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DBU Lolland-Falster – årsberetning 2012
Året der gik
2012 nærmer sig med hastige skridt imod årsskiftet – og 2013.
Året har været fyldt med aktiviteter for fodboldinteresserede på Lolland-Falster og jeg
tænker, at vi kan se tilbage på et år, hvor en del aktiviteter er lykkedes med succes – både
for klubber og union.
Tak til alle vore frivillige i vore klubber og union
Vi kender alle personer, der i mange år – ja, ofte møder vi i dag personer, der i mere end
15 - 20 år eller mere har virket i vore klubber med forskellige opgaver. Disse ildsjæle kan
vi ikke være foruden – og derfor skal vi dels nu huske at påskønne dem for deres indsats –
dels skal vi sikre, at deres vilkår fortsat er så interessante, at de fortsat vil være en del af
de ”frivillige” hænder.
Friske undersøgelser udarbejdet af IDAN (Idrættens Analyse Institut) viser at
fodboldklubber generelt er bedre til at rekruttere frivillige til klubben – og samme
undersøgelse viser også at mange frivillige lader sig belønne ved goder som uddannelse,
træningstøj, festarrangementer, godtgørelse af omkostninger, men vi ved at der fortsat er
brug for mange frivillige i vore klubber.
Der ydes i vore klubber mange store indsatser af frivillige for at sikre den daglige drift.
Det at sikre, at der er tilstrækkelige ”frivillige” hænder til klubbernes medlemmer kræver
meget tid og organisering af ledere.
Men desværre er det ikke altid, at vi husker at påskønne det arbejde, som frivillige
klubmedlemmer udfører som formand – kasserer eller andre opgaver i vore klubber.
DIF (Danmarks Idrætsforbund) har netop udarbejdet Frivillighedstjek. Et tilbud om hjælp til
at idrætsforeninger / fodboldklubber bliver endnu bedre til at rekruttere og fastholde
frivillige.
Jeg ved at politikere i vore 2 kommuner på Lolland-Falster er meget opmærksomme på, at
de frivillige udfører mange opgaver små som store til glæde for børn og unge – men jeg vil
også appellere til, at kommunerne fortsat sikre gode vilkår for vore mange frivillige i
klubberne.
Ofte er jeg blevet kontaktet af formænd eller andre ledere i vore klubber, der oplever, at
det knirker i samarbejdet klub og kommune.
DBU Lolland-Falster er opmærksom på mange af de udfordringer, som i som ledere har i
klubberne – og vi vil forsøge at hjælpe – hvis vi formår det, men dette må komme an på en
prøve.
Udfordringer med skolelukninger og de derved medfølgende frustrationer hos vore ledere
om de fremtidige faciliteter til brug for fodboldklubber kender vi desværre også til på
Lolland-Falster.
Det er svære odds for foreningslivet, når baner, omklædningsfaciliteter ikke er mere er til
rådighed – eller når vore frivillige i klubberne – også skal bruge energi på at sikre samme
faciliteter.
Men husker du i øvrigt, at du i din klub giver de frivillige et skulderklap for deres indsats –
store som små.

Visionsplanen DBU Lolland-Falster på vej mod 2015
Visionsplanen, som blev fremlagt i januar 2011 og som bestyrelsen målrettet har arbejdet
efter – indeholder en række fokusområder, som vi også i 2013 vil arbejde videre på.
Fodboldspillet har naturligvis en fremtid på Lolland-Falster – men vi skal sikre, at dette
sker under ”Konkurrence- Udvikling – Fællesskab”.
Klubnetværk
DBU Lolland-Falster består i dag af 44 klubber. 44 klubber som vi har valgt at dele op i 8
distrikter.
Hvorfor så det? Jo, unionsbestyrelsen har ønsket at møde klubberne i deres lokale
område sammen med 4 – 6 andre klubber. På møderne har vi lyttet til klubledernes travle
hverdag. Fået fortalt om opgaver og arrangementer, der er lykkedes og opgaver, der giver
udfordringer i den enkelte klub.
Opgaver og arrangementer, der relaterer til den lokale turnering, rekruttering af piger og
drenge til at spille fodbold, Fodbold-Fitness og mange andre opgaver, som klubber
påtager sig eller er blevet pålagt at udføre som klub.
Vi er nu i efteråret 2012 i færd med at besøge distrikterne for 2. gang – og vi kan notere
os, at klubberne gerne vil samarbejde om forskellige aktiviteter, f.eks. Club Office,
kassereropgaver, uddannelse og fælles hold.
Unionsbestyrelsens ønske forud for tiltaget ”Distriktsmøder” var bl.a. at skabe mulighed for
et øget samarbejde klubberne imellem – samt naturligvis også – at lytte til klubberne.
Der er herligt at kunne konstatere på disse møder, at klubledere er kollegaer, der gerne
hjælpe hinanden – og kommer med input til at se muligheder for en løsning hos
naboklubben.
I 2013 vil vi fortsætte med besøg i distrikterne – og de næste møder er allerede tilrettelagt i
januar måned.
En del af vort netværk er også DBU Lolland-Falsters Formandsklub, som senest afholdt
møde i november måned med deltagelse af 23 klubformænd. Programmet denne aften var
i øvrigt samarbejde klub og kommune – samt union.
Spillerudvikling – og donationen fra Nordea fonden, der gjorde det muligt.
Et andet meget vigtigt område for unionen er spillerudvikling. Vi har fortsat den opfattelse,
at vi i fællesskab skal udvikle ”fodboldens spillere” til at blive endnu dygtigere og det kan vi
bl.a. ved spillerudviklingsprojektet for U14 – og U15, som nu har fungeret på 6. år.
De fleste af unionens medlemsklubber bakker op om projektet – og jeg er overbevidst om,
at det er den rigtige måde, vi arbejder på. Også her er det glædeligt, at jeg kan konstatere,
at klubberne vil samarbejde – til glæde for fodbolden på Lolland-Falster.
Men det stopper ikke her.
Som bekendt så ønsker vi, at få organiseret børneidrætten, så der er plads til alle med
fokus på den enkelte spillers udvikling frem for holdets resultater.
Ved seneste repræsentantskab i januar fik DBU Lolland-Falster af Povl Høier,
næstformand i Nordea fonden overrakt en check på DKK 905.000 til spillerudvikling i
perioden frem til udgangen af 2015.
Dette beløb betyder, at vi i dag har mulighed for at tilbyde vore klubber besøg af vore
supervisor, instruktører og sikre en øget kvalitet i træning og glæde ved at spille fodbold –
hos piger og drenge. At spille fodbold skal være sjovt og udviklende for den enkelte spiller.
Vi har valgt at dele spillerudviklingen op i forhold til aldersgrupper, således piger og drenge
op til 12 år – og piger og drenge i alderen 13 – 18 år – samt endelig et
træneruddannelsestilbud for trænere, der træner og instruerer pigespillere.
I dag er i alt 21 klubber tilmeldt disse tiltag. En succes, der gerne skal fortsætte i 2013.

