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Årsberetning 2019.
Tak til alle, der er involveret i fodbold på Lolland-Falster.
Årsberetningen for 2019 beskriver mange af de aktiviteter som mange frivillige
og ildsjæle i vore klubber på Lolland-Falster er en del af – og naturligvis
frivillige og ildsjæle i faggrupper og udvalg under DBU Lolland-Falster,
dommere, der gør afvikling af kampe mulig samt vor administration,
klubrådgiver, instruktører m.v., der referer til DBU Lolland-Falster. Tak for
jeres store indsats i 2019.
Jeg vil også i år benytte muligheden til at sige tak til alle jer for jeres store
engagement for fodbolden på Lolland-Falster.
Velfærdsalliancer med Guldborgsund og Lolland kommuner.
At have Velfærdsalliancer med vore 2 kommuner betyder meget for DBU
Lolland-Falster.
Der er et godt samarbejde en god dialog med klubber, kommuner og DBU
Lolland-Falster.
Samarbejde med klub, kommune og union medfører positive resultater på
områder som integration, via bl.a samarbejde med Get2Sport, samarbejde fsv.
Banegruppe i Guldborgsund og forhåbentlig i 2020 også en Banegruppe i
Lolland kommune.
I vore 2 Velfærdsalliancer er det beskrevet, at klubber og union kan
samarbejde med de lokale skoler og institutioner og i 2019 har vi fået flere
samarbejder etableret, og vi ønsker gerne flere i 2020.
Landskampe til Lolland-Falster.
DBU afviklede en U19 træningsturnering i dagene, 6. – 9. september i Nakskov
og Nykøbing F.
En turnering mellem Wales, Norge, Sverige og Danmark. Disse kampe &
turnering er også en konsekvens af de 2 Velfærdsalliancer. Stor tak til vor
administration og de mange frivillige fra FC Nakskov og NFC, således at denne
turnering kunne afvikles i gode rammer.
Belt Cup og Partnerskabsaftale med SHFV.
Belt Cup – et samarbejde mellem fodbold, erhvervsliv og kommuner i Danmark
og Tyskland.
I den første weekend i juli måned blev Belt cup afholdt for først engang i
Danmark - anden gang overhovedet, hvor den første blev afviklet i Lübeck.
Belt Cup er en fodboldturnering hvori der er tre danske og tre tyske hold der
spiller mod hinanden.
De tre danske hold er 1. divisions holdene NFC, Næstved og HB Køge. Selve
turneringen blev en stor sportslig succes, der endte med at HB Køge vandt
titlen.
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Ud over at det er en weekend med fodbold, blev der også afholdt en
erhvervskonference og aktiviteter for tilskuerne - på lang sigt ønsker vi at
kunne skabe en folkefest, hvor fodbold, erhvervskonference og mellem folkelig
relationer vil præge Belt Cup weekenderne fremover. Det er vores håb, at vi
kan koble fodboldklubberne på begge sider EF bæltet med ind i Belt Cup
weekenderne og at det vil blive fyrtårnet for at skabe en fælles region henover
Femern Bælt. Vi forventer, at Belt Cup på ny afvikles i Nykøbing F. i 2021.
Arbejdet med Belt Cup har medført, at DBU Lolland-Falster og det SchleswigHolstenske fodboldforbund har indgået e Partnerskabsaftale, der skal komme
alle vore klubber til gavn omkring alle tænkelige aktiviteter for bredde
fodbolden. Det er dette arbejde at vi nu sætter fuld damp på – bl.a. også
sammen med KultKit.
Vi håber, at klubberne kan se sig selv ind i disse aktiviteter og vil være med til
at præge udviklingen for bredde fodbolden, i dette samarbejde.
Reformarbejde i DBU Bredde.
Idrætsbilledet i Danmark forandrer sig hastigt og samfundets krav til
breddefodboldorganisationen vokser.
En række reforminitiativer skal styrke DBU Bredde som en fælles organisation
med udpræget lokal selvstændighed og tilstedeværelse.
Som tidligere orienteret og løbende drøftet i forbindelse med afholdelse af
møder i vor Formandsklub, samt info via vor hjemmeside, så er der i DBU
Bredde, tidligere Foreningen af Lokalunioner igangsat et
reformarbejde, som skal medføre styrkede og overordnede målsætning:
Initiativerne i reformen skal medvirke til, at DBU Bredde i højere grad kan
lykkes med at:
•
•
•

Være til rådighed for klubberne i deres daglige arbejde,
Udnytte udviklingsmuligheder og handle på udfordringer lokalt, regionalt
og nationalt.
Være en samlet og handlekraftig aktør i det fodbold- og idrætspolitiske
arbejde.

Medlemmer af vor bestyrelse i DBU Lolland-Falster, udvalg samt vor
administration har naturligvis deltaget og medvirket til dette store arbejde,
som p.t. ikke er endeligt afsluttet, men vi forventer at reformen vil blive
besluttet og afsluttet i 2020.
DBU Lolland-Falster repræsentantskabsmøde, lørdag, den 1. februar
2020.
DBU Bredde-reform, Femern Belt, samarbejde med vore 2 kommuner, EURO
2020 vil jeg orientere mere om på DBU Lolland-Falsters
repræsentantskabsmøde, lørdag, den 1. februar 2020 i Maribo – og jeg håber
også at mange af jer vil være tilstede ved denne lejlighed, hvor vi også får
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mulighed for at anerkende det store arbejde arbejde, der udføres i vore
klubber, bl.a. ved overrækkelse af forskellige priser til klubber og
ildsjæle/klubledere.
P.b.v.
Gert Lundgaard
Formand for DBU Lolland-Falster.

Årsberetning 2019 for Turneringsudvalget
Indledning.
Efter nogle år med stabilitet i antallet af deltagende hold, har 2019 desværre
vist en tilbagegang. Selvom det ikke er katastrofalt er det alligevel ærgerligt,
at vi ikke har kunnet fastholde tidligere års niveau.
Holdudtrækningerne er uændret i forhold til 2018, men desværre er antallet af
aflyste kampe på seniorområdet steget voldsomt. Flest fra 8 mands holdene.
Antallet af deltagende hold i vores indendørsturnering har kun en tendens og
det er nedadgående. Udfordringerne er store, hvis indefodbolden skal overleve.
Holdtilmeldinger
Tabellen viser udviklingen af holdtilmeldinger indenfor de sidste 5 år:
Udviklingen i antal
holdtilmeldinger
Herre

