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ET USÆDVANLIGT ÅR  
FOR DANSK FODBOLD  
2020. Det begyndte med drømme og udsigt til EM i fodbold på dansk jord 
– noget som mange i både dansk fodbold og hele Danmark havde set frem 
til. En folkefest og fællesskabsfølelse der med ét blev erstattet af en global 
pandemi. Men selv i krisetider er der positive takter. 

Under normale omstændigheder møder mere end en kvart million danskere 
op til fodboldtræning, kampe og stævner hver uge året rundt. Børn, unge, 
voksne, ældre, frivillige, trænere, holdledere og alle midt imellem. Alt det 
blev for en stund umuligt. 

Med et unikt samarbejde blev der åbnet for fodbolden igen, og ’Fodboldens 
Corona-regler’ var en realitet. På tværs af DBU, DBU Bredde, Divisionsfor-
eningen, Kvindedivisionsforeningen, i klubber og blandt de frivillige blev der 
arbejdet hårdt. I fællesskab viste vi, at vi er stærke, ansvarlige og kan skabe 
løsninger til glæde og gavn for alle.  

Det var glædeligt, at så mange kunne nyde godt af fodboldens fællesskaber 
igen. Den usædvanlige situation fik sammenhold og samfundssind til at gå 
hånd i hånd. Vi har i DBU hele tiden arbejdet for, at folkesundhed kommer før 
fodbold, men vi glæder os alligevel over, at fodbold har en helt særlig plads hos 
mange og er en uundværlig sport for de fleste. Både på banen og på stadion.  

JESPER MØLLER
Formand, DBU JAKOB JENSEN

Adm. direktør, DBU

FORORD



5EN DEL AF NOGET STØRRE    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    ÅRBOG 2020

Det viste sig også på årets Fodboldskoler og Get2 Fodboldskoler, hvor knap 
25.000 børn boltrede sig på landets boldbaner og i en periode kunne tænke 
mere på hælspark end håndsprit. 

Sportsligt blev det et meget flot år: Debut til landstræner Kasper Hjulmand 
og sejr på Wembley for Herrelandsholdet samt gruppefinale mod Belgien 
i Nations Leagues bedste række, mens Kvindelandsholdet og U21-herrerne 
begge kvalificerede sig til EM-slutrunder med flotte sejre. Ungdomsholdene 
måtte dog desværre se langt efter både kampe og turneringer, der alle blev 
aflyst eller udskudt. Vi glæder os til, at flere kommer i aktion i år. 

Herligt at det går så godt for vores landshold. Det kommer af god talentud-
vikling. Ærgerligt alle kampe blev spillet for næsten tomme tribuner. Både 
vi, og især spillerne, ser frem til fans på stadion igen. 

2020 blev også året, hvor planerne for en ny visionsplan for dansk fodbolds 
fremtid blev offentliggjort af bestyrelsen, og der blev indgået flere vel-
færdsalliancer fra Helsingør til Holbæk til Haderslev. Også uden for landets 
grænser blev der sat underskrifter i fodboldens navn. En kommerciel aftale 
med UEFA skal sikre både standarder for niveau og en sund og bæredygtig 
økonomi mange år frem.  

Vi vil gerne takke for modtagelsen af Jakob som ny direktør. Det har været 
en speciel tid, hvor fysiske møder har været erstattet af digitale løsninger, 
ligesom fodboldkampe på stadionsædet har foregået fra sofaen i stedet. 

Vi er – forhåbentlig – ved at være ved vejs ende i pandemien. Slut med iso-
lation, afstand og at ’være sammen hver for sig’. I stedet tegner det på de 
lyse dage til vaccine, genåbning, fodboldfest med fans på stadion og børn 
på banerne. Og mens vi venter på at gå lysere tider i møde, så drømmer vi 
og appellerer til håbet på den anden side. Vi ser frem til især at nyde fod-
boldens fællesskaber med alt, hvad det indebærer. 

Stor tak til alle i dansk fodbold for en ekstraordinær indsats i en historisk tid.

Med venlig hilsen
Jesper Møller og Jakob Jensen

FORORD
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FODBOLD FOR FLERE  
Esbjerg, København, Odense, Nordfyn og Helsingør.  
Frederikshavn, Haderslev, Vordingborg, Holbæk og 
Vejen. Fodboldfællesskabet er både sundt og sjovt. 
Det har i år fået 10 kommuner til at indgå en vel-
færdsalliance med DBU og de lokale unioner. Det 
betyder, at endnu flere børn, unge, voksne og ældre 
fra alle egne af landet kan opleve, hvordan man nemt 
kan skabe sunde vaner og nye venner med en fod-
bold ved fødderne.  

JANUAR
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UNGDOMSVÆRELSET  
RYKKER IND I KLUBHUSET 
Det er indendørs, det er online, og det viser fodbolden i et nyt format. For 
første gang nogensinde bliver der gamet om et dansk mesterskab i FIFA 
eFodbold. Fodboldklubber fra alle lokalunionerne har hold med til den store 
turnering, som får verdenspremiere i efteråret 2020.  

Tæt på 230 hold tilmelder sig turneringen, som trods corona-vanskeligheder 
samler mange unge mennesker til en 2-mod-2-dyst mod andre par i landet. 
De første danmarksmestre lader vente på sig, idet corona-restriktionerne 
har udskudt finaleopgørene. Det forventes, at de spilles i løbet af forår/
sommer 2021.

JANUAR
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STRATEGI I BØRNEHØJDE
Alle børn skal have mulighed for at være en del af ver-
dens bedste sport. Det budskab skyder fodboldåret 2020 
i gang på en konference, der, med fokus på en spiller- 
udviklingsstrategi for børnefodbolden, er den første af 
sin slags. 