Turnering og stævner for børn og unge
Piger og drenge elsker at spille fodbold. I 2012 er der i et godt samarbejde klub og union
blevet afviklet mange stævner med piger og drenge i alderen op til 12 år.
Unionens Børnegruppe og Sekretariatet er lykkedes flot med at arrangere disse stævner.
Klubber kan tilmelde sig som arrangør – og Børnegruppen og Sekretariatet sørger for
afvikling af fodboldstævnet – uden problemer. Det giver tryghed som arrangørklub og piger
og drenge, forældre kan glæde sig over fodboldstævner, der lykkes.
DBU Lolland-Falster og kommuner
1. april 2012 afviklede vi et seminar med fokus på samarbejde ”Klub – kommuner og DBU
Lolland-Falster”. På seminaret deltog borgmester og politikere fra de 2 kommuner.
På seminaret oplevede vi et ønske om et samarbejde til glæde for idræt og borgere i de 2
kommuner. Vi har i dag et godt samarbejde med Lolland og Guldborgssund kommuner.
Men vi har et ønske om at komme i endnu tættere samarbejde om vor sport til glæde for
vore klubber og spillere.
Vi ønsker at etablere partnerskab imellem kommune og fodboldklubber og unionen. Vi har
et fælles ansvar for at piger og drenge bliver motiveret til at dyrke idræt, få øget fysisk
aktivitet, og sikre endnu bedre indlæring og sundhed.
I 2012 har vi forsøgt via besøg i SFO og børnehaver at få endnu flere aktive piger og
drenge, bl.a. ved leg og fodboldundervisning.
Men et andet fokusområde i vort samarbejde med kommunerne er at opnå bedre vilkår for
de frivillige i vore medlemsklubber.
Hvordan kan vi fastholde tilfredsstillende faciliteter til fodboldklubber, omklædning,
fodboldbaner, opkridtning mm. Vore fodboldklubber er ofte samlingspunkt for aktiviteter i
landsbyer i landdistrikterne, hvordan kan vi sikre deres eksistens?
Banegruppen under Guldborgsund kommune er et godt eksempel på at kommune og
klubber ved fælles indsat opnår en win – win situation. Vore medlemmer i Banegruppen
gør en forskel i samarbejdet med kommunen og er med gruppens indsats med til at sikre
gode banevilkår for klubberne.
2012 blev året, hvor vi fik fornyet fokus på samarbejdet med kommunerne. Jeg tror, at vi i
2012 og fremefter vil se et endnu tættere samarbejde med idræt og kommunerne. Et
samarbejde, jeg ser frem til at være en del af.
DBU Lolland-Falsters Kommunegruppe med repræsentanter fra 6 klubber blev nedsat i
2012 og har blandt mange formål bl.a. at arbejde på at sikre og fastholde klubfaciliteter.
DBU Lolland-Falster
Som organisation har vi også et ønske om at sikre en udvikling af vore arbejdsmetoder og
rutiner.
Vi er i en evig forandringsproces.
I bestyrelsen arbejder vi uændret på at sikre en målrettet udvikling af vor organisation,
således at vi kan tilbyde vore medlemsklubber høj service, stort engagement med
lokalkendskab – men også konstant udvikling af vor organisation og de ydelser, som vore
klubber tilbydes.
Medlemstal i vore klubber
Klubbernes medlemstal der er indberettet til kommuner og DIF viser en positiv udvikling.
De af klubberne indberettede medlemstal viser, at vi i dag i vore 47 medlemsklubber med
7.017 medlemmer på ny har en fremgang i år med 296 nye medlemmer.
Det er en flot udvikling og det er primært tilgang af nye medlemmer under 12 år, både
piger og drenge – desværre må vi se en markant frafald blandt fodboldspillere i
aldersgruppen over 25 år.