Kvinder

Senior
M+32
M+40
M+50

72
22
26

78
20
23
6

74
20
22
6

26
10
5
0

48
10
17
6

73
20
22
8

30
11
6
0

43
9
16
8

75
14
20
9

28
8
5
0

47
6
15
9

U19-U16
U11-U15

18
54

19
48

15
51

3
18

12
33

17
54

4
20

13
34

17
56

6
14

11
42

Senior
Ungdom

22
30

20
24

22
26

6
6

16
20

20
22

5
6

15
16

18
20

3
4

15
16

244

238

236

74

162

236

82

154

229

68

161

2,1

-2,5

-0,8

2015

2016

142

147

Resume
Fordeling Senior
Ungdom

0,0
2017

144

47

2019

Heraf
Heraf VestØstlolland/F
/midtlolland
alster

2017

Pct. I forhold til året før

2018

Heraf
Heraf VestØstlolland/
/midtlolland
Falster

2016

I alt

I alt

Heraf
Heraf VestØstlolland/
/midtlolland
Falster

2015

-3,0
2018

97

143

52

2019
91

136

44

92

102

91

92

27

65

93

30

63

93

24

69

244

238

236

74

162

236

82

154

229

68

161
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I 2019 faldt antallet af hold desværre mere end vi tidligere har set. Dette er
ikke katastrofalt, men DBU-Lolland-Falster ville gerne have undgået dette.
Hvis vi sammenligner med nedgangen i befolkningstallet i vores område, kan
vi være tilfredse med at nedgangen ikke blev højere.
Faldet i antallet af hold omfatter M+32 (Old Boyes) og med 6 hold ud af et
samlet på 7 hold.
Udover det generelle fald i deltagende hold er det positivt, at der har været en
øget tilgang på 2 herreseniorhold. Det skal bemærkes, at der sker
forskydninger i vores landsdel mellem øst og vest. Udviklingen på Vest/Midtlolland viser tilbagegang på 2 hold, der opvejes af tilgang med 4 hold på
Østlolland/Falster.
Den generelle tilgang på herre-senior er virkelig positivt og klubberne skal
roses for deres arbejde med, at få så mange til at spille turneringsfodbold og
dermed få sat en stopper for sidste 3 års tilbagegang. En udvikling der skal
roses, i betragtning af det faldende befolkningstal i aldersgruppen for
seniorfodbold.
Ungdomsholdene har fastholdt tidligere års niveau for antal turneringshold,
men desværre ser vi også her, den samme udvikling med faldende hold i vest
og stigende antal hold i øst, blot mere markant.
Udviklingen med faldende antal hold i vest-/midt området arbejdes der
løbende på. Det er et øget fokusområde, når DBU-Lolland-Falster skal
planlægge de kommende års indsatser for at få flere fodboldspillere i hele
vores landsdel.
Et andet fokusområde bliver kvindefodbolden, der igen har haft faldende
holddeltagelse både for senior og ungdom. Det er især ærgerligt, at
ungdomsholdene er faldet, selvom området har været prioriteret højt. Men vi
oplever, at kvindefodbolden ikke prioriteres lige så højt som herrefodbolden i
vores klubber. Vi kender klubbernes udfordringer med at skaffe frivillige, en
problemstilling, vi sammen skal arbejde på at løse.

Holdudtrækninger
Antallet af holdudtrækninger har været:
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Antal holdudtrækninger
Herre- senio r
11 mand
LF-serien
Serie 1
Serie 2
Serie 3
M+32
M+40, 50
8 mand

Senio r
M+40, 50

Kvinder - senio r
11 - kvinder
8 - kvinder
Ungdo m - drenge
11 mand
U19
U17
U16
U15
U14
7-8 mand
U17
U16
U15
U14
U13
U11
Ungdo m - piger
11 - piger
U18
U15
U14
8 - piger
U17
U15
U13
U12
I alt
Pro cent i fo rho ld til antal
ho ld
Stigningpro cent

2017

2018

2019

1

4
3
3

4
2
2

2
2
4
3

0
2

6
2

3
1

3
1

2

6

1
1
1
1

0
4
2
0
3

2

2
1
2
2
1
1

3

1
1

2
1
2

1

2
1
2
1
31

33

33

13

14

14

6

0

i fo rho ld til året fø r

Resume
Herre-Senior
Herre - Ungdom

12
9

17
9

15
11

Kvinder - Senior
Kvinder - Ungdom
I alt

6
4
31

4
3
33

2
5
33

Senior - I alt
Ungdom - I alt

18
13

21
12

17
16
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I 2019 er antallet af holdudtrækninger uændret i forhold til 2018. På trods af
uændret holdudtrækning er der dog sket en nedgang med 4 hold på
seniorområdet, der modsvares af en tilsvarende stigning på ungdomsområdet.
Det positive er, at antallet af holdudtrækninger ikke er stigende, som vi
oplevede sidste år. Antallet er stadig for højt med frafald 14 %.
En af årsagerne til det høje frafald ligger i klubbernes udfordring med at
fastholde spillerne. En anden grund skyldes dels fraflytningerne i
lokalområderne og dels at mange unge videreuddanner sig på
uddannelsessteder udenfor vores område, hvilket ofte medfører et klubskifte
for de klubber, der har hold i denne aldersgruppe. Jobskifte er også en faktor,
der besværliggør, hvilke spillere der er til rådighed, når der tilmeldes hold til
turneringen.
En løsning kunne være, at klubberne samarbejder mere om holdfællesskaber,
så klubberne ikke er så sårbare, når der kommer uventede udmeldelser og
dermed vanskeligheder med at stille hold. DBU-Lolland-Falster stiller sig gerne
til rådighed med råd og vejledning til opgaven.

Samarbejde med DBU-Sjælland på ungdomssiden
Siden 2016 har DBU-Lolland-Falster haft fælles turnering med DBU-Sjælland.
Det er stadig et godt samarbejde, som vores område har nytte af, selvom det
kan betyde flere kørte kilometer. Det er trods alt bedre, end slet ikke at kunne
spille fodbold i samme aldersklasse.

Afbud til kampe for seniorhold
Ofte når vi mødes i forskellige fodboldmæssige sammenhæng er der tit
beklagende kommentarer om mange aflyste kampe.
Til belysning af emnet er udarbejdet en opgørelse over afbud til
turneringskampe for seniorhold, der viser:
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Række

2017

2018

2019

Afbud

Afbud

Afbud

LF-serie

1

Serie 1

2

8

15

10

17

9

11

8

Østlolland-Falster

10

10

14

1 - Vest-/Midtlolland

14

18

22

2 – Østlolland-Falster

10

9

16

M+32

21

23

19

M+40 og M+50

11

7

17

11

7

4

I alt

101

95

117

Stigning i procent

-13

-6

23

Serie 2
Serie 3 - 1 Vest-/Midtlolland
3 - 2
8 Mands

8-Mands

Sidste år oplevede vi et fald i antallet af aflyste kampe og forhåbninger om, at
denne udvikling ville fortsætte. Det skete ikke, men derimod en katastrofal
stigning på 23 %, som skyldes store stigninger i veteranrækkerne (M+40 og
M+50) og de højeste rækker med stigninger langt over 100%.
Det er iøjnefaldende, at de højest rangerende hold, LF-serie og serie 1, har 9
aflyste kampe.
Årsagerne til denne udvikling kan være mange, men spillerne nedprioriterer
fodbolden til fordel for familielivet og andet socialt samvær. En udvikling vi
bliver nødt til at acceptere. Løsningen kan være at afvikle fodboldkampe på en
anden måde ved nytænkning og gå væk fra mange års hidtidige traditioner for
turneringsafvikling.
Der er ingen tvivl om, at stigningen i veteranrækkerne (M+40 og M+50) kan
henføres til utilfredsheden med den nuværende turnering, som
turneringsudvalget vil forsøge at gøre bedre i den kommende sæson.
10 minutters udvisning
Det er stadig et stort ønske fra klubberne, at få afskaffet 10. minutters
udvisning, hvilket blev bekræftet på det årlige møde med klubberne den
21.11.2019.
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Turneringsudvalget vil stadig arbejde på at overbevise FLU (Foreningen af
lokalunioner), således at vi kan få en lokalaftale.
Oprykning fra LF-serien til Sjællandsserien reduceres fra 2 til 1 hold.
Emnet har tidligere været drøftet med klubberne og der er stadig ønsker om,
at få ændret til een oprykker, hvilket turneringsudvalget er helt enig i, men
bestyrelsen ønsker at afvente arbejdet med en ny turneringsstruktur, der p.t.
arbejdes med i forbindelse med en kommende strukturændring for
breddefodbolden i bl.a. Østdanmark.

