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Traditionen tro udarbejder vi i december måned årsberetning – og dette år er ingen undtagelse. 

Vi er en del af et samfund, et samfund i en konstant forandringsproces. 

Ved seneste skriftlige årsberetning beskrev jeg en række forandringer, der var på vej til året 2015.  

Når vi nu får lejlighed til at se tilbage på året, så er der sket mange forandringer inden for vor sport på 

Lolland-Falster, og flere forandringer er under vejs.  Nogle af disse forandringer er beskrevet i 

årsberetningen.  

 

Forandringer sker hele tiden omkring os, både i vort arbejdsliv, familieliv samt privatliv.  

Således også indenfor fodboldens verden. Forandringer er ofte en nødvendighed dels i vort liv og dels for 

vor mulighed for at lede og udøve vor sport.  

 

Som ledelse, bestyrelse skal vi derfor forholde os til de forandringer, der sker både udenfor og indenfor vor 

fodboldorganisation – uanset om forandringer er store eller små, om de har stor eller næsten ingen 

indflydelse på udøvelsen af sport og drift af vor fodboldsport i klub og i DBU Lolland-Falster. 

I bestyrelsen i DBU Lolland-Falster er vi opmærksom på, at vi dels gør vor union, vore klubber klar til nye 

udfordringer og opgaver, men også, hvorledes vi, bestyrelsen i DBU Lolland-Falster skal have fokus på, 

hvorledes disse forandringer skal håndteres og hvilke gode muligheder og konsekvenser, dette må få for 

vore medlemsklubber.  

 

Forandringer i DBU Lolland-Falster 

Besætningen på vort Sekretariat har igen i 2015 udført en stor indsats for at sikre, dels at vore klubber blev 

betjent godt dels at sikre at udførelsen af unionens mange opgaver, herunder samarbejde med øvrige 

lokalunioner og DBU nye samt mere driftsorienteret bliver udført med tilfredshed for os.  

På Sekretariatet er i årets løb sket en ændring af personalesammensætningen. Dels er Thomas Bonde 

Jensen tiltrådt som ny administrationschef dels er Søren Andersen efter næsten 15 års virke for unionen 

gået på pension, men udfører fortsat ad hoc opgaver for DBU Lolland-Falster som instruktør.  

Bjarne Hansen udfører uændret med sædvanlig stor kompetence - opgaver indenfor bl.a. turnering, 

økonomi og dommerpåsætning.   

Vore 2 medarbejdere på Sekretariatet, Thomas og Bjarne skal således sikre at opgaver, bestående, kendte 

som nye bliver udført. Dertil en række nye opgaver indenfor Partnerskabsaftalerne med Lolland- og 

Guldborgsund kommuner samt intro af Futsal som ny turneringsform i vinterpausen. 

Bemærk i øvrigt, at DBU Lolland-Falster som den første lokalunion indgik Partnerskabsaftaler med 

kommunerne – med hvem vi glæder os til - i fællesskab - at udvikle et samarbejde til fordel for vore 

klubber.  

 

Ny Klubrådgiver 

Henover sommeren ansatte vi, Martin Boesen som ny Klubrådgiver.  

Martin har selv igennem mange år arbejdet i klubregi – kender klubarbejdet og gjort egne erfaringer på, 

hvorledes bestående som nye tiltag i klubberne kan håndteres med et godt resultat.  

Jeg kan kun anbefale jer klubledere om at kontakte Martin for at få en dialog om nye tiltag, der kan tilføre 

din klub og medlemmer endnu flere gode oplevelser.  



Revision af vore love 

Ved Repræsentantskabsmøde den 9. januar 2016 vil bestyrelsen anbefale en revision af vore love. 

Revisionen indeholder bl.a. afskaffelse af ”70 års reglen. ” 

I vore nuværende love i§11 står følgende: 

”Kun den, der er amatør og ikke fyldt 70 år, er valgbar til DBU Lolland-Falsters bestyrelse”. 

Bestyrelsen indstiller således, at alle er valgbar til bestyrelse, faggrupper / udvalg under DBU Lolland-Falster 

– uanset alder.  

Ligeledes indstiller bestyrelsen bl.a. også ændret sammensætning af udvalg og faggrupper ift. det aktuelle 

behov for udvalg og faggrupper, således at bestyrelsen selv kan nedsætte de udvalg og faggrupper, der 

måtte være behov for.  

DBU og Foreningen af Lokalunioner 

DBU´s bestyrelse besluttede ligeledes i 2015, at strukturen i dansk fodbold skal analyseres og reformeres.   

Beslutningen er en del af de nye aftaler for henholdsvis Bredde- og Professionel Fodbold, som blev indgået 

lige før sommerferien 2015. Samtidig har Foreningen af Lokalunioner, FLU nedsat en analysegruppe med 

fokus på Bredde Fodbold i Danmark. Analysearbejdet forventes afsluttet i løbet af 2017.  

På Repræsentantskabsmødet i januar vil jeg give en mere fyldig redegørelse.  

Fusioner og jubilæer på Lolland-Falster 

Mange forandringer har jeg omtalt tidligere i union og DBU, men også blandt vore klubber er der sket 

større ændringer. Således gennemførte Nakskov Boldklub og B. Velo en fusion til – FC Nakskov.  

Medlemmerne i begge klubber har bakket op om – en visionær ledelse, der så mulighed for en positiv 

udvikling for fodboldsporten i Nakskov ved en fusion. Jeg ønsker den nye bestyrelse i FC Nakskov – god 

vind.  

Men blandt andre klubber er der også med god grund – plads til tilfredshed med en stabilitet og visionær 

udvikling. 

Således oplevede vi 3 flotte jubilæer i løbet af 2015, henholdsvis Systofte Boldklub, 75 år, Tingsted 

Boldklub, 75 år og Rudbjerg forenede Boldklubber, 25 år. 3 flotte jubilæer og for klubber hvor ledelsen 

fortsat har fokus på både nødvendige udviklingsmuligheder men også stabilitet.  

Afsluttende vil jeg takke alle jer frivillige på Lolland-Falster, der i 2015 har bidraget ved jeres indsats til vor 

sport - og samtidigt benytte lejligheden til at ønske alle en God Jul og et Godt Nytår.  

Vi ses i 2016.  

DBU Lolland-Falster 

På bestyrelsens vegne 

Gert Lundgaard 

Formand 

  



Turneringsudvalget 

Indledning 

Et år er gået med både gode og knap så gode resultater for fodbolden på Lolland-Falster. For første gang i 

flere år har vi har haft flere holdtilmeldinger i udendørsturneringen, men meget færre holdtilmeldinger til 

indendørs fodbold. Den første halvsæson med fælles turnering med DBU-Sjælland på ungdomsområdet er 

overstået med tilfredsstillende resultat. Udviklingen på antallet af karantæner er foruroligende især for 

ungdomsspillerne. Dette er nogle områder sammen med andre, der uddybes i efterfølgende årsberetning. 