Fodbold Fitness
I 2012 har der været fokus på Fodbold Fitness. Vi ønsker at flere seniorer – kvinder som
mænd skal spille fodbold – hjemme i klubben. Vor konsulent Søren Andersen har i årets
løb hjulpet klubber med at igangsætte Fodbold Fitness i klubben. Jeg tænker, at vi
sammen med vore klubber skal motivere endnu flere seniorer til at dyrker fodboldspillet i
klubben.
Færre turneringshold
I den skriftlige beretning for 2011 skrev jeg også til jer, at vi må konstatere færre
turneringshold. Denne udvikling er desværre ikke ændret – men er fortsat i 2012.
Vi kan glæde os over udvikling på antal medlemmer i vore klubber, hvilket også har
medført flere gennemførte stævner for piger og drenge og med flere hold.
Men antallet af turneringshold med 11-mandshold i ungdomsrækker og seniorhold er
faldet på ny.
DBU Lolland-Falster har nedsat et Turneringsudvalg, som bl.a. har til opgave at fokusere
på, hvorledes kan vi sikre endnu bedre turneringstilbud til vore spillere og
medlemsklubber.
Vi må erkende, at der er øget styrkeforskel på hold i de forskellige rækker. Vi må også
erkende, at med den nye lukkelov, så er der mange fodboldinteresserede, der er på job i
week-end.
For 1 år siden, i november 2011 afholdtes seminar med 23 deltagende klubber og
unionens repræsentanter og her lovede klubberne at arbejde for øget kvalitet i klubbernes
spillerudvikling og afvikling af kampe og dermed en øget stabilitet i seniorrækkerne.
På samme seminar bakkede klubberne også op om de nye tiltag for piger og drenge
indenfor spillerudvikling, som DBU Lolland-Falster ønsker at iværksætte.
Jeg tror fortsat på, at det arbejde vi iværksætter målrettet på spillerudvikling er med til at
forbedre vore muligheder for at have attraktive turneringstilbud til vore klubber – og sikre
fastholdelse af piger og drenge i fodboldklubberne.
Dommeren er fortsat en del af en fodboldkamp
Vi, DBU Lolland-Falster og vore klubber skal sikre, at dommerne ved deres fremmøde til
klubhuset bliver modtaget som den gæst de vitterlig er og klubberne skal sikre, at
dommeren har gode arbejdsvilkår før, under og efter en kamp. Dette står ikke til
diskussion.
Vi har alle et ansvar for at vore kampe afvikles i god tone og med respekt for de forskellige
opgaver, som vi har, når vi er en del af en fodboldkamp. Det være træner, leder, spiller og
dommer.
Vore dommere hjælper os alle med sikre afvikling af vore fodboldkampe både på divisionsog serieniveau – men også i lavere rangerende hold og ungdomskampe.
Alle deltagere i og omkring en fodboldkamp – uanset niveau – ønsker at yde sit bedste og
til glæde for netop den kamp, som bliver spillet.
På alle niveauer begås fejl af alle interessenter i en kamp, det er svært at undgå. Og
selvfølgelig kan en dommer også fejle – og selvfølgelig kan en træner, en spiller fejle, men
uanset en fejl eller ej så skal der være respekt om det arbejde, der udføres af dommeren,
træneren eller spilleren.

I samarbejde med dommerklubben arbejdes der p.t. på dels at rekruttere nye dommere –
men også at sikre talentudvikling af de unge dommere og de dommere med mindre
erfaring.
I samarbejde med repræsentanter fra LFFK er talentudviklingen af dommere dygtigt sat i
proces og vi kan glæde os over at talenter spottes og efterfølgende udvikles.
Lolland-Falsters Folketidende
Vi har et godt samarbejde med den lokale presse, der primært Lolland-Falsters
Folketidende og efter en kort periode med reduceret udgave af ”Resultatbørsen” så kan vi
i dag læse mange fodboldresultater kampe i ungdomsrækker og seniorrækker.
Lørdagens Sports Profil har vi efterhånden i et år kunnet glæde os over. Stor ros til avisen
og journalisten for de gode historier, der bliver skrevet om frivillige, tidligere aktive og
trænere, der er eller har været en del af idrætten på Lolland-Falster.
Kaj D. Larsen.
Når bestyrelsen efter Repræsentantskabet den 12. januar 2013 skal konstituere sig, vil Kaj
D. Larsen ikke være at finde i mødelokalet. Kaj D. stopper efter 36 år som medlem af
bestyrelsen i LFBU og nu DBU Lolland-Falster – og mere end 43 år som frivillig i unionens
virke. Kaj vil velfortjent blive hyldet af fodboldfolket på Lolland-Falster ved en reception
den 12. januar 2013.
DBU Lolland-Falster søger fagfolk
Unionens vil sikre de stærkeste kompetencer i unionens fremtidige udvalg og grupper – og
åbner op for direkte ansøgninger til unionens udvalg og grupper.
Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet i januar 2013 åbnes op for direkte
ansøgninger til pladserne i unionens udvalg og grupper.
Åbningen for eksterne ansøger sker blandt andet for at sikre større faglighed, effektivitet
og de bedste kompetencer til gavn for den fortsatte udvikling af fodbolden på LollandFalster. Men mere herom senere.
Tak
En tak til mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde i 2012, til alle vore frivillige i
klubberne, alle de frivillige i alle unionens udvalg og grupper, der alle gør det muligt at
daglig drift og aktiviteter i klub og union vil lykkes.
Tak til vore dommere, til LFFK for det gode samarbejde vi har og som vi ser frem til fortsat
at have.
Til Sekretariatet under Bjarne Hansens ledelse skal også lyde en tak for indsatsen i 2012.
Alle ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