Turneringsafvikling for efteråret 2019
Der har i den grad været massiv utilfredshed med, hvorledes turneringen på
hele seniorområdet har været planlagt. Det har skabt mange frustrationer i
klubberne for afvikling af kampene. Hovedårsagen var bl.a. at flere kampe var
fastsat på et tidspunkt, hvor kampene ikke kunne færdigspilles inden det blev
mørkt. Selvom problemstillingen var kendt på et tidligt tidspunkt, skete
løsningen ikke på en tilfredsstillende måde for klubberne.
Den administrative planlægning har ikke været optimal. Der er iværksat
initiativer så forholdende ikke gentager sig i den kommende sæson
Turneringsudvalget har udtalt skarp kritik om forløbet og har efterfølgende
anmodet bestyrelsen om, at sikre bedre turneringsplanlægning.
Etablering af vinterfodbold
Igennem de sidst år har vi oplevet, at flere ungdomshold deltager i
vinterturneringen på Sjælland. Turneringsudvalget ønsker at undersøge
mulighederne for at lave vores egen vinterturnering, både for ungdom og
senior gældende for 2020/21.
Derfor igangsættes nu et forarbejde med at udarbejde et konkret regelsæt og
drøfte baneforholdende med kommunerne, for at aftale spilleregler på
kampbanerne.
Ændre points i op-/nedrykningsspil
Der er tidligere rejst kritik af reglerne for points, der tages med over til op/nedrykningsspillet. Derfor har turneringsudvalget besluttet, at dette ændres til
den kommende sæson, således at der ikke sker reduktion af points, men
optjente points medtages fuldt ud.
Dobbelt medlemskab i ungdomsrækkerne
På grund af en anke i DBU-Sjælland er det konstateret, at vi ikke er enige med
DBU-Sjælland om reglerne. Vores opfattelse er mere fleksibelt end det
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stramme regelsæt, der gælder for Sjællandske klubber. DBU-sjælland ønsker
ikke at ændre deres regler, da de vurderer, at deres klubber ikke ønsker dette.
Vi er stadig i dialog med DBU-Sjælland for at få blødt op på reglerne.
Efterskoleelever/elever i videregående uddannelse. Deltagelse i to klubber.
Det er vedtaget at efterskoleelever kan spille for to klubber fra hver sin union.
For unge der tager en videregående uddannelse udenfor Lolland-Falster, kan
godt komme hjem til deres barndomsklub og spille kamp. Det gælder kun for
HS3 og ottemands. En klub kan maximalt anvende to spillere pr. kamp. En
spiller må dog højst spille HS3 fra den klub de er medlem i. Supplerende
spillertilladelse skal indhentes.
Ordningen evalueres i starten af 2020, frem mod turneringsstart forår 2020.
Oldboys-/veteranturnering (M+32,40,50)
Emnet har igen været op på mødet med klubberne den 21.11.2019.
Ikke alle klubber er tilfredse med turneringen og der var bl.a. kritik af lange
afstande, for stort styrkeforhold, samt for lidt kampe i rækker med få hold.
Problemstillingerne er ikke ukendte. Flere forskellige turneringsformer er
forsøgt igennem årene. Men grundet færre hold og hensyn til
transportafstande har vi ikke kunnet ramme en tilfredsstillende turneringsform
for alle.
Det er aftalt med klubberne, at når holdtilmeldingerne i foråret er modtaget,
indkaldes klubberne til et møde, med henblik på at få den bedste turnering.

Arbejdsgruppe vedrørende ny turneringsstruktur
I forbindelse med udarbejdelse af ny struktur for breddefodbolden i Danmark,
er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til ny
turneringsstruktur for Østdanmark omfattende seriefodbold og nedefter.
Fra vores området deltager Thomas Bonde Jensen fra administrationen og fra
turneringsudvalget deltager Thomas Jensen.
Deres forslag medtages i det samlede oplæg til strukturændring der skal
behandles på repræsentantskabsmøder i 2020.
Turneringsudvalgets møde med klubberne den 21.11.2019
Flere af foranstående emner blev behandlet på mødet, hvori der deltog 13
klubber.
Der var ikke interesse for at nedsætte en gruppe, der skulle se på udarbejdelse
af koncept for kampafvikling i Sjællandsserien og LF-serien, men DBU-LollandFalster stiller sig gerne til rådighed, hvis interessen opstår.
Det blev foreslået, at skabe mere positivt omtale af fodbolden ved f.eks. at
sætte fokus på bl.a. topscorer, bedste angriber m.m. Det er noteret af
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turneringsudvalget, som vil se på ønsket, når lejligheden opstår.
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. For ungdomsrækkerne spilles futsal uden bander.
Tabellen viser udviklingen i antallet af tilmeldte hold de sidste syv år:

6

6

4

6

2017-18

19

8

9

7

2016-17

30

9

5

6

2015-16

29

9

2014-15

37

9

2013-14

32

11

2012-13

40

12

4

6

11
6

20

6

9

58

8

6

10

6

72

12

10

13

76

10

6

0

11

11

17

97

13

12

14

17

102

12

18

12

20

122

12

U-16
3

U-17

10

U-18

46

U-13
4

10

16
0

4

4

8

5

12
0

11

11

49

3

16

62

3

25

83

8

30

102

25

101

6

31

128

11

43

145

7

30

152

6

12
8

I alt
kvinder

20

7

U-13

2018-19

38

Total

U-14

6

Senior

U-14

3

I alt
herre

U-15

4

U-16

5

U-17

20

U-18

Veteran

2019-20

U-19

Senior

Sæson

Kvinder

U-15

Herre

0

Resume:
Senior
Herrehold

Kvindehold

Ungdom
I alt

Drenge

I alt- Antal hold

Piger

I alt

4

17

49
62

2019-20

25

7

32

13

2018-19

26

10

36

20

6

26

2017-18

27

8

35

31

17

48

83

2016-17

39

12

51

33

18

51

102

2015-16

38

10

48

38

15

53

101

2014-15

46

13

59

51

18

69

128

2013-14

43

12

55

59

31

90

149

Indendørs fodbolden har svære tider. Igen i år har der været en tilbagegang
på 20%, svarende til 13 hold. Omfanget af dette fald har nu været gældende i
3 år. Spørgsmålet er, om tiden er ved at løbe fra indendørsfodbold.
Det største fald er sket for ungdommen, hvor drenge har langt den største
tilbagegang.
En af årsagerne er, øget interesse for udendørs vinterfodbold, som har haft
stigende tilslutning, med den konsekvens, at indefodbolden nedprioriteres.
Indendørs fodbold er udfordret som aktivitet, i forhold til børns mange andre
fritidsaktiviteter, men indefodbold har stadig mange kvaliteter og indhold, som
er vigtig for fodbolden
Fordelingen af deltagende klubber og deres geografiske tilhørsforhold ses i
følgende tabel:
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Antal deltagende klubber i
indendørsfodbold