Her dykker fodboldens repræsentanter ned i fodbolden 
for de allermindste og debatterer mulighederne for at 
bygge det fundament, som skal udgøre den nye og tids-
svarende børnefodboldstrategi. Og en ting står klart: Alle 
skal have lov til at være en del af fodboldfællesskabet 
på tværs af alder, køn, niveau og geografisk placering.

JANUAR
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JANUAR
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RØVERHISTORIER OG 
REPRÆSENTANTSKAB  
Han rammer den lige i røven. Altså historiefortællingen om de vanvittige 
oplevelser som landsholdsspiller i 90´erne. John ‘Faxe’ Jensen er vært – 
sammen med landsholdskoryfæerne ‘Store Larsen’ og Vilfort – da DBU´s 
Repræsentantskab vises rundt i Parken ved det årlige repræsentantskabs-
møde i februar. Og som et godt værtskab dikterer det, byder landsholds- 
legenderne naturligvis på røverhistorier fra både omklædningsrummet, 
græstæppet og udskiftningsbænken.

FEBRUAR
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KVINDELIGAEN LANDER  
HISTORISK TV-AFTALE 
Gjensidige Kvindeliga skaber historie på flere planer i 2020. Første skridt 
tages med en TV-aftale med SPORT LIVE. Det betyder, at ugens ‘Super 
Match’ nu bliver vist på tv. Det skaber nyt fokus og større kendskab til  
kvindefodbold og de otte ligaklubber. Det fører til endnu et skridt for landets 
bedste fodboldrække, som senere på året anerkendes som en professionel 
liga af Kulturministeriet.

FEBRUAR
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ÅRETS KLUB I EUROPA 
Coronavirussen vil nok ikke stå først i erindringen, når klubfolk fra Frede-
riksberg Boldklub tænker tilbage på 2020. Det er nemlig året, hvor hæde-
ren af den 108 år gamle fodboldklub ingen ende vil tage. Lokalt, nationalt 
og internationalt.  

DBU København udnævner i januar Frederiksberg Boldklub til årets klub – 
en pris, de en måned senere også modtager af DBU. Blot ni måneder senere 
hylder det europæiske fodboldforbund, UEFA, klubben som årets græsrods- 
klub. Københavnerklubben bliver hædret for at gøre en forskel lokalt og 
have plads til alle i sit store fællesskab.

HYLDEST TIL FODBOLDENS BEDSTE 
Traditionen tro bliver årets fodboldpriser uddelt på repræsentantskabs- 
mødet, og blandt de udvalgte melder sig både gengangere og debutanter 
til den fine hyldest. Af dem kan nævnes:

• En Del Af Noget Større-prisen:  
Projektet fra Nykøbing Falster 
’Fodbold, dannelse og integration’ 

• Årets mål: Lucas Andersen, AaB
• Årets mandlige spiller:  

Kasper Schmeichel
• Årets kvindelige spiller:  

Sanne Troelsgaard
• Årets Gjensidige  

Kvindeliga-spiller:  
Nicoline Sørensen fra BIF

• Årets 3F Superliga-spiller:  
Carlos Zeca, FCK

• Årets kvindelige talent:  
Emma Snerle

• Årets mandlige talent:  
Andreas Skov Olsen

• Årets fodboldklub:  
Frederiksberg Boldklub

• Årets træner: Åge Hareide
• Årets dommer:  

Jørgen Daugbjerg Burchardt

FEBRUAR
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FANTASTISK  
FASTELAVNSSTÆVNE 
“Fastelavn er mit navn”. 500 festklædte U8/U9-drenge og -piger er mødt 
op for at fejre fastelavn i Maribo-hallerne på Lolland-Falster. Kattetønden 
er udskiftet med en fodboldbane, og spilletrøjerne erstattes af fine udklæd-
ninger som snemanden ‘Olaf’ fra filmsuccesen ‘Frost’, sørøvere, nissebørn 
og figurer fra ‘Star Wars’ til store glæde for de 106 tilmeldte hold. Stævnet 
bliver en kæmpe succes og opnår samtidig opbakning fra frivillige kræfter. 

FEBRUAR
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OPFØR DIG ORDENTLIGT PÅ GRØNSVÆREN 
Det handler om ordentlighed og respekt. Så let kan det siges. Regler mod 
diskrimination, snyd og krænkelser har altid været en fast del af fodbolden 
– på lige fod med regler for banestørrelse og antallet af udskiftninger. Med 
et nyt adfærdskodeks er alle fodboldens regler nu samlet under én paraply. 
Det sikrer transparens i reglerne for både spillere, trænere og dommere. 
Det nye kodeks kommer til sin ret, da Lyngby BK´s André Riel udvises i en 
Superliga-kamp for homofobiske tilråb mod en modstander som den første 
spiller i dansk fodboldhistorie.  

FEBRUAR
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DANSK FODBOLD SÆTTER TAL PÅ 
MANGFOLDIGHEDEN  
For første gang nogensinde sættes der tal på mangfoldigheden i en dansk 
idrætsgren. Mere end 8.000 personer i dansk fodbold svarer på spørgsmål om 
køn og klubliv til etnicitet og seksualitet i den rekordstore undersøgelse, der er 
gennemført af Kantar Gallup.  

Et udpluk af resultaterne viser, at 74 procent piger og kvinder mener, det er nem-
mere at være dreng/mand i en fodboldklub, mens 48 procent af de adspurgte 
indvandrere mener, det er nemmere at være etnisk dansker på fodboldbanen. 

Dog viser undersøgelsen også, at 91 procent føler, der er plads til alle i dansk 
fodbold, mens 93 procent af de adspurgte føler sig godt behandlet i deres klub.  

DBU’s Diversitetsudvalg vil nu kigge på undersøgelsens resultater og komme 
med anbefalinger til at styrke diversiteten i dansk fodbold.  

