nye 
retningslinjer for cirkulær økonomi i 
forbindelse med Zero Waste Week og 
lanceringen af UEFA Football 
Sustainability Strategy 2030 – med 
titlen 'Strength Through Unity' – 
tidligere i år.  
 
Den overordnede strategi indeholder 
11 politikker, hvoraf den ene fokuserer 
på cirkulær økonomi, og lanceringen 
af retningslinjerne om dette emne 
indeholdt paneldiskussioner mellem 
eksperter på området fra hele det 
europæiske fodbold-, politiske og 
erhvervsmæssige spektrum.  
 
Læs mere her:  
www.uefa.com/insideuefa/news/0279-
160d763b83c8-6359fa8cf982-1000--
uefa-launches-its-circular-economy-
guidelines/   
  
UEFA og Europa-Kommissionen 
fornyer samarbejdsaftale frem til 
2025  
Europa-Kommissionen og UEFA vil 
styrke den fælles indsats ved at bruge 
fodboldens indflydelse til at skabe 
positive forandringer i hele Europa 
efter at have fornyet deres 
mangeårige institutionelle 
partnerskab.  
 
Læs mere: 
www.uefa.com/insideuefa/news/027a-
1647efb1904d-57da52b53156-1000--
uefa-and-european-commission-
renew-cooperation-agreement-up-to-
/ 
  
Møde i FIFA Council  
I forbindelse med afslutningen af VM i 
Qatar var der møde i FIFA Council 
med en række vigtige beslutninger 
og sager fra FIFA:  
• FIFA-budget for perioden 2023-

2026 er vedtaget med indtægter 
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på 7,5 milliarder USD, dvs. én 
milliard højere end forventet.  

• Rammer for international 
kampkalender for herrerne 
angives at være fastlagt med fokus 
på spillernes helbred og 
belastning.  

• Fra 2025 kommer der fire 
landskamp-vinduer i stedet for 
fem. Landskamp-vinduerne i 
september og oktober bliver lagt 
sammen til ét med fire kampe. 

• Mulighed for FIFA World Series i 
marts i lige år samt FIFA Club 
World Cup med 32 hvert fjerde år, 
første gang i 2025.  

• Kvindernes kampkalender 
fastholdes frem til 2025.  

• FIFA foreslår udvidelse fra 12 til 16 
hold til OL. IOC skal træffe en 
endelig beslutning derom.  

• Beslutninger for de fremtidige VM-
værtskaber vil blive besluttet:  

o Værtskab for Herre-VM 
2030 besluttes i 2024 

o Værtskab for Kvinde-VM 
2027 besluttes i 2024 

o Værtskab for Kvinde-VM 
2031 besluttes i 2025  

• Nye agentregler vedtaget, blandt 
andet med mere åbenhed om 
pengestrømme, forbud mod 
dobbelt repræsentation, krav om 
licens mv.  

 
  
DE NÆSTE MÅNEDER…   
Juletid og årsskifte er også tid til at se 
fremad og lægge planer.   
 
For mit vedkommende vil de første 
måneder i 2023 som tidligere år have 
stort fokus på regnskabsafslutning og 
forberedelse af 
Repræsentantskabsmøde. Men der er 
i begyndelsen af 2023 også andre 
store emner på programmet, og jeg 
kan her nævne nogle af dem: 
 

• Repræsentantskabsmøde 2023 
finder sted i Odense lørdag den 4. 
marts. Jeg glæder mig til at se jer 
alle og drøfte udviklingen af dansk 
fodbold.   
 

• En Del af Noget Større-konference 
finder sted onsdag den 18. januar i 
Vejle, og har allerede mange 
tilmeldte repræsentanter fra 
kommuner, organisationer og fra 
dansk fodbolds forskellige udvalg 
og komiteer. Det bliver 
spændende.   
 

• EM-kvalifikation for 
Herrelandsholdet, der skal kæmpe 
for kvalifikation til EM i Tyskland i 
sommeren 2024. Billetsalget er 
allerede godt i gang, og vi ser frem 
til spændende kampe, både i 
Parken og på udebane. Første 
kamp er som nævnt d 23. marts i 
Parken mod Finland. 
 

• VM-forberedelse for 
Kvindelandsholdet frem mod 
slutrunden til sommer. 
 

• Aftaler med DBU Bredde og 
Kvindedivisionsforeningen. Vi er i 
tæt dialog og håber at afslutte 
drøftelserne i løbet af de 
kommende måneder 
 

• Infrastruktur-plan. Vi håber at 
kunne præsentere konkrete 
planer og forslag i løbet af første 
kvartal 2023.   
 

• Diversitet. Vi har behov for, at vi 
igen ser på diversiteten i dansk 
fodbold.  
 
Vi har fået nye komiteer og udvalg 
i DBU, og vi kan glæde os over en 
bedre kvinde-repræsentation, 
men vi har behov for yderligere 



diversitet, så vi samlet set 
repræsenterer hele Danmark. 

 
• FIFA- og UEFA-kongresser i marts 

og april med vigtige, 
internationale beslutninger og 
valg. 

 
• Buddet på Kvinde EM 2025 bliver 

afgjort til april. 
 
• Afgørelse vedr. European Super 

League ventes afgjort i European 
Court of Justice i løbet af foråret. 