2017-18

Heraf
Heraf VestØstlollandMidtlolland
Falster

Herre Senior
Herre Ungdom
Kvinder Senior
Kvinder ungdom

15
16
7
11

5
3

I alt

49

2018-19

Heraf
Heraf VestØstlollandMidtlolland
Falster

2019-20

Heraf
Heraf VestØstlollandMidtlolland
Falster

1

10
13
7
10

17
20
10
6

5
7
4
1

12
13
6
5

19
7
6
3

5
1
2
0

14
6
4
3

9

40

53

17

36

35

8
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Årsagen til det store fald i indendørs fodbolden ses i antallet af deltagende
klubber,
Det er faldet med 33 %, svarende til 18 klubber færre, som er fordelt ligeligt
over hele landsdelen.
Afsluttet indendørsturnering 2018/19
Indendørsturneringen blev afviklet med følgende vindere:
2017-18
2018/19
Herre Senior
DMI
LUIF
Herre Veteran I
Nykøbing FC
Nykøbing FC
Herre U-17 dr.1
Tingsted
Tingsted
Herre U-15 dr.1
FC Nakskov
LUIF/B1938/HIF
Herre U-14 dr.1
Maribo
TGB2
Herre U-13 dr.1
FC Nakskov
VB2
--Kvinder Senior 1
Nykøbing FC/VIF
Øster Ulslev
Kvinder U-18
Tingsted
Tingsted
Kvinder U-14
Nykøbing FC
Kvinder U-13
Nykøbing FC
Nykøbing FC
Stort tillykke til vinderne og held og lykke i indeværende indendørssæson.
Afslutning
Stor tak til turneringsudvalgets medlemmer for jeres aktive medvirken i det
daglige arbejde og hurtige tilbagemeldinger ved akutte sager.
Turneringsudvalget ønsker spillerne fortsat god fornøjelse på grønsværen og i
hallerne.
Klubberne og ledere skal have en stor tak for samarbejdet med afvikling af
kampe/stævner.
Tak til dommerne. I yder stadig en god indsats ved afviklingen af
fodboldkampene.
Tak til kontoret for indsatsen med betjeningen af klubbernes mange
henvendelser.
Turneringsudvalget har i 2019 bestået af Lone Brylle, Thomas Jensen og
Mogens Nielsen (Formand).
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Børneungeudvalget 2019
Børneungeudvalget har følgende sammensætning:
Mogens Mika formand
Allan S Carlsen
Robin Gustavsen
Hanne Baltzer

Børne-ungeudvalget har som opgave, at varetage opgaver i samarbejde med
fodboldklubberne under DBU Lolland-Falster, således at vi sikre drift, stabilitet
og nye tiltag indenfor kerneområdet, som er Turneringsfodbold/aktiviteter for
børn og unge, piger som drenge fra U2 til U19.
Udvalget succeskriterie er, at vi skal fastholde og helst udvide antallet af børne
og unge spillere og dermed øge antallet af hold til stævner og turneringer.

Børne-ungeudvalgets beretning:
2019 var et år hvor der blev holdt rigtig mange arrangementer for de 5-12
årige i form af stævner for de mindste og turneringsstævner for de ældste,
mens de 13-19 årige har spillet turneringsfodbold både i vores egen union,
men flere og flere hold bliver integreret i turneringer sammen med hold fra
DBU Sjælland. Vi har dog måtte konstatere, at der ikke er kommet flere
klubhold med i vores turneringer, dog lidt flere i afholdte stævner. Klubberne
skal have stor ros for at indgå klubsamarbejde med flere fælles hold.
Vi har i 2019 kunnet konstatere at DBU Sjælland ikke ønsker dobbelt
medlemskab, hvilket vi i DBU Lolland-Falster er utrolig kede af. Der er
desværre ikke nedfældet nogen aftale, således at klubberne under DBU Lolland
-Falster kan benytte sig af denne ordning, så DBU Sjællands beslutning kan vi
desværre ikke gøre yderligere ved.
DBU Lolland-Falster har indendørs afholdt mange futsal stævner og turneringer
for børn og unge i sæsonen 2018/19, og er godt i gang igen i denne
vintersæson overalt i vores landsdel, dog med færre hold, da Vinterbold er
blevet en vigtig faktor for klubberne, som bruger disse kampe som
træningskampe til opstart for forårsturnering. Mange af hallerne har sydet af
forventninger, hos de mange spillere og forældre. Fastelavnsstævnet i Maribo
blev igen noget af et tilløbsstykke. Her spiller vi fra morgen til sen eftermiddag
i begge haller, i alle aldersgrupper. Det er dejligt at se de mange udklædte
hold, samt den iver der bliver lagt i tøndeslagningen efterfølgende.
Mange klubber havde i 2019 indgået kontrakt med DBU om afholdelse af 42
Fair Play stævner i løbet af året. Dette er en kraftig forøgelse i forhold til 2018,
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hvor vi afholdt 17 stævner. Denne forøgelse skyldes, vi har sat fokus på
aftenstævner efter ønske fra klubberne. Disse aftenstævner er blevet en
kæmpesucces, som også vil fortsætte i 2020.
Der har været afholdt 3 pigetræningspas i foråret med succes, mens efterårets
samlinger løb ud i sandet,
Børneungeudvalget havde også søsat et legestævne i foråret for de mindste,
desværre måtte vi aflyse midt i legene på grund af tordenvejr
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, som bevis på, at de har vundet lige så meget som
modstanderen.
Mange af de klubber som har spillet ungdomsfodbold på Sjælland har klaret sig
rigtig godt i deres respektive rækker, hvor flere har deltaget i de afgørende
final 4 stævner.
DBU Lolland-Falster fik i 2018 startet en mikroputfodboldskole op, i 2019
måtte vi desværre aflyse arrangementet med for få deltagere, men skolen skal
have en chance mere i 2020.
Børneungeudvalget har haft møde med børnetrænere, ungdomstrænere og
pigetrænere efter sæsonafslutningen. På ungdomsmødet havde 19 trænere fra
8 klubber tilmeldt sig. Trænerne havde frustrationer over den måde
efterårsturneringen var fastlagt på, man var heller ikke tilfredse med
puljeinddelingen, man skelner ikke til niveauet, men mere om alle holdene er
fra Lolland-Falster, for så kommer de i samme pulje.
Man ønsker også at få sluttilmeldinger til turneringen lukket en uge før DBU
Sjælland, således at man kan nå at tilmelde sig på Sjælland, hvis der ikke
kommer tilmeldinger nok i egen Union.
På børnetrænermødet var 20 børneklubber tilmeldt. Der var mange
frustrationer over den sene udsendelse af spilleplan i efteråret, når den så
endelig kom, gik der ikke lang tid før man modtog en ny version. Der var et
ønske om at sende et ”instruktørkorps” ud til stævnerne, som kan hjælpe de
mange trænere. Der var ønske om at prøve med flere legestævner i 2020.
På pigesiden valget 9 klubber at sende 20 trænere til en hyggelig og
konstruktiv aften.
Janni fra IK 85 fortalte, hvordan hun fik gang i pigefodbolden, hvor hun i dag
har 18 spillere.
Casper fortalte ligeledes hvordan NFC er gået fra 8 til 30 U8 piger. Disse 2
udsagn viser tydeligt, hvis der er ildsjæle og engagerede forældre/trænere kan
vi tiltrække pigerne. Klubberne ønsker flere miniturneringer.
Man var også enige om at klubberne skal snakke mere sammen, hvis man
ønsker udvikling.
Vores børn er i gang med Fodboldens basis, men det kunne være ønskeligt at
flere klubber kommer i gang med denne basisuddannelse til gavn for klubben,
trænere og børn.
Alle årgange der spiller 5:5 er blevet tilbudt træningspas med indlagte kampe,
hvilket er en succes.
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Der bliver forsat kørt Talentsamarbejde med NFC og diverse klubber i U14 og
U15 drenge.
Vores ”Elitepiger” har også kørt videre, hvor NFC har været samlingspunktet.
Uddannelse
I 2019 har DBU Lolland-Falster i samarbejde med flere klubber afholdt C-licens
uddannelse, hvilket vi er rigtig glade for, for forøgelse af træneruddannelse
giver øget interesse for fodboldspillet blandt børn og deres forældre. Der
ligger et stort pres fra forældrene som kræver at vore børnetrænere er klædt
på til at træne deres børn.
DBU Aktiviteter
Der blev igen i 2019 afviklet 6 fodboldskoler, denne aktivitet glæder vi os
meget over at vores lokale værtsklubber, lægger så stort et arbejde i at kunne
tilbyde vores lokale spillere at dygtiggøre sig i sommerferien, der skal lyde en
stor TAK for jeres indsats. De 6 skoler har med deres arrangement bidraget til,
at vi på Lolland-Falster har haft næsten samme antal spillere som i 2018.
Derud over har der været afholdt et fælles projekt nemlig Get2 fodboldskole,
som DBU har afholdt i samarbejde med DIF, på banerne ved Lindeskovskolen i
Nykøbing. Denne skole kræver mange resurser, ikke mindst at trænere og
assistenter, da man skal være på hele tiden. Guldborgsund og Lolland
Kommuner bakkede op om projektet og er en vigtig medspiller i projektet som
blev styret af DBU Lolland Falster.
Der er ligeledes blevet afholdt Pigeraketter i vores landsdel i 2019.
2020 hvad nu?
Vi skal i mål med at få etableret en mikro fodboldskole igen.
Der vil i 2020 blive endnu mere fokus på pigefodbolden, men der er mange
piger endnu derude som klubberne skal have fat i, og på vores møde hørte vi
også trænerne sige, at de skulle bruge flere kræfter i 2020, på at skaffe
spillere til klubben. Dette bliver fulgt op af vores konsulent.
Der vil igen blive afholdt træningsstævner, hvor vi både spiller kampe og
afvikler stationstræning.
Der afholdes Børnestævner, og i 2020 vil der også komme flere aftenstævner,
efter et ønske fra klubtrænerne
Fodboldens basis skal igen præge vore stadions.
Der vil igen blive afholdt møder for vores trænere.
Børneungeudvalget vil på DBU Lolland Falsters Facebook side informere om,
hvad der sker for de unge og deres trænere på Lolland-Falster.
Der vil igen blive afholdt Fodboldskoler.
Pigeraketten vil igen tage sit indtog på Lolland og Falster.
Der skal også afholdes Get2fodboldskole i 2020
Vi vil også arbejde med det gode fodboldmiljø.
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Vi skal i 2020 fokusere på at få så mange af de inaktive eller ikke
foreningsaktive unge mennesker til at være en del af projektet Bevæg dig for
livet
Vores traditionsrige Fastelavnsstævne i Maribo, bliver afviklet den 29-02-2020.
Jeg håber rigtig mange klubber kommer i gang med nogle træneruddannelser
til glæde for vore børn.
Børneungeudvalget vil besøge de klubber, som ikke har børne-eller
ungdomsspillere, hvor der ligger en skole i umiddelbar nærhed
Vi håber der kommer gang i samarbejdet med vores venner på den anden side
at Femern bælt.
Samarbejdspartnere
DBU Bredde
Alle klubberne, der har påtaget sig hvervet som arrangør af vores stævner,
hvor vi har lånt baner, klubhus og bolde.
En kæmpe tak til de klubber der har afholdt fodboldskoler, både de
traditionelle og Get2 fodbold.
Jeg vil gerne rette en stor tak til udvalgsmedlemmerne i Børneungeudvalget,
stævnegruppen samt administrationen, uden Jeres hjælp kunne vi ikke have
udført det store arbejde.
Tak til alle klubledere, klubtrænere, instruktører, administrationen, pressen og
bestyrelsen.
På vegne af Børneungeudvalget
Mogens Mika Formand