FEBRUAR
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DANMARK LUKKER NED
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DANSK FODBOLD LUKKER NED   
11. marts 2020. En dato, de færreste danskere glemmer. Statsminister Mette 
Frederiksen indkalder til pressemøde og lukker hele landet ned. Butikker, 
børnehaver og biografer. Og landets boldbaner.  Mere end 300.000 medlem-
mer må for en stund vinke farvel til tacklinger og skulderskub. Landskampe 
aflyses, og mange ser langt efter både fodbold på stadion og topfodbold 
direkte i fjernsynet, da kampe i landets bedste rækker også udskydes.  

MARTS
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CORONA STOPPER HAREIDES 
PLANLAGTE EM-AFSKED   
En udskudt EM-slutrunde og EM-fest på hjemmebane giver ikke kun en hæn-
gende mundvig hos danskerne. Det giver også et ærgerligt punktum for Åge 
Hareide, der har kontraktudløb i 2020. Efter fire succesfulde fodboldår - med 
45 kampe og blot tre nederlag - må den folkekære træner vinke farvel til det 
EM, han ellers stod for at kvalificere Danmark til. Et resultat, der for altid vil 
have stor respekt i danskernes fodboldhjerter, som sammen med de danske 
landsholdsspillere hylder Hareide for den unikke præstation, men mindst lige 
så meget mennesket bag resultaterne.  

EURO 2020 – i 2021 
Morfars 90-års fødselsdag. Evas konfirmation. Louise og Kaspers bryllup. 
Og nu også europamesterskabet. Coronaens indtog aflyser alt. Også de 
begivenheder, som vi har set allermest frem til. Med skuffede miner pakker 
EURO 2020-kontoret i Parken i København planer og tegninger til det stør-
ste sportsevent på dansk jord nogensinde i skrivebordsskuffen. Men heldig-
vis kun for en stund. Over sommeren bliver de danske arrangører og UEFA 
heldigvis enige om, at danskerne ikke skal gå glip af et EM på hjemmebane. 
Og sådan bliver EURO 2020 til EURO 2020 – i 2021.  

MARTS
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HERRELANDSHOLDET  
SCORER DIGITALT EM-MÅL 
Corona-situationen er alvorlig. EM-slutrunden er udskudt, og hele Danmark 
savner fodbolden. Herrelandsholdet vælger derfor at gå lidt anderledes 
til værks for at vise de danske fans, hvor meget de glæder sig til at spille 
EM på hjemmebane i 2021. Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Yussuf Poul-
sen, Christian Eriksen, Robert Skov og Thomas Delaney skaber i fællesskab 
Herrelandsholdets første EM-mål mod Finland i en film. Spillerne laver en 
aktion hver i opspillet til målet, som de hver især har filmet derhjemme, mens 
landsholdskommentator Peter Piil sætter ord på den unikke online-scoring. 

Efterfølgende svarer Finland på Danmarks video med en VAR-annullering af 
Delaneys scoring, hvorefter finnerne selv scorer det vindende mål til aller-
sidst. Til sommer afgør vi sagen på banen. 

MARTS
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NY DIREKTØR  
MED FODBOLD I HJERTET 
Fodboldspiller, ungdomstræner, stadiongænger, frivillig og fan. DBU’s nye direktør 
har med egne ord ‘fodbold i hjertet’ og har sin nye hjemmebane på DBU Allé. 

Med fødderne plantet i den nordjyske muld viser 46-årige Jakob Jensen dog 
ikke megen jysk beskedenhed, når det kommer til ambitionerne på fodboldens 
vegne – både når det kommer til spillet og sportens rolle i samfundet. De to 
årtiers erfaring med topledelse fra Slotsholmen bliver hurtigt en gevinst for 
Fodboldens Hus, da corona-pandemien rykker ind over Danmarks grænser. 
Nedlukning af dansk fodbold og et udskudt EURO 2020 bliver de første af 
flere udfordringer i direktørstolen.

MARTS
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#HERERMITSTADION
Fodboldkommentator, træner, tidligere landsholds- 
spiller og EM 92-vinder, Morten Bruun, går viralt på det 
sociale medie Twitter. Det sker efter en spontan idé om  
promovering af lokale stadions i hele Danmark. Grundet 
corona-krisen er kedsomheden høj, og tid er noget, man 
har rigeligt af. Men aktivitetsniveauet er derimod meget 
lavt. Cyklen kommer derfor i brug og transporterer  
silkeborgenseren forbi adskillige fodboldstadions. Disse 
foreviges på kameraet og lægges op på Twitter under 
#herermitstadion. Mange af Bruuns 30.000 følgere på 
twitter er vilde med det og følger straks trop ved at 
poste billeder under samme hashtag. 

DAISY FYLDER 80 ÅR  
16. april fylder H.M. Dronning Margrethe 2. 80 år, og 
hele Danmark hylder landets regent. Vi kipper med 
flaget og fejrer den runde dag med et gensyn fra ‘86, 
hvor Preben Elkjær, Michael Laudrup, Frank Arnesen 
og de andre landsholdshelte besøger Amalienborg og 
den royale familie, inden holdet rejser til VM i Mexico. 

Her deltager Danmark for første gang nogensinde i et 
verdensmesterskab, og ‘Danish Dynamite’-holdet spil-
ler forrygende imod de store fodboldnationer. Især står 
kampen mod Uruguay klart for de danske roligans, der 
begejstret kan se de danske drenge vinde 6-1. Elkjær 
scorer hattrick, og Laudrups mål til 3-1 står stadig den 
dag i dag som et af de mest spektakulære mål på det 
danske landshold nogensinde.   

APRIL
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STÆRKE FYNSKE 
FÆLLESSKABER  
Fodboldtræneren er hovedet bag 
taktikken og træningen. Men med 
corona-restriktionerne hængende 
over hovedet, er den ugentlig træ-
ning for spillere nu udelukket. Det 
udfordrer sammenholdet i klub-
berne og tvinger alle til at tænke i 
nye baner. Den udfordring løser de 
på bedste vis på Fyn. Tommerup BK 
har i år formået at tiltrække nye med-
lemmer til særligt ungdomsholdene 
på drengesiden, mens Assens FC 
går forrest med hjemmetrænings- 
videoer og –konkurrencer hos 
U12-pigerne, der har taget udfor-
dringerne til sig og øvet med fod-
bolden på villaveje og i baghaver.  