Holdtilmeldinger 

Året 2015 har været et godt fodbold år for Lolland-Falster, når vi ser på antallet af holdtilmeldinger i 

turneringen. Tidligere års tilbagegang i holdtilmeldingerne er afløst af en mindre stigning på 2 % i forhold til 

sidste år. Det er meget positivt, når der samtidigt har været en tilbagegang i befolkningstallet. 

Det positive resultat skyldes især den ekstra indsats for kvindefodbold. Det har resulteret i en fremgang på 

over 75 % på ungdomssiden, nemlig fra 17 til 30 hold. Den største stigning er sket i den østlige del af 

unionen.  

Indsatsen på pigefronten har tilsyneladende båret frugt. Det skyldes, at flere klubber har taget opgaven på 

sig og gjort en særlig indsat for pigefodbolden. En ros til klubberne og vi håber, at flere klubber følger efter i 

den kommende sæson. 

Herrefodbolden har bevaret status i forhold til sidste år, imens ungdomsfodbolden har haft en tilbagegang 

på 6 % svarende til 5 hold.  

Det er især iøjnefaldende, at midt- og Vestlolland har været repræsenteret med meget få hold i 

aldersgruppen 16-19 år, hvoraf 2 hold var fra området efterskoler. Der er ingen tvivl om, at vi sammen med 

klubberne, skal gøre en ekstraordinær indsats ellers risikerer vi, at ungdomsfodbolden dør ud i området. 

 

 

Karantæner 

Heraf Vest-

/midtlolland

Heraf 

Østlolland

/Falster

Herre Senior 83 78 74 72 27 45

Old Boys 25 24 21 22 13 9

Veteran 28 25 25 26 6 20

U19-U16 24 21 21 18 3 15

U12-U15 68 52 56 54 20 34

Kvinder Senior 23 23 25 22 8 14

Ungdom 29 32 17 30 6 24

I alt 280 255 239 244 83 161

-8,9 -6,3 2,1

20152012 2013 2014
Udviklingen i antal 

holdtilmeldinger

Pct. I forhold til året før



I nedenstående tabel er vist omfanget af karantæner for de sidste to år. 

 

Desværre er det foruroligende læsning, som giver anledning til ekstra fokus på området, idet udviklingen 

ikke klæder fodbolden på Lolland-Falster. 

 

En stigning på 28 % eller 34 spillere mere end sidste år. Det er helt uacceptabelt, som DBU-Lolland-Falster, 

klubber og –ledere skal handle på. DBU-Lolland-Falster vil undersøge, om det er enkelte klubber eller et 

generelt problem, for at sætte fokus på, hvilket indsats der kan iværksættes. Men ingen tvivl om, at 

klubberne har en stor opgave i at stoppe den udvikling. 

 

Det største problem er på ungdomssiden, hvor der er sket en fordobling af antallet af spillerkarantæner fra 

20 til 38 spillere – Det er rystende. 

 

Samarbejde med DBU-Sjælland på ungdomssiden 

 

2015 var første år, hvor DBU-Lolland-Falster havde fællesturnering med DBU-Sjælland. 

Antal karantæner

Antal Antal Gennemsnits- Antal Antal Gennemsnits-

spillere dage karantæne spillere dage karantæne

Herre- senior

11 mand LF-serien 23 39 1,7 30 41 1,4

Serie 1 32 44 1,4 35 53 1,5

Serie 2 12 17 1,4 19 29 1,5

Serie 3 29 43 1,5 26 41 1,6

Old Boys 7 10 1,4 8 14 1,8

Veteran 8 12 1,5 5 6 1,2

Pokal 3 4 1,3 4 6 1,5

7 mand Senior 1 3 3,0 8 14 1,8

Veteran 1 1 1,0 1 1 1,0

Ungdom - drenge

11 mand U19 7 15 2,1

U17 9 13 1,4 10 23 2,3

U16 2 2 1,0 6 13 2,2

U15 2 2 1,0 6 8 1,3

U14 6 7 1,2

8 mand U13 3 4 1,3

U14 3 4 1,3 2 6 3,0

Ungdom - piger 1 1 1,0 1 1 1,0

I alt 136 199 1,5 174 278 1,6

Stigningprocent  i forhold til året før 28 40

2014 2015



Det er DBU-Lolland-Falsters opfattelse, at det første år har indfriet de positive forventninger til samarbejdet 

Det startede med puljeinddelingen inden sommerferien, som forløb tilfredsstillende. Enkelte klubber blev 

kontaktet omkring store kørselsafstande, for at tage stilling til deres deltagelse i turneringen på disse vilkår, 

hvilket klubberne var. 

 

Et andet fokusområde har været om, hvorvidt sjællandske klubber meldte afbud til kampe på Lolland-

Falster. Til at belyse dette er udarbejdet nedenstående opgørelse: 

 

 
 

 
 

Kun en enkelt klub har været særligt berørt - Væggerløse i U17-2 rækken, hvor holdet blev berørt af 3 afbud 

og en holdudtrækning, hvilket medførte, at holdet kun spillede 5 kampe.  

Denne sag, samt afbuddene generelt vil blive taget op på førstkommende evalueringsmøde med DBU-

Sjælland. 

Udover foranstående sag viser opgørelsen et tilfredsstillende forløb, som fremadrettet stadig vil være i 

fokus. 

 

Møde med klubberne om turneringen og fremtiden 

Række SBU til LF LF til SBU 
LF hjemme fra 

SBU 
Intern på LF 

Drenge U19- M 1

-1 1 1

-2 1

Drenge U17 - 1 

-2 4

-3 1 2

Drenge U16 - 3 3

Drenge U15 - 1 

-2

-4 2 1

Drenge U14 - 2 1

-3 2

-4

I alt drenge 10 3 1 6

Række SBU til LF LF til SBU 
LF hjemme fra 

SBU 
Intern på LF 

Pige - U 19 1 2

Pige - U 17 -1 

                -2 1 1

Pige - U 15 -2 1

I alt 3 3 1



Turneringsudvalget har afholdt møde med alle klubber om turneringsforløbet, samt om fremtiden. I mødet 

deltog 32 repræsentanter fra 18 klubber. 

Ud fra mødets dagsorden kan fremhæves følgende: 

- Orientering om den nedsatte følgegruppe bestående af repræsentanter fra trænerne, der mødes med 

administrationen efter behov. Gruppen er et talerør uden mandat fra klubberne. Følgegruppen er en 

udløber af kritikken fra trænerne om afvikling af kampprogrammet. På mødet var der synspunkter om, at 

det kan være farligt, at afholde møder med interessegrupper uden om klubberne, hvilket DBU-Lolland-

Falster er opmærksom på. 

- Drøftelse af forløbet om turneringssamarbejde for ungdomshold med DBU-Sjælland. Ingen væsentlige 

kritikpunkter ud over afbud fra de sjællandske hold, hvilket er kommenteret foranstående. Det blev anført, 

at vi skal være opmærksomme på, at små puljer er sårbare overfor afbud og holdudtrækning. 