Uddannelsesudvalgets årsberetning.
I 2019, har udvalget fortsat prøvet at oprette nye tiltag, til trænere - leder –
dommere og klubberne.
Året hvor den nye struktur for C-licens uddannelse rigtigt er kommet i gang. Er
der er rigtig mange kursister der har været gennem c-kurserne som primært
har været afholdt som klubkurser rundt omkring på Lolland Falster. Det er
primært Første trin ”DBU Basis Børne- og Ungdomstræner”, og herefter vælges
der mellem ”Børn U5-U9” – ”Børn U10-U12” eller ”Ungdom U13-U19” – som
kvalificerer træneren til en enten Børnetræner test eller Ungdomstræner test.
Når denne test er bestået, modtager man et Børne- eller Ungdomstræner
bevis. Herefter kan man starte på B1, og når det kursus er gennemført, er
man klar til C-licenseksamen.
Vi vurderer derfor der er taget godt imod den nye struktur på
træneruddannelserne, afholdelsen af de mange kurser, er sket ved et stort
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fodarbejde fra administrationen og specielt klubrådgiver Martin Boesen, som
har gjort et kæmpe stykke arbejde, og gjort det muligt for klubberne på
Lolland – Falster at gennemføre kurserne.
Den 1. november 2019, var der planlagt trænerseminar med Lene Terp. Lene
Terp er lige nu sports- og uddannelseskoordinator for Kolding Elite. Lene har
tidligere været talentchef på pigesiden i DBU – 3F ligatræner i Kolding Q,
Lektor og rådgiver for elitesportsudøvere på UC Syd. Nu er hendes primære
funktion at tage hånd om talenterne i Kolding Elite i de svære år, hvor de
bliver udfordret af stigende krav i form af ungdomsuddannelse samtidigt med,
at de begynder at konkurrere på senior niveau. Dette arrangement måtte
desværre aflyses da der kun var 6 tilmeldte. Vi prøver igen i det nye år med
lign. arrangement, I vil høre nærmere herom i det nye år. Seminaret var
arrangeret sammen med administrationen og DBU Sjælland.
Dommer ad hoc gruppen.
Ad hoc gruppen, som er nedsat af Uddannelses- og Udviklingsudvalget består
pt. af 3 personer: Mogens Thomsen - nuværende breddedommer, Kim Larsen
nuværende fodbolddommer på HSS-niveau, triodommerudvikler på HSSniveau og medlem af Dommerudvalget samt Michael Skaarup nuværende
dommer på HSS-niveau, triodommerudvikler på HSS-niveau og formand for
Dommerudvalget. Gruppen afholdt et par fysiske møder i 2019, og derudover
en del mailkorrespondance. Lars Jensen, som var en del af gruppen i 2018,
valgte at udtræde medio 2019 grundet andre prioriter i hans tilhørsklub – så
han bliver heldigvis i fodbolden på LF.
Der blev aftalt følgende dommeraktiviteter i sæsonen 2019/2020:
- 2. februar – kurset ”Dommer som Leder 1” – aflyst.
- 23. februar – kurset ”Linjedommer 1” – aflyst.
- 27. marts – Kickoff-møde med alle dommere
- 15. august – Dommermøde ”Den Nye Fodboldlov”
- 25. januar 2020 – temakurset ”Styrk din Ledelse”
- 22. februar 2020 – Dommergrundkursus
- 7. marts 2020 – kurset ”Linjedommer 1”
Medlem Mogens Thomsen arbejder videre på at få flettet et socialt samvær
med fruer/samlevere ind med et af ovenstående kurser. Et vigtigt element i en
samlede forståelse for den praktiske dommergerning og den tid, der bruges på
denne. Mogens var tovholder på en del fysisk træning for vores mest
rutinerede dommere hen over året 2019. Mogens vil derudover deltage og
være særdeles offensiv i henhold til rekruttering af nye dommeraspiranter
primo 2020.
Michael sørger for ekstern markedsføring på DBU Lolland-Falsters hjemmeside,
Facebook-side samt har været til stede ved formands- og distriktsmøder på LF
med markedsføring for dommergerningen som høj prioritet. Der var en flot og
stor artikel i vores lokale dagblad i juli måned 2019. Den succes vil gruppen
gerne gentage, idet den gav en stor respons for vores dommergerning.
Gruppen vil styrke og forbedre vores dialog med dagspressen i 2020.
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Kim Larsen deltager på vegne af vores lokale fodbolddommerklub LFFK, hvilket
er en klar styrkelse af gruppen, da LFFK bl.a. kan mønstre ressource-personer
til de aktiviteter, som afholdes. Gruppen er meget tilfreds med den service,
som LFFK - via Kim - kan tilbyde foruden de nævnte personer, så også
markedsføring på LFFK` facebook- og hjemmeside. LFFK og DBU LollandFalster har i fællesskab et enormt stort netværk, som bruges til at sætte fokus
på dommergerningen som et vigtigt led i fodboldfamilien.
Alle i gruppen har budt ind med planlægning (læs: kontakt til kontoret og
DBUS) og de fysiske tilstedeværelse ved kurserne/aktiviteterne. Gruppen er
særdeles dedikeret, seriøs, arbejdsom og anser dommerkurser som et meget
vigtigt element i at kompetenceudvikle vores dommere. Alle kurser bliver
bestilt i samarbejde med gruppen, vores administrationskontor samt DBU
Sjællands ansvarlige for dommerkurser.
En stor tak til gruppens medlemmer, Uddannelses- og Udviklingsudvalget,
administrationskontoret, DBUS kursusadministrator og klubberne på LF (som
stiller faciliteterne til rådighed) for samarbejdet i 2019.
På vegne af Ad hoc gruppen – Michael Skaarup
I Uddannelsesudvalget vil vi fortsat have fokus på at vores uddannelsestilbud
lever op til udbud og efterspørgsel, samt sikre at vi på Lolland-Falster har
mulighed for relevant efteruddannelse. Dette for at vi i DBU Lolland-Falster
kan sikre os, at vi bliver flere fodboldspillere og fastholder disse, derfor må vi
også kigge på den måde vi uddanner os på. Dette gælder både dommere,
trænere, klubber, kasserer og klubledere, da dette varierer år til år, og
kravene ændrer sig hele tiden. Derfor er det vores målsætning at vi løbende
har dette for øje, samtidigt med at vi også sikre os et tilpas højt
uddannelsesniveau på Lolland-Falster.
Så arbejdet med arrangementer og kurser for trænere – leder - dommere i
2020 er allerede i fuld gang. Da vores mål er at få stablet relevante kurser og
projekter på benene.
Til sidst vil jeg gerne sige alle udvalgets medlemmer, medlemmerne af ad hoc
gruppen og administrationen, en stor tak for godt samarbejde og jeres indsats
i 2019 jeg ser frem mod 2020 og de opgaver vi har planlagt.
Morten Søren Refnov
Formand