På bestyrelsens vegne
Maribo, den 2. december 2012.

Gert Lundgaard

Beretning fra TU
DBU Lolland-Falsters bestyrelse besluttede med virkning fra 2012 at ændre unionens
organer, således at det tidligere Turneringsudvalgs opgaver for fremtiden blev varetaget af
2 udvalg – Seniorudvalget og Lov- og Disciplinærudvalget. Denne beslutning skal
selvfølgelig forelægges på repræsentantskabsmødet, således at der kan foretages de
rigtige afstemninger førend, at det officielt er endeligt på plads. Vi har dog arbejdet som to
organer i løbet af 2012 for at drage nyttige erfaringer med en sådan opdeling. Vi tillader os
også at skrive vores beretning som to selvstændige beretninger.

ÅRSBERETNING FOR SENIOR”UDVALGET” 2012
Vi har brugt en hel del tid på at udarbejde en forretningsorden for vores arbejde og vi har i
skrivende stund ikke lagt os endeligt fast på om vi skal hedde ”Seniorudvalget” eller
”Turneringsudvalget”, men vi vil i denne beretning bruge ordet seniorudvalget.
Det er en succes, at Lolland-Falster p.t. er repræsenteret med 3 klubber i Danmarksserien,
pulje 2. Men desværre ligger 2 af vore klubber under nedrykningsstregen. Vi må erkende,
at der er stor forskel på styrken i L-F Serien og næste række, Danmarksserien. NB fik som
oprykker svære vilkår og skulle på få måneder vende sig - fra sejrrige kampe i L-F Serien til niveauet i Danmarksserien.
I Folketidende den 5. november skrev Allan Plenborg under overskriften ”Alarmerende
stort spring”, om sit syn på forskellen på LF-serie niveau og Danmarksserie niveau. Dette
sammenholdt med det faktum, at der også i 2012 blev færre turneringshold, gør at vi i
seniorudvalget har stor fokus på samtlige rækker i vores turnering for at undersøge
mulighederne for at forbedre dem. Dette arbejde er vi p.t. i fuld gang med.
Det var en flot præstation, at B.1921 i foråret 2012 sikrede sig oprykning fra Kvinde DS og
til 1. division. Men også her kan vi konstatere, at det er svært at være oprykkerhold. Dette
til trods så har holdets resultater være beskedne nederlag i langt de fleste kampe.
LFA har i 2. division spillet mange kampe i efteråret – og med tilfredsstillende resultater og
efterfølgende placering.
Truppen til 2. divisionsholdet består i dag bl.a. af mange lokale spillere, spillere, der
tidligere har fået sin fodboldmæssige opvækst i en anden klub på Lolland-Falster – inden
turen gik videre til Lolland-Falster Alliancen for at afprøve sit talent. Det glæder mig meget,
at de lokale talenter i dag slår igennem på dette niveau.
Afslutningsvis vil jeg takke alle udvalgsmedlemmerne for et godt og konstruktivt arbejde
hen over året. Jeg vil ligeledes takke dommerne og deres bestyrelse for godt samarbejde.
Jeg vil ligeledes takke Folketidende for et godt samarbejde.
På seniorudvalgets vegne
Thomas Bonde Jensen

ÅRSBERETNING FOR LOV- OG DISCIPLINÆR”UDVALGET” 2012
DBU Lolland-Falsters bestyrelse besluttede med virkning fra 2012 at ændre unionens
organer, således at det tidligere Turneringsudvalgs opgaver for fremtiden blev varetaget af
2 udvalg – Seniorudvalget og Lov- og Disciplinærudvalget.
Bestyrelsen udpegede 3 af de hidtidige medlemmer af Turneringsudvalget, John ”Stubbe”
Rasmussen, Jørgen W. Nielsen og undertegnede, som medlemmer af udvalget. Der skal
således ikke være et medlem, som samtidig er medlem af bestyrelsen. På et møde i
udvalget den 1. marts 2012 konstituerede udvalget sig med undertegnede som formand,