APRIL
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LANDSHOLDSSPILLERE MED OVERSKUD  
Kjær, Zanka, Skov og Dolberg. Spillerne fra Herrelandsholdet stiller op i den 
gode sags tjeneste og medvirker i de nye ‘Læs med Landsholdet ’-bøger, som 
Forlaget Carlsen og DBU står bag. I letlæsningsbøgerne kan man læse alt om 
Mathias ‘Zanka’ Jørgensens tidlige karriere som bolddreng på stadion og anfø-
rer Simon Kjærs udfordringer med bogstaverne i skoletiden.  

Bøgerne giver et overskud på 30.000 kroner og gives til Fodboldfonden, der 
arbejder for at skabe et godt liv og lige muligheder for alle børn.  

APRIL
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FLERE SMÅ OG STORE  
SNØRER STØVLERNE  
1.586. Så mange klubber tegner det danske fodboldlandskab, som fortsat er 
den suverænt største sportsgren i landet. I 2019 er flere af de helt små fod-
boldtrøjer kommet i brug, da der er en stigning hos de nul- til seksårige. De 
voksne følger trop og finder støvlerne frem i alle aldersgrupper, når teenage-
årene slutter. Det er dog netop unge fodboldspillere fra syv til 19 år, der falder 
fra, og det er medvirkende til, at det samlede medlemstal i hele landet bliver 
1.200 medlemmer fattigere. 

APRIL
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MAJ
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FODBOLDENS CORONA-REGLER 
Fodboldtacklinger, skulderskub og skud på mål.  
Dansk fodbold starter op igen – nu i en særlig 2020-version – med fokus på at 
spritte af, holde afstand og begrænse den fysiske kontakt. For at vende tilbage 
til fodboldbanerne skal alle anvisninger herunder ‘Fodboldens Corona-regler’ 
følges nøje, mens kampe, turneringer og stævner må vente lidt, da folkesund-
heden fortsat er vigtigere end fodbold. 

MAJ
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HELVEG OG KAHLENBERG ER TILBAGE
155 A-landskampe. Så meget erfaring får de danske U-landshold tilført, da de 
tidligere landsholdsspillere Thomas og Thomas – med efternavnene Helveg 
og Kahlenberg - præsenteres som nye assistenttrænere på drengesiden. Det 
samme gør Mads Buttgereit og Dennis Pedersen. En større træner- og assi-
stentrokade i foråret giver ikke kun plads til de tidligere landsholdsspillere, men 
også til to nye cheftrænere. Kenneth Weber og Jens Olsen overtager U19- og 
U17-landsholdene efter henholdsvis Henrik Clausen og Michael ’Mex’ Pedersen.  

MAJ
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GRØNNERE FODBOLDKLUBBER  
PÅ MENUEN 
Øde baner, stille omklædningsrum og tomme klubhuse.  
Corona-pandemien påvirker alt og alle, men “intet er så galt, at det ikke er godt 
for noget”. Regeringen suspenderer anlægsloftet på grund af corona-krisen. 
Derfor vil Energistyrelsen, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Ungdoms Fæl-
lesråd sætte skub i energiforbedringerne, så landets knap 1.600 fodboldklubber 
får mulighed for at få både bedre indeklima i klubhusene, nyere omklædnings-
rum og flere miljøvenlige kunstgræsbaner. DBU hilser forslaget velkommen og 
ser frem til en grøn genstart i dansk fodbold.

KÆRLIGHED HAR INGEN ALDER 
En titel som pensionist og to kunstige hofter kan ikke holde Erik Jørgensen 
væk fra grønsværen. Det, der startede som en idé i Eriks hoved, er endt med 
at kunne samle 20 herrer i deres bedste alder til ‘Pensionistfodbold’ i Middelfart 
Gymnastik & Boldklub hver uge. Holdet er kommet på benene med opbakning 
fra Ældresagen. 

Sammenhold, motion og fodbold er i fokus, når de fodboldglade herrer mødes. 
For selvom tempoet i driblinger ikke er, som da de var yngre, har det bestemt 
ikke ændret ved glæden og lysten til at spille fodbold.

MAJ
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NY AFTALE OG ASSISTENT TIL 
KVINDELANDSHOLDET 
Visionen er klar for både spillere og DBU, når de forlænger lands-
holdsaftalen frem til 2025: Dansk kvindefodbold skal blive endnu 
stærkere, og Kvindelandsholdet skal spille op mod de bedste nationer. 
Aftalen skaber bedre rammer for Kvindelandsholdet med ambitionen 
om at styrke det sportslige set-up og skabe de bedst mulige for- 
udsætninger for at kvalificere sig til slutrunder og spille om medaljer.

Aftalen sikrer også, at DBU kan gå benhårdt efter at få EM i 2025 til 
Danmark. Senere på året styrkes rammerne om Kvindelandsholdet 
yderligere med fuldtidsansættelsen af Kristian Mørch Rasmussen 
som assistenttræner med ansvar for analyse. 

JUNI
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FODBOLD-FÆLLESSANG 
I PARKEN
13. juni 2020. Der skulle Danmark have spillet sin før-
ste kamp til EURO 2020 i Parken. Den kamp er som 
bekendt skudt et år, men alligevel finder flere roligans 
vej til nationalstadionet i København. 