Beretning Dommerudvalget 2019
DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg (Læs: DU) består af følgende
medlemmer: James Nielsen, John Kildsgaard, Kim Larsen, Thomas
Christoffersen og Michael Skaarup (formand).

19

DU har ansvaret for alle dommere/vejledere/udviklere i DBU-regi under DBU
Lolland-Falster, samt har indstillings-kompetencerne i forbindelse med lokale
dommere/vejledere/udviklere som ønsker en dommer- /udviklerkarriere under
DBU` talentdommergrupper/udviklergrupper. Dette gælder også når
dommere/vejledere/udviklere har ambitioner om at blive eliteudvikler-dommer
under DBU og/eller instruktører, så er det også DU som suverænt har
kompetencerne til at indstille dommere/linjedommere/vejledere/udviklere.
Ved indstillinger og oprykning af dommere ses der på flere forskellige
”værktøjer”. f. eks. Udviklinger, deltagelse i løbetræning, løbetest,
teoritræning og teoritest.
For udviklere/Vejledere benyttes de indkomne udviklinger, og kvaliteten af
disse vurderes.
Dommerklubben på Lolland-Falster LFFK er behjælpelig som
samarbejdspartner med at indstille vejleder-emner til DU, og dommerklubben
afholder også løbetræning for vores dommere samt, jf. Udmøntningsnotatet,
administrerer visse aktiviteter udbudt af DBU Lolland-Falster.
Følgende aktiviteter er afholdt (nogle i samarbejde LFFK og Ad Hoc gruppen
under UU-Udvalget) i 2019:
Dommermøde/kickoff møde inden sæsonstart 27. marts
Løbetræning – indendørs på fredage indtil den obligatoriske løbetest.
Obligatorisk løbetest på Sjælland den 10. februar for vores HSSdommere.
• DBU Lolland-Falsters teoritræning 18. februar i øst og 25. februar i vest.
• DBU Lolland-Falsters teoritest 26. februar.
• DBU Lolland-Falsters obligatoriske løbetests – 9. marts, 22. marts og 7.
august
• Dommermøde med alle dommere - Den Nye Fodboldlov 15. august.
• Niveaulægningskamp-event for Udviklerne og Vejlederne – 25. august.
• Dommergrundkursus – forsøges afholdt med start 22. februar 2020.
•
•
•