Jørgen W. Nielsen som næstformand og John ”Stubbe” som menigt medlem. På samme
møde vedtog udvalget sin forretningsorden, der efterfølgende er godkendt af bestyrelsen.
Det fremgår af forretningsordenen, at udvalget består af 3 til 4 medlemmer. Der er således
i udvalget plads til et yderligere medlem, og herfra skal lyde en opfordring til evt.
interesserede til at melde sig til bestyrelsen. Udvalget mangler også suppleanter.
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 til § 23 i fællesbestemmelserne i
Turneringsreglementet.
Udvalget træffer sine afgørelser på møder eller ved mailkorrespondance. Udvalget har i
løbet af året afholdt 4 møder og har i øvrigt afgjort en lang række sager på baggrund af
mails mellem medlemmerne og Sekretariatet. Jeg skal her kun komme ind på nogle
enkelte forhold.
På baggrund af en henvendelse fra Lolland-Falsters Fodbolddommerklub drøftede
udvalget inden sæsonstart, hvorledes sager om forseelser begået mod dommere og
linjedommere skulle håndteres. Der har i det tidligere Turneringsudvalg været behandlet
nogle alvorlige sager af denne karakter. På den baggrund fandt udvalget behov for at
skrive til klubberne for at gøre opmærksom på, at udvalget havde særlig fokus på disse
sager, der er helt uacceptable. Udvalget gjorde opmærksom på, at der ville blive foretaget
individuelle bedømmelser, og at man måtte forvente, at udvalget ville idømme
længerevarende karantæner. Der ligger heri, at udvalget også forventede i højere grad at
indkalde parterne i sådanne sager til høring, for at få belyst sagerne bedst muligt.
Også i 2012 har udvalget behandlet ganske alvorlige sager og udstedt lange karantæner.
En gang har udvalget fundet anledning til at afholde møde med høring af parterne.
Dommerne og klubberne har generelt været gode til at oplyse sagerne, hvilket er helt
afgørende for udvalget. Stor respekt for det med håb om, at det vil fortsætte i 2013. Flere
klubber har i øvrigt også selv taget affære i anledning af sager og eksempelvis selv givet
spillere karantæne eller trukket hold, der havde problemer med at opføre sig ordentligt.
Det skal dog understreges, at sådanne tiltag ikke har indflydelse på udvalgets afgørelser.
Udvalget har senest måtte forholde sig til en sag, der er opstået, fordi der har været
uoverensstemmelse mellem de af DBU vedtagne fællesbestemmelser og de regler, der
var gengivet på DBU Lolland-Falsters hjemmeside, hvilket skyldes en administrativ fejl.
Udvalget har afgjort, at der ikke er mulighed for at fravige de af DBU vedtagne
fællesbestemmelser. Det har naturligvis givet anledning til overvejelser. Foreløbig afventer
udvalget det endelig udfald af sagen.
DBU er ved at gennemføre en proces for at revidere fællesbestemmelserne og de deraf
afledte turneringsreglementer/særlige bestemmelser for de enkelte lokalunioner. Det er
meningen, at de nye turneringsreglementer skal træde i kraft den 1. januar 2013. I den
anledning har der været afholdt møde med den nedsatte arbejdsgruppe. DBU LollandFalster har mulighed for at bibeholde en række særregler, men det er meningen, at
reglementerne skal være så ens som muligt. Når det endelig turneringsreglement
foreligger, vil dette blive kommunikeret ud til klubberne.
Jeg skal til sidst kvittere for et fortræffeligt samarbejde i året der er gået med mine to
udvalgskolleger samt Bjarne og Søren i Sekretariatet.
På Lov- og Disciplinærudvalgets vegne
Thomas Faarup