Herudover var klubberne meget utilfredse med forløbet om DBU-Sjællands afslag på deltagelse i den 

kommende vinterturnering, især med begrundelse om kørselsafstande. DBU-Lolland-Falsters 

administration har ikke været involveret inden fremsendelse af afslaget. Dette er meget utilfredsstillende 

og tages op på det kommende fællesmøde mellem bestyrelserne. 

- På nuværende tidspunkt var der ikke interesse for, at kikke på samarbejde på seniorfronten 

- Forslag fra Stubbekøbing Boldklub om ny turneringsform for Serie 3 inkl. oprykning til Serie 2 blev 

fremlagt. Der var ikke stemning for forslaget, men klubberne var enige om, at der altid skal være 

automatisk oprykning fra serie 3 og muligheden for nr. 2, evt. gennem kvalifikationskamp. 

- Der var stor opbakning til afskaffelse af 10 minutters udvisning. DBU-Lolland-Falster vil arbejde for en 

afskaffelse. Hvis afskaffelsen kræver ændring i regelsættet for ”De særlige bestemmelser” kan ændringen 

ikke ske uden godkendelse fra de øvrige lokalunioner. 

- Et ønske om mere fri benyttelse af U21-spillere vil blive taget op i turneringsudvalget. 

- Vilkårene for op- og nedrykningspillet og især overførsel af points fra indledende runde blev debatteret 

med mange meninger – både for og imod. 

- Der blev efterlyst muligheden for dobbelt medlemskab for piger i lighed med eksisterende regler for 

drengene. Det er et område der stadig arbejdes med i DBU-Lolland-Falster. 

- Emnet om, hvordan vi får flere til at spille fodbold blev drøftet. Turneringsudvalget havde forskellige 

forslag f.eks. flere 8 mands kampe, 5-7 mands fodbold. Der kom ingen konkrete løsninger. 

 

Ny Danmarksserien-struktur 

Efter sommerferien er en ny struktur for Danmarksserien iværksat. Det betød, at den direkte oprykning fra 

DBU-Lolland-Falster blev erstattet af 2 oprykningspladser fra LF-serien til Sjællandsserien. Da Døllefjelde 

Musse Idrætsforening blev nedrykker fra danmarksserien var aftalt en overgangsregel, som betød en 

nedrykning til Sjællandeserien sammen med en oprykker fra LF-serien. Fremover vil oprykning ske med 2 

hold fra LF-serien. 

 

DBU-Lolland-Falsters repræsentanter i Sjællandsserien har fra sommerferien været Døllefjelde Musse 

Idrætsforening og FC Nakskov. Holdene har klaret sig lidt forskelligt, idet FC Nakskov er placeret nederst og 

Døllefjelde Musse Idrætsforening øverst i rækken. Begge hold ønskes held og lykke i forårets turnering med 

ønsket om en oprykning og en forbliven i rækken. 

 

Klagesager 



Antallet af klager, der har været forelagt turneringsudvalget, som følge af anke af administrationens 

afgørelse, har ligget på tidligere års begrænsede niveau. Hvor sagerne typisk har været anke over fastsatte 

kampdage ved udsatte kampe.  

Det er derfor vigtigt, at klubberne i god tid indsender skriftlige datoer til kontoret, hvor klubberne ønskes 

fritaget for kampdage, så disse kan indgå i planlægningen af kampene, hvor også andre faktorer skal indgå. 

 

Indendørs fodbold 

Futsal- og indefodbold udbydes af turneringsudvalget fra aldersgruppen U-13 og opefter for både herre, 

kvinder og ungdom.  

For herre- og kvindehold spilles indendørsfodbold som traditionel indendørs fodbold med bander og for 

ungdomsrækkerne spilles Futsal uden bander.  

Indeværende indendørssæson er således første år hvor der kun udbydes Futsal i ungdomsrækkerne. 

Nedenstående viser udviklingen i antallet af tilmeldte hold de sidste fem år 

 

 

Specifikation 

 
 

Igen i år oplever vi et markant fald i deltagende hold i indendørssæsonen fra 128 til 101 hold svarende til en 

tilbagegang på 21 % mod 12 % i forrige sæson. Tilbagegangen fordeler sig næsten ligeligt mellem herre- og 

kvindehold 

Den markant højere tilbagegang skal ses på baggrund af, at flere klubber tilmelder sig udendørs 

vinterfodbold både for senior og ungdom. Herudover vil indførelse af Futsal på ungdomssiden automatisk 

medføre mindre antal hold, da antallet af futsalspillere pr. hold er højere end i traditionel indefodbold. 

Kvindehold Drenge Piger I alt

10 15 53

13 18 69

12 31 90

12 18 88

16 27 99

152

59 17472

I alt-  Antal hold

64 70

59

59 149

101

I alt

75

2012-13 52

2011-12

Senior Ungdom

2013-14 43

2014-15 46 51 128
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2015-16 29 9 4 11 10 13 76 10 4 5 6 25 101

2014-15 37 9 6 6 11 11 17 97 13 12 6 31 128

2013-14 32 11 16 12 14 17 102 12 8 12 11 43 145

2012-13 40 12 0 20 0 18 12 20 122 12 0 11 0 7 30 152

2011-12 44 15 6 15 11 16 24 131 16 12 15 43 174

Herre Kvinder

Sæson



En anden interessant konstatering er, at se på antallet og tilhørsforhold for klubberne, som deltager i 

indendørsfodbold. Antallet af klubber fordeler sig således:   

 

Ligesom i udendørsturneringen er deltagernes fordeling markant i landsdelen, idet kun 22 % af holdene 

kommer fra den vestlige delt af vores område. 

 

Afsluttet indendørsturnering 2014/15 

I indendørsturneringen deltog 128 tilmeldte hold og kampene blev afviklet med stort tilfredshed hos alle 

parter - spillere, arrangerede klubber og dommere.  

Efter mange kampe blev kåret følgende LF-mestre: 

   Vindere 2014-15 Vindere 2013-14  

Herre Senior LUIF  LUIF 2  

Herre Senior 2 Tingsted  NFB 1   

Herre Veteran I Tingsted 2  Vordingborg IF 

  

Herre U-17 dr.1 Væggerløse  SB/Tingsted 3   

Herre U-17 dr.2   NFB  

Herre U-16 dr.1 Maribo    

Herre U-15 dr.1 Væggerløse  TGB 1   

Herre U-15 dr.2 Maribo  NFB   

Herre U-14 dr.1 NFC-1  MB   

Herre U-14 dr.2 LUIF  SB   

Herre U-13 dr.1 NFC  NFC 2   

Herre U-13 dr.2 B1938  TGB  

  

--- 

Kvinder Senior 1 NFC  GPA 

Kvinder Senior 2 Rødbyhavn   NAB 

Kvinder U-17-1   Væggerløse  

  

Kvinder U-15 pi.1 NFC  NFC 1   

Kvinder U-15 pi.2 Tingsted  NAB   

Kvinder U-13 Pi.1 NFC  NAB   

Kvinder U-13 pi.2   DMI   

Antal deltagende klubber i 

indendørsfodbold
2012-13 2013-14 2014-15 2015-2016

Heraf Vest-

Midtlolland

Heraf Østlolland-

Falster

Herre Senior 23 20 22 17 6 11

Herre Ungdom 22 20 16 13 2 11

Kvinder Senior 9 10 11 9 2 7

Kvinder ungdom 12 16 10 10 1 9

I alt 66 66 59 49 11 38



Stort tillykke med mesterskaberne og held og lykke til klubberne i indeværende indendørssæson. 