Det populære fredagsprogram ‘Fællessang’ flytter kon-
ceptet til Parken på netop den lørdag aften, hvor der 
skulle have være skrevet fodboldhistorie på hjemme-
bane. De rød-hvide farver stråler om kap til velkendte 
slutrundesange som  ‘Halli, halli, hallo – vi vinder i Mexico’, 
‘Re-Sepp-ten’ og ‘Vi vil ha’ sejren i land’.

Der bliver også plads til røverhistorier og fortællinger 
fra de største ikoner i dansk fodboldhistorie som Svend 
Gehrs, Sepp Piontek og Flemming Povlsen.

JUNI
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LANDSTRÆNER  
HEADHUNTES I CANADA 
Et stort scoop. Sådan lyder det fra DBU’s fodbolddirektør, da den tidligere 
landstræner for både Danmark og Canada, Kenneth Heiner-Møller, siger ja tak 
til at vende snuden hjem til Danmark og til posten som ny chef for træner- 
udviklingen i dansk fodbold. 

Stolen i spidsen for den danske træneruddannelse bliver ledig, da Peter Rudbæk 
efter 15 års tjeneste i DBU og UEFA vælger at stoppe. 49-årige Heiner-Møller 
ser frem til at bygge videre på den internationalt anerkendte træ- 
neruddannelse og kalder ved sin ansættelse trænernes uddannelse afgørende 
for alle led i fodboldens fødekæde. 

JUNI
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JULEMÆRKEHJEM  
HØSTER STOR DONATION
Sammenhold og sunde vaner. To værdier, som forener Julemærkefonden og 
DBU. Det europæiske fodboldforbund, UEFA, får øjnene op for de fodbold-
projekter, der tager fart på julemærkehjemmene. Her er ‘11 For Health’ en stor 
succes, og det 11 ugers fodboldforløb med fokus på kondition og sundhed er 
med til at sikre en donation fra UEFA på 50.000 euro, som garanterer endnu 
mere fodbold for børnene på landets julemærkehjem fremover.

JUNI
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DR ULTRA SCORER 
SKOLEPOKALEN   
Siden 1961 har turneringen ‘Skolepokalen’ samlet tusindvis af elever, 
der på holdkortene gennem tiden har haft navne som Elkjær, Møller 
og Højbjerg. 

Med DR Ultra ombord skifter turneringen navn til ‘Ultra Skolepokalen’, 
når bolden fremover ruller ud på skolerne og Ultras egne platforme. 
Det giver en unik mulighed for at få bredt fodbold, fællesskab og 
gode historier længere ud end skolegården.

Desværre begynder turneringen og det nye, stærke samarbejde 
under vanskelige vilkår, da startfløjtet lyder på skolerne. Corona- 
situationen skyder mange af kampene til hjørne, og kun få opgør 
kæmpes på grønsværen i efteråret. 

JULI
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HJULMANDS ÆRA BEGYNDER
Sommeren 2020 begynder Kasper Hjulmand for alvor i sin nye rolle 
som træner for Herrelandsholdet. Morten Wieghorst starter som 
assistenttræner, spanske Ismael Camenforte Lopez bliver den nye 
fysiske træner, og Ebbe Sand finder naturligt sin offensive tanke- 
gang frem som angrebstræner for landets bedste herrespillere.

Den øvrige stab fortsætter omkring holdet, der for første gang 
kommer i ilden i efteråret mod Belgien og England i Parken. Det 
bliver til trods for opløftende spil til et smalt nederlag mod de bel-
giske verdensettere, mens kampen mod englænderne ender 0-0. 

JULI
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VI ER MESTRENE
Guld, guld og mere guld. Det er det, som fodboldens allerbedste kæmper 
om hvert eneste år - og det kan selv ikke en pandemi sætte en stopper for.  
I 2020 skriver flere resultater sig direkte i historiebøgerne.  

Danmarksmestre:
Fortuna Hjørring i Gjensidige Kvindeliga og FC Midtjylland i 3F Superliga.

Pokalmestre:
FC Nordsjællands kvinder og SønderjyskEs herrer hæver begge pokalen 
for første gang.

Futsal-danmarksmester:
Futsal Gentofte laver et hattrick ved at genvinde titlen.

JULI
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GET2 FODBOLDSKOLEN 
FYLDER 10 ÅR  
Fodbold, fællesskab og foreningsliv. Det går op i en 
højere enhed på årets Get2 Fodboldskoler, der afvik-
les for 10. år i træk i et stærkt samarbejde mellem DBU 
og Danmarks Idrætsforbund.  Et bredt flertal i Folke-
tinget afsætter knap 20 millioner kroner til Danmarks 
Idrætsforbund og foreningslivet i udsatte boligområder.

Fodboldskolen i Ishøj IF får besøg af udlændinge- og 
integrationsminister Mattias Tesfaye, der, udover en snak 
om fodboldens vigtige betydning for integrationen, også 
er klar på fodboldkamp og straffesparkskonkurrence i 
skjorte og spidse sko. Tesfaye netter sikkert, og stem-
ningen er i top hos både børn og voksne på Vestegnen. 

JULI
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MERE POKALBOLD OG FLERE 
ILDSJÆLE  
Hvem kridter stregerne? Hvem lægger tøjet frem i omklædningsrummet? 
Og hvem laver den bedste stadionpølse? Frem til 2024 er DR en del af 
dækningen af Sydbank Pokalen, som de deler med NENT.

Samarbejdet mellem de store mediekoncerner giver mere pokalbold 
på TV og skal bringe pokalfodboldens særlige magi ud til endnu flere 
danskere. DR sætter i sin dækning større fokus på foreningslivets store 
betydning for dansk fodbold med reportager fra de helt små klubber, 
hvor frivillige ildsjæle gør et uundværligt stykke arbejde, og pokaltur-
neringen skal løftes til nye højder.  