Beretning Dommergruppen (DG)
Dommergruppen (DG) er sammensat af følgende personer: Khosro Solaimani (KS), Bo
Abildgaard (BA), James Nielsen (JN), Thomas Bonde Jensen (TBJ) og Michael Skaarup
(MS og formand).
DG afholdte følgende aktiviteter i 2012 i nævnte rækkefølge: Udviklermøde, den
obligatoriske dommer-vejleder og udvikler teoritest, den fysiske dommertest,
Niveaulægningskampen og den afsluttende trioudviklereksamen.
Årets første event var Udviklermødet som blev afholdt i Nykøbing F Hallen. Alle DBU
Lolland-Falsters dommerudviklere var inviteret til gennemgang af DBU´s retningslinjer
under grundig vejledning fra DBU´s Diplominstruktør Allan Vennike. Der var 11 fremmødte
og 3 afbud, hvilket var tilfredsstillende.
Den obligatoriske dommer-vejleder og udviklerteoritest blev afholdt i Maribo Boldklubs
velindrettede lokaler. Alle klassificerede dommere blev eksamineret af 6 stk. DBU
dommerteoriinstruktører og alle bestod testen. En dommer meldte afbud grundet
arbejdsmæssige årsager, men bestod testen senere på foråret. Et stort tillykke til samtlige
klassificerede dommere for at bestå testen, og en stor tak til de indbudte DBU dommerteoriinstruktører.
Den fysiske dommertest for de klassificerede dommere blev afholdt i Maribo Hallen medio
august måned. Alle på nær 2 klassificerede dommere bestod løbetesten med deres
individuelle krav. Den ene dommer blev skadet under løbetesten og den anden dommer
meldte afbud, hvorfor pågældende dommere skulle bestå en Reløbetest 14 dage senere.
Til løbetesten var der 3 kontrollanter fra DBU: Torben Kolters, James Nielsen og Niels
Nielsen – en stor tak til denne trio. Til Reløbetesten var der inviteret flere ikkeklassificerede dommere som DBU Lolland-Falster så kunne bruge som substitutter hvis
der i løbet af sæsonen opstod mangel på dommere/linjedommere. Stort set alle inviterede
dommere bestod Reløbetesten under kyndig vejledning af KS og Frede Mathiesen.
Niveaulægningskampen 2012 blev afholdt i Døllefjelde (DMI) og med et fremmøde af 11
udviklere og 2 vejledere må dette siges at være særdeles tilfredsstillende. JN var desuden
med som repræsentant for DBU Lolland-Falster. Kampen og triosamarbejdet blev drøftet
efterfølgende i plenum med mange gode og konstruktive indlæg. Hermed en stor tak til
DMI og deres cafeteriaansatte for at dette arrangement kunne gennemføres til alles
tilfredshed.
Årets sidste event var den afsluttende Trioudviklereksamen som blev afholdt under kyndig
vejledning af Villy Ø Pedersen (VØP), Khosro Solaimani (KS) og med Erik Høi som
dommertrioens udvikler. Eksamen blev afholdt i Systofte Boldklub og der skal herfra lyde
en stor tak for at tilbyde de optimale rammer til denne eksamen. Der var i øvrigt 4
udviklere til denne eksamen og alle 4 bestod den afsluttende mundtlige og skriftlige test.
Et stort tillykke til disse 4 nye trioudviklere.
Udviklergruppens indstilling til klassifikationen for dommere under DBU Lolland-Falster
blev godkendt for året 2012. Samtlige indstillinger til DBU´s talentdommergrupper blev
godkendt for året 2012. Indstillingen af DBU Dommerudvikler blev godkendt for året 2012.
En stor tak til Dommergruppens medlemmer for et fremragende og konstruktivt
samarbejde i 2012, samt en stor tak til vore samarbejdspartnere DBU og DFU.
På vegne af DBU Lolland-Falsters Dommergruppe
Michael Skaarup
Formand

Beretning af DBU Lolland-Falsters Dommeruddannelsesgruppe (DUG)
DUG DBU Lolland-Falster er en undergruppe til DBU Lolland-Falsters Uddannelsesgruppe
og den består af pt. 7 personer: Ib Larsen (IL – sekretær), John Kildsgaard (JK), Torben
Kolters (TK), Kim Larsen (KL), Claus R. Mortensen (CRM), Michael Schlander (MSC –
valgt ind i 2012) og Michael Skaarup (MS – formand).
Året 2012 vil med garanti gå over i historien, idet DBU valgte at stille samtlige
strukturerede dommeruddannelser samt temakurser i bero fra foråret til ultimo oktober
2012 grundet den alvorlige budgetoverskridelse. Denne budgetoverskridelse blev skab af
en alt for stor ”succestilmelding” til disse kurser, hvorfor alt andet end et stop ville være
økonomisk uansvarlighed. Heldigvis har DBU og Dansk Fodbolddommer Union (DFU) i
fællesskab sikret en genåbning af dommeruddannelserne. En stor tak til de 2 parter for at
være kommet til enighed. Når det så er nævnt, har der altså været afholdte dommerkurser
i 2012: ”Dommer i Praksis” med 9 deltagere, ”Konflikthåndtering og Dommergerning” med
11 deltagere. ”Teoriaften” i Maribo med 18 deltagere, ”Teoriaften” i Eskilstrup med 19
deltagere. DUG havde desværre også et enkelt aflyst kursus: ”Lederstil og
Dommergerning” . Om disse tilmeldinger er acceptable kan til en hver tid drøftes, men
potentielt er der 80 dommere til Teoriaftenerne og maximalt 20 til Temakurserne eller den
strukturerede dommeruddannelse. Men opfordringen fra DUG er ganske enkelt til alle vore
dommere: meld jer nu til de kurser – det kan kun være en hjælp for jeres praktiske
dommergerning.
Vores tiltag i 2011 Talentdommergruppen (TDG) havde også flere tilfredsstillende
aktiviteter i årets løb. TDG afholdte flere events: løbetest, teoritest og kampobservationer
med ture til Køge og Nakskov. TDG er gruppen hvor vores talenter få muligheden for at
udvikle deres dommergerning i samarbejde med gruppens ansvarshavende: CRM. Hen
over året 2012 har der været lidt dommerudskiftninger i TDG grundet forskellige årsager.
DUG har en særdeles god tro på, at vi i DBU Lolland-Falster får vores næste ”topdommer”
qua denne gruppes hårde og målrettede arbejde. TDG refererer i øvrigt direkte til DUG.
De 80 dommere som DBU Lolland-Falster havde til rådighed i 2012 var et passende antal
jf. antal fodboldklubber. Det er desværre en kendsgerning, at der bliver færre og færre
klubber på Lolland-Falster, hvorfor der deraf også bliver færre kampe til vores dommere.
Men det er selvfølgeligt ærgerligt at årets vigtigste uddannelse (Læs: Dommergrundkurset)
for kort tid siden er blevet aflyst pga. alt for få tilmeldinger. Årsagen til disse få tilmeldinger
kan være mange, men de største ”rygter på vandrørene” fortæller at prisen som steg fra
dkr. 1050,00 i år 2011 til nu 2000,00 var den væsentligste. Og med de antal tilmeldte
aspiranter i andre Lokalunioner kan vi konstatere at det ikke er en isoleret udfordring kun
på Lolland-Falster. DUG prøver at etablere et nyt Dommergrundkursus primo 2013, hvor
der også kræves en større pondus fra vores gruppe og det er vi også villige til gøre for at
få flere uddannede dommere. Vi samler handsken op og tager hermed udfordringen. Men
der skal også lyde en stor opfordring til vores klubber med at få unge spillere til at tage en
dommeruddannelse, det er også jeres ansvar at forhøje kvaliteten og kvantiteten.
En stor tak herfra til vores DUG-medlemmer for at arbejde stenhårdt og i håb om et endnu
bedre år 2013, samt en tak til samarbejdspartnere DFU og DBU.
På vegne af DBU Lolland-Falsters DUG-gruppe
Michael Skaarup
Formand