Futsal 

Futsal på seniorsiden lever stadig et tilbagetrukket liv på Lolland-Falster, selvom DBU-Lolland-Falster stadig 

forsøger med nye initiativer.  

Selvom interessen for Futsal er begrænset på Lolland-Falster er vi markante på national- og eliteniveau. 

Idet den første professionelle futsalspillere i Danmark er vores egen Jakob Bonde Jensen, tidligere NFC, der 

stadig har sin stamplads på landsholdet. Hans kommende futsalkarrierer vil foregå i Italien. Derudover har 

Lolland-Falster fået endnu en landsholdsspiller, der har debuteret på futsallandsholdet – nemlig Simon 

Bonde Jensen fra NFC. 

For at styrke interessen for Futsal har DBU-Lolland-Falster kontaktet alle klubberne i LF-serien for at 

etableret en turnering og kåre en LF-mester blandt de bedste klubber på Lolland-Falster. 

6 klubber ønskede at deltage og de dyster i den kommende tid om at kvalificere sig til finalestævnet om LF-

mesterskabet. Turneringen er sponseret af Sportigan, Nykøbing F. og alle kampe spilles i Nykøbing F.-hallen  

 
Afslutning 
 
Til turneringsudvalgets medlemmer skal lyde en stor tak for jeres aktive og hurtige medvirken i det daglige 
arbejde for DBU-Lolland-Falster 
Turneringsudvalget ønsker spillerne god fornøjelse og en god fodboldoplevelse med de kommende 
udfordringer på grønsværen og i hallerne. 
Klubberne og ledere skal have en stor tak for samarbejdet med afvikling af stævnerne. 
Tak til dommerne, fordi I stadig vil yde en stor indsats for dommergerningen ved afviklingen af 
fodboldkampene. 
Tak til gammel og ny bemanding på kontoret for den gode indsats og det veludførte arbejde, især 
betjeningen af klubbernes mange henvendelser. 
 
Turneringsudvalget har i 2015 bestået af Lone Brylle, Thomas Jensen og Mogens Nielsen som formand. 

  



LOV- OG DISCIPLINÆRUDVALGET  

 

Lov- og Disciplinærudvalget har i år igen bestået af John ”Stubbe” Rasmussen, Jørgen W. Nielsen 

(næstformand) Torben Kolters og undertegnede (formand).  Hvis man er interesseret i at blive medlem af 

udvalget, bedes man oplyse bestyrelsen herom.  

Udvalgets hovedopgave er at udarbejde retningslinjer til Sekretariatets behandling af rutinemæssige 

disciplinære afgørelser på baggrund af indberetninger fra dommere, som ikke kræver yderligere behandling 

af udvalget. I de sager, der ikke kan afgøres på baggrund heraf, træffer udvalget afgørelser i henhold 

Turneringsreglementets afsnit VI og X.  

Udvalget træffer sine afgørelser på møder eller ved mailkorrespondance.  Udvalget har i løbet af året 

afholdt to møder og har i øvrigt afgjort sagerne på baggrund af mails mellem medlemmerne og 

Sekretariatet.   

Året har været meget stille, og der har været få sager til behandling. Der har ikke været alvorlige sager, som 

vi har set i tidligere år. Det er naturligvis en positiv udvikling, som vi håber kan fortsætte. Det skal dog 

nævnes, at årsagen hertil også kan være et fald i antal af kampe. 

Det skal understreges, at udvalget fortsat er sindet at afholde møde med høring af parter i alvorlige sager, 

men der har altså ikke været behov herfor i løbet af året. 

Jeg skal til sidst kvittere for et fortræffeligt samarbejde med mine tre udvalgskolleger samt Bjarne i 

Sekretariatet. 

På Lov- og Disciplinærudvalgets vegne 

Thomas Faarup 

 

  



Børneudvalget 2015 

Børneudvalget har til opgave at varetage opgaver i dialog med fodboldklubberne på Lolland-Falster at sikre 

drift og stabilitet inden for kerneområdet, som er Turneringsfodbold/aktiviteter for børn og unge, piger 

som drenge fra U5 til U19. 

Udvalget succeskriterier er  

At fastholde og udvide antallet af børne- unge spillere/hold.  

Udvalget består af: 

Mogens Mika formand 

Ole Nielsen medlem 

Allan S Carlsen medlem 

Som undergrupper for Børneudvalget findes Børne – og ungdomsgrupper 

 

 

Børnegruppen 2015 

DBU Lolland-Falster s Børnegruppe har følgende sammensætning i 2015 

Allan S Carlsen Formand 

Jesper Kristensen medlem 

May Hansen medlem 

Mogens Mika medlem 

I 2015 har der været afholdt rigtig mange arrangementer i form af stævner for drenge og piger, rene 

pigestævner, turneringsstævner og træningsstævner for de 5 – 12 årige i vores union. På Sjælland har flere 

klubber fået øjnene op for vores stævner, hvilket vi er meget glade for. 

DBU Lolland Falster har afholdt mange indendørsstævner i Børneregi, overalt i vores landsdel. Mange af 

hallerne har sydet af forventninger, hos de mange spillere Fastelavnsstævnet i Maribo blev igen i 2015 

noget af et tilløbsstykke. Her spiller vi fra morgen til aften i begge haller, i alle aldersgrupper. Det er dejligt 

at se de mange udklædte hold, samt den iver der bliver lagt i tøndeslagningen efterfølgende. 

Indendørssæsonen 2014/15 blev gennemført uden aflysninger. Efter forrige års mange aflysninger fik vi i et 

samarbejde med klubberne holdt et dialogmøde hvor vi planlagde sæsonens indendørsstævner.  

Efter de sidste inde stævner, havde Børnegruppen et dialogmøde med klubberne om den netop overståede 

inde sæson og lagt en strategi for den næste, hvor vi lovede klubberne at tage hul på Futsal for børn  

13 klubber havde i 2015 indgået kontrakt med DBU om afholdelse af Fair Play stævner i løbet af året. Disse 

stævner bliver styret af DBU Lolland – Falster, mens klubberne står for alt det praktiske på og omkring 

grønsværen. Alle klubber har levet op til deres værtskab for afholdelse af stævnerne, og de mange piger og 

drenge er hver gået hjem med en medalje, en flaske mælk eller rygsæk som bevis på, at de har vundet lige 



så meget som modstanderen. Udover Fair Play stævner har børnegruppen været involveret i Fætter BR 

stævne, og Jyske 3 bold stævne. 