JULI



46 ÅRBOG 2020    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    EN DEL AF NOGET STØRRE

AUGUST



47EN DEL AF NOGET STØRRE    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    ÅRBOG 2020

VISION FOR MODERNE STADIONS, 
KRAFTCENTER OG NYT HOVEDSÆDE    
Det handler om at drømme mange år frem. Til den tid ønsker DBU’s besty-
relse nye, moderne faciliteter og rammer for udviklingen af dansk fodbold: 
Mere moderne stadions i København og Aarhus skal skabe bedre oplevelser 
for fans til landskampe, men også gøre det muligt at være vært for euro- 
pæiske finaler og slutrunder. Et nyt, supermoderne kraftcenter i Odense skal 
være hjemsted for både træneruddannelse, forskning og landsholdstræning. 
Og et nyt DBU-hovedsæde i forbindelse med Parken i København skal give 
mere moderne rammer til administrationen.

DBU’s bestyrelse har samlet drømmene i en visionsplan og understreger, at 
den kun bliver til noget i samarbejde med Parken, relevante kommuner og 
andre aktører.  

NY LANDSHOLDSLYD  
TIL ØRERNE    
‘Landsholdslejren’. En spritny podcast fra DBU, hvor fans og fodbold- 
interesserede kommer endnu tættere på de mange danske landshold.  
Landstræner Kasper Hjulmand går i dybden med sin taktik på Herrelandsholdet, 
Pernille Harder og Kasper Schmeichel svarer på en lang række fan-spørgsmål, 
mens blandt andre Thomas Gravesen og Lars Jacobsen fortæller indlevende 
om helt specielle oplevelser i landsholdstrøjen, som de aldrig glemmer. 

Psst ... Der er mere podcast på vej i 2021.

AUGUST
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VAR DEBUTERER I SUPERLIGAEN 
Fredag den 11. september 2020. En mindeværdig dag i dansk fodbold. Sønder-
jyskE tager imod FC Midtjylland i sæsonens første kamp i 3F Superligaen, men 
det er ikke det, der gør kampen unik. Opgøret er nemlig det første nogensinde 
med VAR (Video Assistant Referee) i dansk klubfodbold.

VAR kommer godt fra land i sin første kamp, og hen over efteråret spilles alle 
78 Superliga-kampe med den nye videoteknologi.
VAR kan blande sig i dommerens kendelse i de fire følgende situationer: Ved 
mål, ved mulige straffespark, ved en mulig udvisning og ved forkert identitet 
på en spiller, der modtager en advarsel.  

SEPTEMBER



50 ÅRBOG 2020    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    EN DEL AF NOGET STØRRE

KENDISSER HYLDER FRIVILLIGE   
‘Giv en hånd, og gør en forskel’ er efterårets slogan i den populære kampagne, 
som fejrer de frivillige og den store forskel, de gør hver eneste dag. En række 
kendte danskere som DR-værten Mette Bluhme Riecks, håndboldspiller Kristina 
‘Mulle’ Kristiansen, badmintonparret Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen 
samt fodboldspiller Theresa Eslund gør deres for at hylde de mange frivillige på 
deres sociale medier. Mange af dem er selv eller har tidligere haft tilknytning til 
foreningslivet, hvorfor de kender til de frivilliges afgørende rolle for idrætslivet. 

SEPTEMBER
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SENIORERNE MARKERER  
SIG PÅ GRØNSVÆREN  
66-årige Knud Aage Jensen fra Lemvig og 97-årige Anton Pedersen  
(på billedet) fra Tranbjerg har en ting til fælles: De ELSKER fodbold. Hvor Knud 
Aage har spillet fodbold non-stop i 61 år og dermed fastholder seniorrekorden 
på 2.250 spillende kampe, så tilhører Anton en anden imponerende kategori 
som loyal tilskuer i 73 år til samtlige af AIA Tranbjergs kampe. Begge herrer er 
still going strong og agter at fortsætte med henholdsvis at spille og heppe på 
fodboldbanen, til de ikke kan mere.  

SEPTEMBER
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OKTOBER

EN HISTORISK AFTEN PÅ WEMBLEY 
På Christians Eriksens straffesparksscoring – 37 år efter Allan Simonsens 
ikoniske mål på selvsamme stadion – vinder Danmark 1-0 over England.

Med sejren bliver Herrelandsholdet blandt de bedste hold i Nations League. 
Derudover runder både målscorer Eriksen og kaptajn Kjær kamp nummer 
100 for Danmark. 

I det euforiske omklædningsrum efter kampen holder Kasper Schmeichel 
en flot tale for de to jubilarer, hvor han hylder dem for deres betydning for 
landsholdet. Videoen med talerne bliver set af 1 million landsholdsfans på 
de sociale medier. 

OKTOBER
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UBESEJRET  
KVINDELANDSHOLD I EM-RUS  
Hun svæver i luften og møder bolden på dens højeste punkt. Kontakten er 
ren. Nettet blafrer. Og nærmest før hun lander, sprinter hun mod hjørnefla-
get med armene ud til siden i en glædesrus. Nadia Nadim bliver omfavnet af 
glade holdkammerater, der fejrer 3-0-scoringen mod Italien, og 40 minutter 
senere er det en realitet. Kvindelandsholdet kvalificerer sig til EM i 2022, og 
spillerne jubler euforisk. 

Kvalifikationen kommer i hus på helt suveræn vis som ubesejret med ni 
sejre og en målscore på 48-1. Danmark skal igen spille om medaljer ved et 
stort mesterskab.

OKTOBER
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U21 SKAL TIL EM ... 
– IGEN, fristes man til at sige! For EM-deltagelsen er næsten blevet en vane for 
det danske U21-landshold. For fjerde gang i streg kvalificerer de unge talen-
ter sig til en EM-slutrunde, og Albert Capellas’ tropper går ubesejret igennem 
gruppespillet.

Spillere som Jacob Bruun Larsen og Andreas Skov Olsen viser også positive 
takter. Titlen for flest assists på tværs af nationer går til Bruun Larsen, mens Skov 
Olsen er at finde på topscorerlisten. Hele holdet viser med både pointtal, poten-
tiale og præstationer, at der er høje ambitioner og store drømme for fremtiden. 