DU takker for fremmødet til nævnte aktiviteter, og stort tillykke til dem, som
bestod de gældende tests. Uagtet at fremmødet til de ikke-obligatoriske tests
blev en succes med rigtig mange dommere, så vil DU stadig appellere alle
dommere at tilmelde sig de fremadrettede events. Det er DU`s helt store
motivationsfaktor at kompetenceløfte vores dommere.
DBU Lolland-Falsters Udvikler-tovholders (John Kildsgaard) indstilling blev
brugt som grundlag for at klassificere vores dommere og udviklere, en stor tak
til Tovholderen for det store indsamlings- og indstillingsarbejde af
udviklinger. Der var 6 oprykninger til såvel HDS, HSS samt til vores bedste
lokale række HLFS – stort tillykke til de 6 dommere. Derudover var der et par
oprykninger til vores udviklere fra HS-1 til HLFS – tillykke til de to
udviklere. DBU Lolland-Falsters fik derudover 2 nye dommere med i RTG 3
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gruppen her i sommer, hvilket vi glæder os rigtigt meget over, idet det er
vores opfattelse at vores valg omkring at give nye yngre dommere chancen
hurtigere, har vist sig at være korrekt.
En enkelt dommer som i forvejen var i RTG3 gruppen, valgte at ændre vej, og
blev derfor indplaceret i LD-gruppen.
Derudover har vi stadig en enkelt dommer med som Divisions LD, ligesom den
anden dommer vi tidligere havde i RTG3 bevarede sin plads. Dette glæder os
også meget.
Indkommende sager i forbindelse med vores dommere er behandlet. Der var
en enkel sag omkring en dommer, som havde fået samlet fokus, på de sociale
medier og i det lokale Dagblad inden afvikling af en topkamp i HLFS.
Efter kampen kom der en indberetning på en official og DU afviste at
fremlægge udviklingsrapporten for uvedkommende iht. behandling af
disciplinærstraf.
Der er desværre stadig en del dommere, som fravælger den praktiske
dommergerning og har andre prioriteter nogle med mere eller mindre
opfindsomme forklaringer. Vi oplevede også nogle dommere, som ansøgte og
fik bevilliget orlov.
DBU Lolland-Falster har med udgangen af november måned ca. 60 aktive
dommere, og heraf er de 22 klassificeret som dommere.
Klassifikationen beskriver, hvilke dommere, som må dømme fra HS-1 og/eller
højere.
DU valgte som optakt til efterårssæsonen at åbne for alle dommere (under
hensyntagen/med forbehold) i vores HS-2 række. Dette for at imødekomme
vores dommerpåsætter og dennes udfordring med at påsætte “sorte”
dommere i den højeste række uden linjedommere.
Vi vil fra DU vil gerne opfordre klubberne til at spotte og tilmelde aspiranter til
vores kommende dommergrundkursus den 22. februar 2020.
Uden jeres hjælp bliver det meget svært at opretholde den nuværende service.
At unionen skal ”reddes” af en kraftig reduktion af triokampe (læs: ny struktur
med færre triokampe), er ikke holdbar i længden. Klubberne fortjener mange
og gode dommere, således at vores dommerpåsætter kan ”vælge blandt
mange” dommere.
Konkurrence er også sundt inden for dommersektoren. Jo flere dommere,
desto større konkurrence, som igen skaber bedre dommerpræstationer.
Derudover har vi 6 klassificerede triodommerudviklere, 1
breddedommerudvikler samt 6 vejledere. 2 af vores udviklere må udvikle på
HDS niveau, heraf en i DBU`s talentgruppe. 3 må udvikle på HSSniveau. 1 må udvikle på HS-1 niveau, 1 på øvrige.
De 6 vejledere bruges hyppigt til vores nye dommere, hvor der ikke bruges
udvikler-rapporter, men en mere simpel, men meget nyttig rapport.
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I 2019 stoppede 3 triodommerudvikler – tak for mange års tjeneste til alle tre.
Derudover har en søgt orlov. Til gengæld fik vi to nye Vejledere – velkommen
til dem.
DU har 2 pladser i DBU Sjællands Dommerindrangeringsgruppe (DIG), idet
DBU Lolland-Falster har flere hold, som er med i DBU Sjællands turneringer.
DBU Sjælland` DIG anerkendte og godkendte vores lokale klassifikationer
(sommer/nytår) i henhold til de DBU Lolland-Falster-dommere, som dømmer
på Sjælland.
DBU Lolland-Falsters dommerudvalg har desværre pt. en verserende dialog
med DBU Sjælland vedrørende løbetest (lokation for afvikling for vores HSSdommere). Desværre også en sag omkring udveksling af dommere som aftalt i
samarbejdssamtale omkring påsætninger, klassifikationer samt den politisk
indflydelse.
DU håber på, at der kan skabes dialog således at denne udmøntes i en
salomonisk løsning. Vores dommere har ikke behov for uvished, og i
særdeleshed ikke de LF-dommere, som dømmer i DBU Sjællands rækker.
Pt. har DBU Lolland-Falster 7 dommere, som må dømme på Sjælland (Herre
DS og Sjællandserien/HSS), (Slettes, da vi jo i indsigelse til DBUS netop
medgiver at det ikke er korrekt at de dømmer i HS1) herunder to, som er med
i DBU`s Talentdommergrupper. De 7 er ifølge en aftale mellem DU og DIG et
passende antal dommere i forhold i antal kampe.
Dommerpåsætning i HSS foretages af DBU Sjælland, og
linjedommerpåsætning (kampe på LF) i samme række foretages af DBU
Lolland-Falsters dommerpåsætter. Det er i øvrigt en stigning i forhold til
2018 med 2 dommere, en særdeles positiv udvikling for vores dommersektor.
Vi fik via Dommergrundkurset for et par år siden en mindre gruppe unge
piger (dog reduceret lidt pt.), som nu har dømt fodbold et par års tid. Men
forhåbentlig er de tilbageværende piger ambitiøse, således at vi kan mønstre
kvindelige dommere på et meget højt niveau på sigt. DBU har brug for
kvindelige dommere og vi som lokalunion ønsker at kunne bidrage hertil.
En stor tak til DU`s medlemmer for et fremragende og konstruktivt
samarbejde i 2019, samt en stor tak til den lokale fodbolddommerklub (LFFK)
for et vellykket samarbejde, som udspringer fra de årlige dialogmøder.
Fodbolddommerklubben er i dag også en aktiv kompetence i Ad Hoc gruppen
under UU-Udvalget, mange tak for dette samarbejde.
Derudover en stor tak til DBU Sjællands` DIG, som DU har haft et samarbejde
med. Vi håber på, at den verserende sag/dialog udmøntes i en positiv aftale,
som peger fremad.
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På vegne af DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg
Michael Skaarup, formand
December 2019

Årsberetning 2019 – DBU Lolland-Falsters Banegruppe
Guldborgsund
Banegruppen indledte året med det årlige ”Torebymøde” den 4. marts 2019.
Mødet afholdes hvert år med deltagelse af klubrepræsentanter, Guldborgsund
Kommunes Entreprenørvirksomhed og Team Fritid. Formålet med mødet er at
give klubberne indsigt i kommunens økonomi for indeværende år for så vidt
angår pasning af anlæggene. I samme forbindelse bliver den såkaldte
Masterplan præsenteret, denne er en oversigt over fremtidige større
forbedringer af anlæggene, forbedringer som blandt andet bliver drøftet i
forbindelse med banesyn i løbet af efteråret året før. Kommunens
Entreprenørvirksomhed udarbejder efter banesynene en prioriteret rækkefølge
for arbejdets udførsel i forhold til det afsatte budget, Banegruppen og
Entreprenørvirksomheden drøfter prioriteringen, hvorefter Masterplanen på
baggrund af drøftelsen iværksættes.
Som sidste år var der ved mødet indlagt gruppedrøftelser, og emnerne i år var
1) anvendelsen af kunstgræsbaner i kommunen, 2) adfærd på og brug af
kommunens baner og anlæg samt 3) afvikling af banesyn.
1) I forhold til kunstgræsbanerne og fordeling af disse, så blev det oplyst, at
flere klubber havde set sig nødsaget til at købe sig ind på Gundslevholm
Idrætsefterskole til en væsentlig højere pris, end for det man betaler ved
anvendelse af kunstgræsbanerne i Nykøbing. Udkommet heraf blev, at
Banegruppen sammen med Guldborgsund Kommune ville tage kontakt til
Gundslevholm Idrætsefterskole med henblik på at indgå en aftale om
anvendelse af deres bane til en anden pris end den eksisterende, i den
udstrækning kunstgræsbanerne i Nykøbing ikke kan opfylde behovet. Det er
efterfølgende lykkedes at lave en aftale, som træder i kraft i foråret 2020.
2) Der er ude i klubberne er høj fokus på rette anvendelse af banerne,
herunder at man fordeler sliddet på anlæggene, flytter mål mv. Guldborgsund
Kommune har derudover i fællesskab med Banegruppen udarbejdet en folder,
der viser gode råd til rette anvendelse af anlæggene.
3) Vedr. banesynene blev tilkendegivet, at man bl.a. gerne ville have
spørgeskemaerne tilsendt inden selve banesynet.
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Årets klub- og baneanlæg 2018
Banegruppen og Guldborgsund Kommunes Entreprenørvirksomhed har
igennem nogle år uddelt prisen som årets klub til en af kommunens
fodboldklubber ud fra følgende kriterier:
➢ Dialogen mellem klub – banegruppe – kommune skal være til stede med
gensidig respekt for det udførte arbejde
➢ Det skal være en fornøjelse at komme på anlægget, også visuelt
➢ Klubben skal aktivt deltage i arbejdet på deres anlæg
➢ Klubbens trænere/ledere og spiller skal efterkomme den af banegruppen
foreslåede adfærd med hensyn til træning, kamp, flytning af mål m.v.
➢ Klubben bør deltage i de af kommunen og banegruppens afholdte
arrangementer
Som sidste år skete uddelingen af prisen, ”Årets klub- og baneanlæg” ved
Guldborgsund Kommunes årlige prisfest sidst i september på Nykøbing F.
Teater, og sammen med prisen modtog vinderen også en check på 5.000 kr.
Ved ”Torebymødet” i marts måned blev der udmeldt 3 nominerede klubber,
henholdsvis Nørre Alslev Boldklub, Nordfalster FB og TGB, repræsentanter fra
de 3 klubber deltog herefter i prisfesten, hvor TGB endte med at løbe med
prisen ”Årets klub- og baneanlæg 2018”.
I oktober måned blev de årlige banesyn afviklet. Ved banesynene deltager som
udgangspunkt en repræsentant fra klubben, en fra Banegruppen og
Guldborgsund Kommunes Entreprenørvirksomhed. Der er her mulighed for i
fællesskab at besigtige anlæggene og drøfte forbedringsbehov, der vil kunne
indgå i masterplanen.
I forbindelse med banesynene blev klubbens baneansvarlige endvidere spurgt
ind til de 3 punkter, som Banegruppen har som SMART mål. Fokuspunkterne er
de samme som sidste år: 1) Opretholdelse af det gensidigt konstruktive
samarbejde mellem klubberne i Guldborgsund Kommune, klubberne og DBU
Lolland-Falsters Banegruppe Guldborgsund. 2) Klubberne i Guldborgsund
Kommune oplever gennemsigtighed mht. pasning af deres baner/anlæg. 3)
Løbende gensidigt og konstruktivt samarbejde mellem de klubber, hvis anlæg
tillige anvendes af skoler, og de pågældende skoler. I lighed med de tidligere
år, blev der givet en høj score ved besvarelsen af alle 3 spørgsmål.
Udover ”Torebymødet” har Banegruppen afholdt 3 møder, hvor driftsleder Ole
Jensen fra Guldborgsund Kommunes Entreprenørvirksomhed også deltager.
Forud for møderne har Banegruppens medlemmer været i kontakt med de
klubber, for hvilke de er kontaktperson, og kan således komme med
tilbagemeldinger på, hvorledes samarbejdet mellem klubber og
entreprenørafdelingen opfattes i klubberne.
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Banegruppen i Guldborgsund består af Mogens Nielsen, Per Christensen, Kurt
B. Nielsen, Leif Jantzen, Hans-Henrik Johannessen, René Bring Larsen, Henrik
Romanski og undertegnede.
DBU Lolland-Falsters Banegruppe Guldborgsund
Steen von Würden Petersen
Formand