Efter de mange stævner har vi igen været i dialog med klubberne om den netop overståede udesæson og 

fået klubbernes input til den kommende sæson. 

Nye tiltag 

I 2015 prøvede vi igen at lave tiltag ved 2 stævne for U 09 og U10 drenge og piger, hvor der mellem 

kampene var indlagt stationstræning, som blev styret af vores konsulenter, igen i år blev der udsolgt, 

hvilket giver os en indikation om at det er de rette årgange vi har fat i til disse stævner. Der blev også i 2015 

sat fokus på pigefodbolden. Vores pigekonsulent har igen i 2015 været på besøg i flere klubber og der har 

også været et par møder, hvor der har været repræsentanter fra andre klubber og fortælle om hvordan de 

har fået succes med pigefodbold i deres klub. Det er vigtigt at vi sammen med klubberne gør det mere 

spændende for de piger der er i gang, så vi fastholder dem i klubberne.  

Ungdomsgruppen fik op startet en ungdomsformandsgruppe, som børnegruppen også er en del af. 

 

Uddannelse 

I 2015 har rigtig mange taget hul på C-licens uddannelse, hvilket vi er rigtig glade for, for forøgelse af 

træneruddannelse giver øget interesse for fodboldspillet blandt børn og deres forældre, ja jeg vil gå så langt 

at sige, at forældrene kræver at vore børnetrænere er klædt på til at træne deres børn. Kære klubber der er 

plads til at få flere i gang med C- licens uddannelsen. 

 

DBU Aktiviteter 

Jeg har sagt og står ved at DBU Lolland Falster, skal og vil være den union der har flest deltagere i forhold til 

befolkningstætheden på Skattejagten i 2015. Jeg erkender det kræver noget benarbejde, i form af møder 

og information til forældre men jeg har en tro på at vi i fællesskab vil dette lykkes med dette. Sådan skrev 

jeg i sidste års beretning 

Der blev i 2015 tilmeldt 3 afviklingssteder for skattejagten, men igen blev det desværre kun til et 

afviklingssted. Skoler blev afviklet i samarbejde mellem flere klubber på Falster og Østlolland, jeg er også 

sikker på at vi blev den union der deltagere i forhold til befolkningstætheden, vi blev den tredje største 

skattejagt i landet. Desværre var 2015 også året hvor den blev afholdt for sidste gang. Klubberne i Danmark 

viser ikke den stor interesse for denne form for ”fodboldskole”. 

 Der blev igen i 2015 afholdt Fodboldskoler, 6 i alt, hvoraf den i Maribo blev holdt som en 

Get2fodboldskole. Disse skoler blev igen en succes. Vi samler rigtig mange børn som bruger en uge af deres 

sommerferie til at dygtiggøre sig. Der blev ligeledes afviklet både pigeraketten og KOM ud af Pomfritten, 

flere steder på både Lolland og Falster. 

2016 hvad nu? 

JA vi er allerede godt i gang med et nyt tiltag i inde bold 2015/16 

Fra U8 til og med U12 har vi indført Futsal, som ser ud til på nuværende tidspunkt at både spillere og ledere 

tager rigtig godt imod. 



Der vil i 2016 komme endnu mere fokus på pigefodbolden, så vi får endnu flere i gang med at spille. 

Jeg har et stort ønske om at vi igen kan få startet U8-12 projektet op igen 

Der vil blive lagt færre store stævner i 2016, men til gengæld bliver der flere 3:3 og 5:5 stævner. Der bliver 

lagt stævner, hvor vi både spiller kampe og afvikler stationstræning. 

Pigerne vil igen i 2016 få rene pigestævner. 

Vi vil afholde Fætter BR og Jyske 3 bold stævne som i 2015, og traditionen tro, starter vi det hele med vores 

Fastelavnsstævne i Maribo, den 06-02-2016.  

Der vil ligeledes blive tilbudt afholdelse af Fodboldskoler og pigeraketter i samarbejde med DBU. 

 Jeg håber rigtig mange klubber kommer i gang med nogle træneruddannelser til glæde for vore børn. 

Der skal i 2016 vælges nye medlemmer til alle grupper under DBU Lolland Falster. Der er nedsat en 

arbejdsgruppe der skal komme med forslag til ny gruppeopdeling gældende for 2016. 

Samarbejdspartnere  

Jeg vil gerne sige tak til Jyske Bank, Fætter BR Nykøbing F, DBU Bredde samt til alle klubberne, ikke mindst 

dem der har påtaget sig hvervet som arrangør af vores stævner, hvor vi har lånt baner, klubhus og bolde. 

Der skal også lyde en stor TAK til de klubber, der gør et formidabelt arbejde med de arrangementer som 

DBU udbyder. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til udvalgsmedlemmerne i Børne-og ungdomsgruppen, stævnegruppen samt 

administrationen, uden Jeres hjælp kunne vi ikke have udført det store arbejde. 

Tak til alle klubledere, klubtrænere, instruktører, pressen og bestyrelsen. 

Mogens Mika 

 

  



Dommeruddannelsesgruppen (DUG) har i 2015 bestået af: 

Ib Larsen, Lars Jensen, Claus Mortensen, Michael Pedersen og Michael Skaarup 

DUG afholdte kvartalsmøder i 2015, hvor der blev planlagt dommertemakurset ”Spillestil og Dommernes 

Placering”, et ”Linjedommer 1” kursus og et dommergrundkursus med forventet afholdelse i 

sensommeren. Vi måtte dog grundet ringe tilmeldinger aflyse disse kurser og udsætte dem til henholdsvis 

december for vores dommergrundkursus og januar og februar for de øvrige. Mere om vores 

dommergrundkursus senere i beretningen. Året 2015 blev skudt i gang med en stor forventning fra DUG om 

en stor Dommer Camp med afholdelse i februar, men stor var skuffelsen i DUG, at vores dommere 

åbenbart ikke prioriterede denne Camp. Hvad årsagen var til dette må stå i det uvisse, men en 

undersøgelse året forinden viste i hvert fald at behovet for kompetenceudvikling var ønskeligt.  

Den altoverskyggende event er dog det kommende dommergrundkursus med start ultimo november med 

eksamen primo december (7-12-2015). DBU DUG har virkelig arbejdet med rekruttering af nye 

dommeraspiranter, og har i denne forbindelse deltaget i mange distriktsmøder. Der er ingen tvivl om at 

vores klubber har modtaget budskabet om vigtigheden af nye dommere fra vores aspirantjægere Ib Larsen, 

Lars Jensen, Michael Pedersen og Michael Skaarup når disse har deltaget og reklameret for 

dommersektoren på møderne. Netop ideen med at deltage på disse distriktsmøder er vi i DUG meget 

taknemmelige over, og vil i den forbindelse sige mange tak til klubbernes repræsentanter som er gået 

videre i deres ”bagland” med beskeden om den nuværende nødvendighed af nye dommere.  