Futsal- og indefodboldgruppen 2011/12
Indledning
Futsal- og indefodboldgruppens varetager indefodbold for aldersgruppen fra U13 for både
herre og kvinder og er organisatorisk en undergruppe af turneringsudvalget. Gruppen er
sammensat således:
Mogens Nielsen fra bestyrelse – Formand
James Nielsen, Nakskov
Mogens Mika, Nykøbing F.
Indendørsfodbold dækker over den traditionelle indendørs fodbold, som har været spillet i
rigtig mange år, samt FUTSAL.
Nedenstående viser udviklingen i antallet af tilmeldte hold de sidste fire år:
Opgørelse over tilmeldte hold Herre/kvinder 2008-2012 – Traditionel indefodbold
Senior
Herrehold

Ungdom

Kvindehold

I alt

Drenge

I alt- Antal hold

Piger

I alt

2012-13

52

12

64

70

18

88

152

2011-12

59

16

75

72

27

99

174

2010-11

57

10

67

81

31

112

179

2009-10

51

10

61

94

27

121

182

Specifikation

20

122

12

I alt
kvinder

12

U-13

18

U-14

0

U-15

8

20

Total

U-16

43

0

U-18

2009-10

Senior

12

I alt
herre

15

45

U-13

44

2010-11

U-14

2011-12

U-15

12

U-16

40

U-17

Veteran

2012-13

Kvinder

U-18

Senior

Sæson

U-19

Herre

0

11

0

7

30

6

15

11

16

24

131

16

12

15

20

10

24

138

10

8

12

11

26

145

10

9

13

5

23

45

12

15

152

43

174

41

179

37

182

Kilde: Udarbejdede program-hæfter fra DBU-Lolland-Falster kontoret

Ligesom tendensen i udendørs fodbold, viser også indefodbolden faldende antal tilmeldte
hold til igangværende indendørssæson 2012/13. Interessen er de sidste 5 år faldet med
22 % svarende til ca. 50 mindre holdtilmeldinger. Det mest iøjefaldende er faldet i den
nuværende turnering 2012/13, hvor faldet er på 13 % eller omsat i hold med 22 mindre
hold i turneringen. De faldende tilmeldinger fordeler sig ligeligt på voksne og ungdom med
en lille overvægt til kvinde-/pigefodbold.
Denne udvikling er foruroligende og giver anledning til bekymring i DBU-Lolland-Falster,
derfor vil Futsal- og indefodboldgruppen have særlig fokus på og forsøge at stoppe den
igangværende udvikling.
Futsalområdet er stadig et området med megen tilbageholdenhed i klubberne, men LFmesterskabs- turnering for seniorer har haft tilslutning for 5 hold, der gerne skal udbygges.
Afsluttet indendørsturnering 2011/12
I sidste års indendørsturnering deltog 174 tilmeldte hold og kampene blev afviklet med
stort tilfredshed hos alle parter - spillere, arrangerede klubber og dommere.
Der er stadig mange hold, der melder afbud til kampene til stor irritation for spillerne og
klubber, der i værste fald må køre hjem igen eller kun spille få kampe. DBU-LollandFalster følger udviklingen, men erkender også, at der kan være faktorer som gør, at der
med kort varsel meldes afbud. Det må bare ikke ske for tit, hvilket er oplevelsen.