Kommuneudvalget
Kommunegruppens arbejde har taget udgangspunkt i de to velfærdsalliancer vi
har indgået med henholdsvis Lolland og Guldborgsund Kommuner.
Velfærdsalliancerne beskriver hvilke områder og indsatser vi skal samarbejde
om, nemlig klubudviklingsforløb, fodbold fitness, afvikling af U-landskampe og
beskæftigelsesprojektet Krop & Kultur.
DBU Lolland-Falsters klubrådgiver, Martin Boesen, har sikret sig at diverse
klubudviklingsforløb i begge kommuner er blevet igangsat. Endvidere har
Martin fået igangsat flere Fitness forløb, hvor DBU Lolland-Falster rent faktisk
er den union der har fået igangsat flest forløb, rent procentuelt.
I september 2019 blev der afviklet en U19 fire nationers landskampsturnering
med kampe i Nakskov og Nykøbing F. Det er et stort skulderklap til LollandFalster, at så stor en turnering blev afviklet hos os. De fire nationer var:
Danmark, Sverige, Wales og Norge. Landede trænede i fire forskellige klubber:
DMI, TGB, B. Frem og Maribo, hvor alle fire lande havde stor ros til faciliteterne
og den store imødekommenhed de r blev udvist dem. Også de to stadions, og
de frivillige omkring kampene, i Nakskov og Nykøbing F fik stor ros for
arrangementerne.
Vores beskæftigelsesprojekt, Krop & Kultur, har vi arbejdet med i 2019. Dog
har vi ikke afholdt nogen kurser, men vi har arbejdet med at indgå i en ny
model som DBU Bredde har igangsat. Dette er begge kommuner meget
interesseret i at være en del af. Vi forventer, at igangsætte kurser i begge
kommuner medio marts 2020.
I den første weekend i juli måned blev Belt cup afholdt for først engang i
Danmark - anden gang overhovedet, hvor den første blev afviklet i Lübeck.
Belt Cup er en fodboldturnering hvori der er tre danske og tre tyske hold der
spiller mod hinanden. De tre danske hold er 1. divisions holdene NFC, Næstved
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og HB Køge. Selve turneringen blev en stor sportslig succes, der endte med at
HB Køge vandt titlen.
Ud over at det er en weekend med fodbold, blev der også afholdt en
erhvervskonference og aktiviteter for tilskuerne - på lang sigt ønsker vi at
kunne skabe en folkefest, hvor fodbold, erhvervskonference og mellem folkelig
relationer vil præge Belt Cup weekenderne fremover. Det er vores plan, at vi
kan koble fodboldklubberne på begge sider EF bæltet med ind i Belt Cup
weekenderne og at det vil blive fyrtårnet for at skabe en fælles region hen over
Femern Bælt.
Arbejdet med Belt Cup har gjort, at DBU Lolland-Falster og det SchleswigHolstenske fodboldforbund har indgået et partnerskab, der skal komme vores
klubber til gavn omkring alle tænkelige aktiviteter for bredde fodbolden. Det er
dette arbejde at vi nu sætter fuld damp på. Vi håber, at klubberne kan se sig
selv ind i disse aktiviteter og vil være med til at præge udviklingen for bredde
fodbolden, i dette samarbejde.
Projektet plads til alle, hvor vi indgik i et partnerskab med Lolland Kommune
og Red Barnet, blev færdig afviklet i foråret 2019. Projektet omhandlede et
specifikt rekrutterings- og fastholdelsesforløb i fire navngivne klubber i Lolland
Kommune. Endvidere var der mulighed for at få opkvalificeret klubbernes
organisationer.
Endvidere forsøgte vi at etablere et integrationsforløb omkring sprogskolen i
Nakskov. Vi afholdt nogle træningspas på FC Nakskovs træningsanlæg, som
deltagerne var meget glade for. Vi måtte sætte forløbet på pause, da vi ikke
kunne sikre en fast instruktør på opgaven. Vi arbejder dog videre med at
rekruttere en instruktør.
DBU Lolland-Falster har igennem de sidste par år ønsket at afholde en
sundhedskonference på Lolland-Falster. Dette er der også i 2019 blevet
arbejdet på, hvor vi håber, at vi kan afholde en Sundhedskonference i efteråret
2020.

STÆVNEGRUPPEN 2019
Stævnegruppen bestod af Kaj D. Larsen formand, Per Lohse, Martin Boesen,
hjælp fra børnegruppen Mogens Mika, Allan S. Carlsen.
Formål:
At sikre en ordentlig afvikling på DBU Lolland Falsters udendørs børnestævner.
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Gruppen har ansvar for planlægning af stævner sammen med
administrationen.
Gruppen referer til administrationen, som udpeger gruppens formand.
Formanden tager kontakt til de klubber som har søgt om børnestævner ca. 20
dage før
afholdelsen for at gennemgå tjeklisten for børnestævner.
Afholdte stævner
Lørdag den 23. februar
hold
Lørdag den 27. april
hold
Lørdag den 11. maj
hold
Søndag den 19. maj
Søndag den 2. juni
Lørdag den 8. juni
hold
Lørdag den 22. juni
Lørdag den 24. august
hold
Søndag den 25. august
30 hold
Lørdag den 31. august
hold
Søndag den 1. september
16 hold
Søndag den 22. september
hold
Søndag den 29. september
92 hold

Fastelavnsstævne i Maribo
5 x 5 stævne i FC Nakskov

31

3 x 3 stævne i B 1938

31

3 x 3 stævne i ØGIF
5 x 5 stævne i NFC
3 x 3 stævne i Errindlev

24 hold
47 hold

3x3 & 5x5 stævne i Horbelev
3 x 3 stævne i DMI

85 hold

33
10

5 x 5 stævne i Rudbjerg
5 x 5 stævne i ØUB

41

3 x 3 stævne i FC Nakskov
3x3 & 5x5 stævne i Maribo
3x3 & 5x5 stævne i TGB

I alt: 12 udendørs stævner med 527 hold.
I gennemsnit 43 hold pr. stævne, det samme som i 2018.
Kaj D Larsen
2020
Lørdag den 29. februar i Maribo Hallerne afholdes der
fastelavnsstævne.
Sidste frist for tilmelding
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er den 10. februar 2020.
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