Vores kommende dommergrundkursus har oplevet en historisk god tilmelding med 14 lokale deltagere, det 

største antal deltagere i flere år. Det er blandt andet grundet et fortrinligt samarbejde med klubberne i 

distriktsmøderne, vores gode samarbejde med den lokale dommerklub samt en stor og meget målrettet 

markedsføring i de lokale medier. DUG har reklameret for nye dommere i radioen, aviser, Facebook og 

hjemmesider. Derfor er vi i DUG også ekstra stolte over at det så har afstedkommet denne tilmeldings-rate.  

De aflyste kurser ”Spillestil og Dommerens Placering” (planlagt til den 31-1-2016) samt ”Linjedommer 1” 

(planlagt til den 13-2-2016) vil som nævnt blive udbudt til vores dommere i starten af 2016, og der skal lyde 

en stor opfordring til alle vores dommere om at blive tilmeldt. Der er i hvert fald et kæmpe 

tilmeldingspotentiale i temakurset ”Spillestil og Dommerens Placering”, idet det er et helt nyt DBU-kursus 

og derfor er der så vidt vides ingen lokale dommere som har deltaget i dette før. Med hensyn til 

”Linjedommer 1” kurset er dette for at imødekomme de dommere som ønsker at være linjedommer i vores 

lokale triokampe. Også her fra DUG skal der lyde en opfordring til de at vores dommere som endnu ikke har 

deltaget i dette og er klassificeret dertil, om at tilmelde sig dette kursus.  

Vores lokale dommertalentdommergruppe (refererer direkte til DUG) er i år blevet konstitueret med 

Khosro Solaimani, Villy Ø. Pedersen og Michael Pedersen. De har afholdt nogle møder og har planlagt 

aktiviteter for vores talentdommere hvor de bliver testet både i teorien og deres praktiske formåen. Vi har i 

DUG store forventninger til vores unge lokale talentdommere, og vil derfor bruge en del ressourcer for at 

de får de kompetencer der skal til for at kunne blive indstillet til fx DBU som 

divisionsdommere/divisionslinjedommere. En stor tak til disse 3 tovholdere samt til vores talentdommere 

som virkelig udfordres på deres skills.  

En stor tak til vores DUG-medlemmer som har deltaget med stor intensitet og seriøsitet, vores 

aspirantjægere til dommergrundkurset, den lokale fodbolddommerklub LFFK som har været en 

fremragende samarbejdspartner ifbm. eksponering af dommergrundkurset, samt klubberne for deres 



aktivitet med at rekrutterer nye dommeraspiranter. Desuden en stor tak til DBU og DFU samt en tak til alle 

vores interessenter. Hermed ønskes alle et godt og lykkebringende nytår. 

DBU Lolland-Falsters Dommeruddannelsesgruppe (DUG) 

Michael Skaarup, formand 
 

  



Banegruppen i Guldborgsund 

Banegruppen har i løbet af året afholdt 4 møder, hvor der bl.a. har været drøftet og fastlagt en fordeling af 
de i år af Guldborgsund Kommune tildelte ”kridtpenge”, som tildeles klubberne for udførsel af kridtning af 
banerne. Ved møderne, der også har haft deltagelse af kommunens entreprenørvirksomhed ved driftsleder 
Ole Jensen, har fokus endvidere været på opfølgning af Masterplanen 2015, der indeholder en prioritering 
af afdækkede og ønskede opgaver på klubbernes anlæg, ligesom der har været udveksling af gensidige 
ønsker og forventningsafstemning mellem klubberne og kommunens personale, der udfører arbejde på 
anlæggene. 

I oktober blev der med deltagelse af et medlem af Banegruppen og kommunens entreprenørvirksomhed 
foretaget banesyn, i hvilken forbindelse der blev afdækket opgaver, som vil komme til at indgå i Masterplan 
2016. 

Ved banesynene i år indgik der som noget nyt et spørgeskema, hvor kommunens entreprenørvirksomhed 
ønskede afdækket, i hvilken udstrækning klubberne vurderede samarbejdet og dialogen. Resultatet heraf 
viste en stor tilfredshed både med det udførte arbejde og dialogen.  

Banegruppen havde i samme forbindelse ønsket klubbernes opfattelse af Banegruppens synlighed i 
klubberne og klubbernes samarbejde med skoler, som anvende anlæggene, i forhold til hvorledes banerne 
anvendes. Der var generelt tilfredshed med disse punkter, dog viste enkelte besvarelser, at Banegruppen i 
2016 skal have fokus på emnerne. 

Banegruppen afholdt det såkaldte ”Torebymøde” i marts måned, hvor repræsentanter for klubberne og 
Guldborgsund Kommunes entreprenørvirksomhed og Team Fritid deltog. Mødet har bl.a. til formål, at 
klubberne bliver oplyst om Masterplanen og økonomien for 2015. 

Guldborgsund Kommune og Banegruppen kårede i den forbindelse for første gang den klub som, som i 
løbet af 2014 efter en samlet vurdering havde udvist god baneadfærd på anlæggene, hjælpesomme med 
hensyn til fjernelse af små mål forud for græsklipning og i det hele taget gør noget ud af anlægget. Efter et 
tæt opløb løb DMI med titlen. 

Slutteligt skal det nævnes, at Niels Andersen af arbejdsmæssige årsager og Palle Larsen som følge af sit 
store arbejde i Guldborg IF, i løbet af året valgte at udtræde af Banegruppen. Som erstatning for Niels 
Andersen indtrådte Hans-Henrik Johannessen, Horbelev, mens der ikke umiddelbart blev fundet en afløser 
for Palle, idet Banegruppen i stedet valgte at fordele de klubber, som Palle havde været kontaktperson for, 
til de øvrige banegruppemedlemmer.  

 

På Banegruppe Guldborgsunds vegne 
Steen von Würden Petersen 

Formand 

 

  



Ungdomsgruppen 

 

DBU Lolland Falsters Ungdomsgruppe: 

Ole Nielsen, formand. 

Rune Follemand Nielsen, medlem. 

Per Sørensen, medlem. 

Karsten Kattrup, medlem. 

Jesper Rasmussen, medlem. 

Lars Kok, medlem. 

 

I 2014 var etableringen af Ungdomsformandsklubben det store fokuspunkt for Ungdomsgruppen. 

Med etableringen Ungdomsformandsklubben ønskede DBU Lolland Falster og Ungdomsgruppen at komme 

endnu tættere på klubberne og de personer med ansvaret for børne- og ungdomsfodbolden, piger og 

drenge i deres klubber. 

Og hvordan er det så gået i 2015?: 

Vi holdt møde i Maribo Boldklub, den 18.02.2015. 

Her drøftede vi blandt andet pigefodbolden på Lolland Falster: Vi evaluerede pigeprojektet fra 2014, vi 

diskuterede i grupper, hvad kunne vi gøre anderledes, så vi tiltrak flere piger. Her gav alle deltagerne udtryk 

for, at klubberne VILLE pigefodbolden, og man ville bakke lignende projekter op, men ville gerne være med 

ind over planlægningen. 