 

OKTOBER
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NYT FODBOLD 
FITNESS-HOLD  
GIVER FLERE 
MEDLEMMER 
Ida Herlev Nielsen. Hun bliver rednings-
kvinden for fynske Tarup/Parup IF. For 
med et forår på absolut lavblus og et ønske 
om særligt at lokke de voksne kvinder på 
fodboldbanen, kommer ‘Bevæg Dig for 
Livet’-konsulenten ind i billedet. Hun kick-
starter et Fodbold Fitness-hold med raket-
fart. Nøglen til kvindernes fodboldhjerter 
ligger gemt i et godt Facebook-opslag. 25 
kvinder møder op til første boldlektion, og 
senere slutter knap samme antal sig til. Ida 
Herlev Nielsen er dermed en vaskeægte 
fynsk fodboldhelt. 

CORONA GIVER MAVEPUSTER  
TIL U-LANDSHOLD 
Mens Herrelandsholdet og Kvindelandsholdet samles og spiller kampe i efter-
året under UEFA’s strikse corona-protokol, har pandemien store konsekvenser 
for de danske U-landshold.

I oktober beslutter DBU at lukke yderligere ned for landskampe for U16-U20 
resten af året. Beslutningen træffes af hensyn til spillernes sundhed og sikker-
hed og for at give klubberne de bedst mulige betingelser i en i forvejen hårdt 
plaget corona-sæson. 

Også uden for landets grænser bliver ungdomsfodbolden sat på pause. UEFA 
aflyser ‘Elite Round’ og EM-slutrunden for U19-herrer, og dermed bliver alle 
europæiske slutrunder for U-landsholdene aflyst. 

OKTOBER
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FANS TILBAGE PÅ STADION
Tomme sæder, tomme tribuner og tomme stadions. Med kampagnen  
‘Superligaordningen - sikkert stadion under COVID-19’, sender DBU og  
Divisionsforeningen en klar opfordring til de danske politikere. Dansk fodbold 
skal tilbage på den såkaldte superligaordning. Trods pandemi viser ordningen 
sit værd i sensommeren, hvor der afvikles knap 50 kampe med tilskuere i 3F 
Superliga – uden konstateret smittespredning. 

Kampagnen får bred opbakning, og både videoer og budskaber bliver flittigt 
delt på sociale medier. Og selvom politikerne ikke vælger at genstarte ordnin-
gen i efteråret, så vil kampagnen forhåbentligt bane vejen for en hurtig genstart 
af superligaordningen i 2021, når smittetallene igen tillader fans på stadion. 

OKTOBER
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VERDENS BEDSTE HARDER  
Tysk mester. Tysk pokalmester. Suveræn tysk topscorer. Champions League 
-finalist. Sublim kvalifikation til EM med Danmark. Pernille Harders 2020 er ekstra- 
ordinært, og derfor bliver Kvindelandsholdets anfører kåret til verdens bed-
ste kvindelige fodboldspiller. Først hædrer UEFA Pernille Harder som verdens 
bedste, og senere på efteråret følger de velansete fodboldmagasiner ‘Goal’ 
og ‘FourFourTwo’ trop. Harder bliver desuden udtaget til årets hold af FIFA.

Udover at være verdens bedste bliver Pernille Harder også i 2020 verdens 
dyreste fodboldspiller på kvindesiden nogensinde. Spilleren fra Ikast skriver sig 
ind i historiebøgerne, da hun med sit skifte fra Wolfsburg til Chelsea FC bliver 
solgt for den rekordhøje sum – 2,5 mio. kroner. 

NOVEMBER
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NYE ANSIGTER I ARVEFJENDEOPGØR
Der var en, der var to, der var tre, fire, fem, seks, syv, otte nye spillere på banen 
i Herrelandsholdets kamp mod Sverige på Brøndby Stadion. Afbud og corona- 
isolation er baggrunden for de mange nye spilleres udtagelse og spilletid, men 
de nye ansigter lader sig ikke kue. Danmark vinder over svenskerne med 2-0, 
og målene bliver sat ind af debutant Alexander Bah og Jonas Wind. 

Efter kampen er der traditionen tro taler fra kampens debutanter. Målmand 
Oliver Christensen tager omklædningen med storm, da han takker den britiske 
regering og Robert Skov for at få lov til at vogte buret i aftenens landskamp, 
mens hans samtidig får nævnt, at det er den største oplevelse i hans liv at spille 
på A-landsholdet.

NOVEMBER
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FUTSAL-LANDSHOLDET JAGTER EM 
En kvalifikationsgruppe med Albanien, Kroatien og Ukraine venter for det dan-
ske futsal-landshold. Det står klart efter to playoff-kampe mod San Marino, 
hvor de rød-hvide farver stråler mest i en samlet 4-1 sejr. Det er nogle svære 
modstandere, der kommer til at stå over for danskerne i EM-kvalifikationens 
gruppespil i jagten på en billet til EM 2022 i Holland.  

NOVEMBER
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GUDS HÅND I HIMLEN  
25. november. En fodboldverden går i stå. Diego Armando Maradona er død. 
Den 60-årige argentinske fodbold-troldmand, som for mange er den absolut 
største fodboldspiller nogensinde, er væk. Nekrologer, kondolencer og sociale 
medier bugner med minder og hilsner til den lille argentiner, der kunne trylle 
med bolden og begejstre de fleste. 

Maradona vil altid have en stor plads i fodboldhistorien. Han vil aldrig blive 
glemt. For nu er Guds hånd i himlen. 