Arne Jensen opfordrede klubberne til at holde "Åbent Hus for Piger", samme dato og tid. Det skete i april og 

blev en stor succes. 

Vi drøftede klubsamarbejder/holdsamarbejder, hvor flere klubber gav udtryk for, at de var godt i gang, og 

andre overvejede at gøre det. 

Futsal: Vi besluttede indendørs Futsal fra U13 - U18 i stedet for den traditionelle indendørs med bander. 

Klubberne kan indbyde til private indendørsstævner, med den form for indendørs fodbold, de ønsker. 

 

Vi havde planlagt et møde i Ungdomsformandsklubben, den 27.05.2015, hvor vi skulle snakke samarbejde 

på ungdomssiden med DBU Sjælland. Men der blev holdt et informationsmøde den 19. maj 2015 i TGB i 

stedet. 

Vi havde planlagt et møde i efteråret, hvor vi ville evaluere samarbejdet med DBU Sjælland. Det skubber vi 

til det nye år. 

Vi vil også se på, hvordan Ungdomsformandsklubben kan indgå i samarbejdet med DBU Lollands Falsters 

grupper og udvalg. 

Ellers er målet i 2016 at arrangere en studietur til København, hvor vi slutter af med en Superligakamp. 

 

Overværelse af ungdomskampe: 

Generelt har vi været tilfredse med dannelsen af turneringerne i samarbejde med DBU Sjælland. Der er 

fundet et rimeligt niveau i rækkerne. Kampene kunne godt være lagt anderledes i forhold til 

kørselslængden. Her flyttede man hverdagskampe til weekend kampe. 

Der var forskel på dommer påsættelsen til 8-mandskampe. DBU Sjælland sætter ikke sorte dommere på - 



det gør DBU Lolland Falster. Her opfordrede vi klubberne til at uddanne deres ungdomsspillere til 

kampledere, som kunne dømme 8-mandskampe. 

 

Ungdomsfodbold 2.0. Det har været et utroligt langt forløb med dette tiltag fra DBU´s side. Men nu lysner 

det. Anders Rørtoft Madsen fra DBU bredde præsentere på et fyraftensmøde for DBU Lollands Falsters 

grupper og udvalg, om færdiggørelsen af dette tiltag. Det er blevet besluttet, er der vil komme et Road 

Show på Lolland Falster om Ungdomsfodbold 2.0 i starten af det nye år. 

 

Som indsatsområder i 2016 har Ungdomsgruppen følgende: 

 

- Ungdomsformandsklubben. 

- Overværelse af Ungdomskampe. 

- Futsal. 

- Pigefodbold. 

- Implementering af Ungdomsfodbold 2.0. 

 
DBU Lolland Falsters Ungdomsgruppe ønsker alle et rigtig godt nytår med en tak til klubberne, 

administrationen, udvalg og grupperne for samarbejdet i 2015. 
 

Ole Nielsen 
DBU Lolland Falsters Ungdomsgruppe 

Formand. 

 

  



Dommerudvalget  

 

DBU Lolland-Falster Dommerudvalg (DU) består af følgende personer: James Nielsen (JN), Claus Mortensen 

(CM), John Kildsgaard (JK), Niels Nielsen (NN) og Michael Skaarup (MS – Formand).  

Året 2015 blev lidt anderledes spændende med det politiske aftalte samarbejde med DBU Sjælland i 

forbindelse med ændring på turneringsstrukturen. Dommerudvalget (DU) skulle foretage en klassificering 

for et antal af vores dommere og udviklere som skulle virke på Sjælland. For vores dommere 

vedkommende skulle de dømme i Herre Sjællandsserien, og vores udviklere skulle udvikle dommere i Herre 

DS. Ud over de klassificerede nævnte, skulle DU også samarbejde med DBU Sjællands Dommergruppe. Det 

blev en del af aftalen, at DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg skulle besætte 2 pladser i DBU Sjællands 

Dommergruppe. Dette for at sikre vores dommere og udviklere ”2 stemmer” på Sjælland og vigtig 

indflydelse på fremtidige afgørelser. Vores repræsentanter i DBU Sjællands Dommergruppe er John 

Kildsgaard og Michael Skaarup (MS), og mødekadencen er kvartalsvis. Det skal i den forbindelse nævnes, at 

DBU Lolland-Falster har suverænitet i forhold til hvilke dommere og udviklere vi ønsker indrangeret på 

Sjælland. Samarbejdsaftalen har dog et minimums antal fra DBU Lolland-Falster på 3 dommere i Herre DS, 4 

Udviklere på Herre DS niveau og 4 dommere i Herre Sjællandsserien. Dommerudvalget har et ønske om at 

sikre antal berettiget, jf. DBU´s retningslinjer, udviklinger pr. udvikler/vejleder. I 2015 har vi desværre været 

udfordret på dette blandt andet grundet en stor udgift på nogle ganske få udvikleropgaver på Sjælland. 

Udgiften på disse få udvikleropgaver spærrer for mange udviklinger på Lolland-Falster, og derfor ser 

Dommerudvalget gerne en anden prioritering deraf.  

Årets aktiviteter som DU havde ansvaret for var i dateret rækkefølge: teoritesten i Maribo BK, re-

teoritesten, løbetesten i Maribo Hallen, re-løbetesten og niveaulægningskampen hos B. Frem. Til 

teoritesten i Maribo BK var der indkaldt 41 dommere/udviklere/vejledere og heraf var der 8 personer som 

var syg eller på anden måde ikke fremmødte/ikke bestod testen. 3 dommere ønskede at stoppe helt og 1 

dommer ønskede at nedtrappe til et lavere niveau. DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg vil hermed takke 

de 3 dommere som stoppede deres aktive dommerkarriere og ønske dem held og lykke i deres nye 

udfordringer. Re-teoritesten som blev afholdt 14 dage skulle afholdes med 8 deltagere, de 5 bestod, 2 

udeblev og var en af de 3 ophørte, som tidligere beskrevet. Til vores løbetest var der 24 fremmødte, heraf 

bestod de 19 dommere testen, og der var afbud fra 8 dommere. Løbetesten blev gennemført under kyndig 

ledelse af 4 DBU Lolland-Falster kontrollanter, en stor tak til de 4 personer.  Reløbetesten blev igen afholdt i 

Idestrup Hallen, og her fra en stor tak til Villy Ø. Pedersen for at vi igen måtte låne Idestrup Hallen 

vederlagsfrit. Der var 7 fremmødte, hvoraf de 5 bestod testen, og 5 ikke-fremmødte. Løbetesten for vores 

+70 dommere blev afholdt af vores lokale fodbolddommerklub LFFK, og foregik samtidig med vores 

løbetest på Maribos udendørs atletikløbebane med 4 deltagere (et afbud) med 2 kontrollanter fra DBU 

Lolland-Falsters Dommerudvalg. Niveaulægningskamp-aktiviteten blev dette år afholdt hos B. Frem den 18. 

august hvor de fremmødte udviklere (2 afbud – resten fremmødt) og vejledere overværede HLFS-kampen 

B. Frem vs. Horslunde. Efter kampen var der en faglig drøftelse med gode inputs og refleksioner om 

kampens ledelse af dommertrioen, dog uden en bevidst deltagelse af dommertrioen. Herfra skal dog lyde 

en stor tak til dommertrioen som var bevidste om alle udviklere og vejleders tilstedeværelse. En stor tak til 

B. Frem som lagde faciliteter til denne event. Årets Udviklermøde blev desværre ikke til noget, da dette 

møde skulle have været en integreret del i Dommer campen som jo bekendt blev aflyst i det tidlige forår.  