NOVEMBER
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TROELSGAARD  
RUNDER IMPONERENDE MILEPÆL  
Hvor Christian Eriksen og Simon Kjær tidligere på året hyldes for 100 lands-
kampe i landsholdstrøjen, trumfer en meget stolt Sanne Troelsgaard denne 
bedrift med 150 landskampe på CV’et. Midtbanespilleren på Kvindelandsholdet 
har som den blot tredje danske landsholdsspiller nogensinde rundet den fan-
tastiske milepæl med 150 kampe for Danmark. Både anfører Pernille Harder og 
fodbolddirektør Peter Møller hylder i flotte taler jubilaren for den utrolige bedrift, 
og hun får overrakt en helt speciel landsholdstrøje. En trøje med 150 på ryggen. 

DECEMBER
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LEGENDE STOPPER PÅ 
KVINDELANDSHOLDET  
En æra slutter på Kvindelandsholdet. Assisterende landstræner på Kvinde-
landsholdet, Katrine Søndergaard Pedersen, siger farvel til holdet efter et kvart 
århundrede. 

Spilleren, der senere blev træner, er en vaskeægte landsholdslegende, der siden 
1994 har været en del af Kvindelandsholdet. Først som spiller fra 1994 til 2013, 
hvor det blev til 210 kampe, der er rekord for både Herre- og Kvindelandshol-
det. Og så fra 2015 som assistenttræner for det landshold, der vandt EM-sølv i 
2017 og nu på flotteste vist har kvalificeret sig til endnu et europamesterskab. 
Koryfæet stopper officielt ved udgangen af januar 2021 og fortsætter i som-
meren 2021 som cheftræner for AGF Kvindefodbold.

DECEMBER
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MEDLEMSKORT UDEN PLASTIK 
Digitale medlems- og fordelskort sender kortprinteren på bænken. Alle klub-
ber kan nu udstyre medlemmer og frivillige med mobilt bevis på medlemskab, 
trænertjans eller bestyrelsespost.  

Kortet starter i klubbens logofarver, men det er kun fantasien, der sætter græn-
ser for antallet af virtuelle kort i alverdens fonte og farver.  

På bagsiden er der nye kommercielle muligheder for den lokale cykelsmed, 
glarmester eller bank. Her får sponsorerne et alternativ til bandereklamen bag 
målet på opvisningsbanen.  

Medlems- og fordelskort hører hjemme i DBU’s app, ‘Fodbold’, der også er 
hjemmebane for mere end 200.000 fodboldfolk.  

DECEMBER
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DOMMERE PÅ ØVERSTE HYLDE  
Fire nye navne har fundet vej til europæisk fodbold. Sandi Putros, Frederikke 
Lydia Søkær, Steffen Bramsen og Fie Bruun er de fire nyeste danske repræ-
sentanter på den internationale dommerscene. I alt er det 24 dommere, der 
skal være klar til at pakke det rødbede-farvede pas og dommertøjet, når de 
internationale dommerpligter kalder i det kommende år.
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OPTIMAL VM-LODTRÆKNING  
FOR HERRELANDSHOLDET 
Herrelandsholdet er til lodtrækningen i første seedningslag som følge af de  
sidste par års stærke resultater. Med både VM-kvalifikationskampe samt  
EM-slutrunde på hjemmebane til sommer bliver 2021 et stort landsholdsår.

I december kommer disse fem lande op af lodtrækningshatten som Danmarks 
modstandere i kvalifikationsgruppen frem mod VM i Qatar i 2022: 

• Østrig
• Skotland
• Israel
• Færøerne
• Moldova. 

Stock.adobe.com
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REGNSKAB
2020 2019 2018

Bruttoindtægter 268.867 295.124 360.131

TV 116.592 115.727 123.788

Kursus og deltagergebyr 35.459 36.388 34.774

Sponsor / DBU Contribution 14.412 19.883 15.239

Billetindtægter mv. 4.166 36.694 19.454

DIF og Danske Spil 18.503 18.412 18.366

UEFA og FIFA 41.338 34.996 32.994

VM 2018 91.996

Andre indtægter 14.391 5.193 2.840

Refusioner vedr. administration 8.052 7.646 8.315

Team Danmark 9.000 9.000 8.800

Renter 6.955 11.185 3.564

Bruttoudgifter 269.875 300.225 370.327

Elite aktiviteter 133.863 149.517 219.328

Herrelandshold 21.188 30.267 28.610

VM 2018 76.976

Reklame og sponsorudgifter 4.195 4.980 4.815

Herre elite 30.106 32.734 32.753

Kvindelandshold - og elite 20.341 21.970 20.980

Uddannelse 18.361 14.772 15.494

Professionel pulje 20.184 19.291 18.551

Turneringer 11.988 18.003 13.649

Team Danmark 7.500 7.500 7.500

Øvrige sportslige aktiviteter (DBU Bredde mv.) 57.159 56.652 55.904

Futsal, eFodbold & Old-Boys landshold 992 840 861

CSR 874 756 895

Breddeaktiviteter, fodboldskole mv. 26.630 26.470 25.799

Breddepulje 3 og 4 14.151 14.077 14.000

Tilskud lokalunioner 14.511 14.509 14.349

Sekretariat/adm 78.853 94.057 95.095

Administration 53.177 50.084 52.801

IT 11.426 13.445 15.513

Kommunikation 1.944 1.506 1.969

Jura 708 1.002 3.080

Møder 2.795 4.872 4.406

Sekundære og ekstraordinære udgifter 3.987 4.158 2.017

Renter 232 2.900 5.314

Udviklingspuljen 4.583 16.090 9.996

Resultat -1.008 -5.101 -10.196
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 TV, UEFA m.v. (59 %) 
 Aktivitetsbestemte indtægter (29 %) 
 Andre indtægter (12 %) 

BRUTTOINDTÆGTER 2020 

BRUTTOUDGIFTER 2020

 Elite aktiviteter (50 %)
 Sekretariat/administration (27 %)
 Øvrige sportslige aktiviteter (21 %)
 Udviklingspulje (2 %)
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