Årets to klassifikationer blev foretaget af DU med baggrund af Udviklergruppens indstillinger, og der skal 

hermed lyde en stor tak til Udviklergruppen for det store arbejde med at indsamle alle udviklingerne og 



kategorisere dem. Der var ingen indstillinger i år til DBU, hvorfor vi stadig kun er 1 divisions-repræsentant 

fra DBU Lolland-Falster som aktiv (linjedommer). Dommerudvalget har dog visse forventninger om at vi 

med den nuværende talentdommergruppe inden for nærmeste fremtid får flere dommere i DBU-regi. DBU 

Lolland-Falster er stadig repræsenteret i DBU`s Dommergruppe med MS som nuværende næstformand i 

gruppen, og vi har stadig også en DBU-teoriinstruktør (Solai). En stor tak til alle 

dommere/udviklere/vejledere som stoppede deres aktive karriere hos DBU Lolland-Falster for deres aktive 

indsats for vores landsdel.  

En stor tak til Dommerudvalget medlemmer for et givtigt og konstruktivt samarbejde i 2015, samt en stor 

tak til alle vores aktive dommere/udviklere/vejledere, til DBU, LFFK, DFU, og til alle vores øvrige 

interessenter. 

 

På vegne af DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg 

Michael Skaarup 

Formand 

 

 

  



Uddannelse- og Udviklingsudvalg årsberetning. 
 

I 2015 blev der byttet rundt i udvalget, da formand Thomas Bonde Jensen blev ansat som, 
administrationschef pr. 1. april og derfor ikke kunne fortsætte som formand, Morten Søren Refnov overtog 
formandsposten, mens Thomas Bonde Jensen fortsatte, som en del af Udvalget som sekretær. Vores 
sekretær Søren Andersen gik på pension, men hans mange års fodbold viden forlod ikke udvalget, da Søren 
Andersen blev medlem af udvalget. 
 
Da Udvikling og forandring i fodbolden på Lolland-Falster hele tiden skifter, har vi i Uddannelses- og 
Udviklingsudvalget arbejdet, for at sikre at der sker en værdiskabelse for fodboldklubbener gennem 
uddannelse og udvikling. Således at klubledere, trænere og fodboldspillere oplever kvalitet og udvikling for 
dem selv. 
 
Der har i 2015 været fokus organisationsudvikling af de enkelte klubber på Lolland-Falster, dette er en 
opgave klub-konsulenten har varetaget i samarbejde med administrationen. Dette er sket gennem besøg i 
klubberne for at kategorisere dem, og for at afdække deres behov, om vi har de pakker som klubberne har 
brug for, eller om dem vi skulle sammensættes anderledes. Dette er-har været en stor opgave hvor der 
undervejs, har været udskiftning på posten som klub-konsulent, hvilket satte processen lidt på standby, jeg 
vil på udvalgets vegne derfor gerne sige velkommen til Martin Boesen, den nye klub-konsulent, som er i 
fuld gang med at klarlægge klubbernes behov. 
Vores U14 og U15 (Team Lolland og NFC) projektet bliver løbende evalueret, hvor der fortsat er tilfredshed 
fra alle sider. Vi ønsker at projektet forsætter, hvor vi hele tiden holder os for øje at få udviklet projektet 
således at det er up to date, dette er Konsulent Lars Kulle tov holder på. 
 
Fodbold på skoleskemaet 
Et af de store punkter, hvordan får vi fodbolden ind i skolen og derigennem fastholder og/eller skaber nye 
spillere. Der har gennem det seneste år været afholdt forskellige projekter, på Lolland-Falster, hvor DBU 
instruktører har været ud på skoler og afholde arrangementer sammen med skolerne, lærerene og 
eleverne. Nogle med større succes end andre, men de har alle givet noget at arbejde vider med, så vi kan få 
bragt fodbolden mere struktureret ind i skolen, og gennem dette skabe et billede af at fodbold er mere end 
en bold og to mål. 
 
Futsal 
Oplysning og kurser omkring dette for trænere og klubber. Sådan at alle var klædt på til den nye indendørs 
sæson, hvor vi som bekendt er skiftet fra indendørsfodbold med bander til Futsal i børne- og 
ungdomsfodbolden. Dette kursus blev afholdt i Rudbjerg og Nørre Alslev med Finn Petersen som Instruktør. 
Kurset var godt besøgt, deltagere, som blev rustet til Futsal og de nye regler, og kursisterne fik nogle 
træningsøvelser med hjem til klubberne, og deres spillere. 
Det er også lykkedes at få stablet en Futsal Turnering på benene for seniorer, dette er sket i samarbejde 
med L-F serie klubberne, denne turnering kan forhåbentligt forsætte i de kommende år.   
 
I Uddannelses-Udviklingsudvalget vil vi fortsat fokusere på om vores uddannelses tilbud er der det der er 
behov for, samt sikre de rigtige efteruddannelser.  For at vi i DBU Lolland-Falster kan sikre os, at vi bliver 
flere fodboldspillere og fast holder disse, må vi derfor også kigge på den måde vi uddanner os på, både 
trænere, klubber og klubledere, da dette variere fra år til år, og kravene til disse personer ændre sig hele 
tiden, så det er derfor noget vi løbende skal have for øje, samtidigt med at vi også skal sikre os et tilpas højt 
uddannelses niveau på Lolland-Falster. 
 



I 2016 bliver et af indsats områderne: at få stablet et træner seminar på benene som afholdes primo 2017. 
udbyde et B1 kursus som klubkursus, uddannelse af idræts lærerene, så de er rustet til fodbold på 
skoleskemaet. Der vil i 2016 blive afholdt et B2 kursus på Gunslevholm, det er igen lykkedes at få lov at 
holde et internt B2 kursus på Lolland-Falster, det vil være Finn Petersen der er instruktør. Kurset er udsolgt. 
 
I 2015 har vi gennemført følgende kurser og uddannelser: 
Futsal kursus i Rudbjerg. 
Futsal kursus i Nørre Alslev 
B1 kursus på Gunslevholm 
 
Til sidst vil jeg gerne sige alle udvalgets medlemmer en stor tak for jeres indsats i 2015 

 
 

Morten Søren Refnov 
Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