Efter mange kampe blev kåret følgende L-F-mestre:

Herre Senior
Herre Veteran I
Herre Veteran II
Herre U-18 dr.1
Herre U-18 dr.2
Herre U-17 dr.1
Herre U-17 dr.2
Herre U-16 dr.1
Herre U-16 dr.2
Herre U-15 dr.1
Herre U-15 dr.2
Herre U-15 dr.3
Herre U-14 dr.1
Herre U-14 dr.2
Herre U-13 dr.1
Herre U-13 dr.2
Herre U-13 dr.3

Vindere 2011-12
B.1901
Toreby
--Tingsted
------Frem Sakskøbing
Maribo
B.1901
B.1901
--NB
B.1921
B.1901
Rødby
---

Vindere 2010-11
B.1921
B.1921
B.1921
Bogø IF
LUIF
----B.1901
Rudbjerg
Eskilstrup
Rødby
TGB
Eskilstrup
--Eskilstrup
Horslunde
Stubbekøbing

--Kvinder Senior
--GPA
Kvinder U-18
B.1921
Kvinder U-16 Pi.1
GPA
--Kvinder U-16 Pi.2
NAB
--Kvinder U-15 pi.1
B.1921
Kvinder U-15 pi.2
NAB
Kvinder U-14 pi.1
NB
--Kvinder U-14 Pi.2
Maribo
--Kvinder U-13 pi.2
--NB
Kvinder U-13 pi.2
--B.1901
Stort tillykke med mesterskaberne og held og lykke til klubberne i indeværende
indendørssæson.
Igangværende indendørsturnering 2011/12
Den 23. indendørsturnering er i fuld gang med deltagelse af 179 tilmeldte hold, der
fordeler sig på følgende antal klubber:
2012-13
2011/12
Herre Senior
23 klubber 24 klubber
Herre ungdom
22 klubber 24 klubber
Kvinder Senior
9 klubber
12 klubber
Kvinder ungdom 12 klubber 16 klubber
Turneringen startede 10. november 2012 og forventes afsluttet 2. februar 2013, hvor de
nye L-F mestre vil være fundet efter 1397 kampe under ledelse af 30 dommere.
Igen i år har der været faldende antal tilmeldinger, men faldet er alarmerende stort i
forhold til tidligere år, hvor nedgangen kun har været af mindre omfang. Nedgangen er
både i antal tilmeldte hold og antal deltagende klubber og udgør 13 % på begge
kategorier.
Klubberne og DBU-Lolland-Falster har en fælles opgave for at stoppe denne udvikling og
der må gøres en ekstra indsats. Vi er i den situation, at vi har masser af haltimer til
rådighed, hvilket er et privilegium i forhold til øvrige unioner i landet. Grundlaget er til stede

- vi har haltimer og masser af fodboldspillere. Vi skal skabe øget interesse og gøre en
ekstra indsat for at udnytte mulighederne. Gør vi ikke det, kan virkeligheden blive, at
haltimer overdrages til andre sportsgrene, som står klar. Et andet scenarie kan blive, at
hallerne i visse områder ikke har en tilfredsstillende udnyttelsesgrad, der kan give de
kommunale myndigheder anledning til overvejelser om fortsat funktion.
DBU-Lolland-Falster er lidt bekymret for fremtidens indendørs fodbold og ønsker at stoppe
udviklingen, især i områder, hvor de mindre klubsamfund kæmper for at opretholde
aktiviteter til gavn for bl.a. fodbolden.
Med virkning fra denne sæson er det besluttet, at arrangerende klubber får dækket en del
af deres omkostninger ved de mange timer, de anvender ved indefodboldstævnerne.
Beløbet er p.t. fastsat til 500 kr. pr. arrangement og vil løbende blive vurderet.
Futsal
Selvom futsal ikke har den store udbredelse i vores område, kan vi være med helt fremme
og fik i sidste sæson et dansk mesterskab, da LFA-U19-drenge på fremragende og
suveræn vis, gik hele vejen via vindere af rækken på Sjælland og finalestævnet med
øvrige hold fra hele Danmark.
Den 29. januar 2012 i Glostrup blev lands-finale stævnet afviklet og der var ingen tvivl –
LFA blev en klar vinder med en 9-1 sejr over Fredericia og en finalesejr på 8-3 over
Midtals IF. Guldmedaljerne blev fortjent hængt om halsen til stor glæde for spillerne og
klubben, men også for DBU-Lolland-Falster. Det var en dag, hvor alle fra LFA og LollandFalster kunne ranke ryggen og modtage anerkende nik fra alle aktører indenfor futsal –
Dejlig dag.
DBU etablerede i 2012 et futsal-landshold bl.a. for fortsat at udvikle området, men også for
at holdet kan blive drivkraften for stigende interesse på landsplan. Efter oprettelse har
Danmark fået mange invitationer til landskampe fra f.eks. England, Tyskland, Norge,
Sverige og Finland og flere kampe er allerede afviklet.
Selvfølgelig er vi repræsenteret med spiller på landsholdet, da Jakob Bonde Jensens
indsats og talent blev bemærket ved LFA danmarksmesterskab. Dette resulterede i
landsholdsudtagelse og deltagelse i DBU-samlingerne for landsholdet. Stort tillykke med
repræsentationen på landsholdet skal lyde fra DBU-Lolland-Falster og held og lykke
fremover. Jakob har allerede etableret som en stamspiller og har været udtaget og
deltaget i alle landskampene og –samlinger.
I den afsluttede futsalsæson for herre-senior var B.1921vores repræsentant og fik et flot
resultat, idet holdet nåede finalestævnet, hvor holdet tabte 4-2 til Herlev. Holdet viste god
teknisk fodbold og kunne med lidt held været nået helt til tops, hvor en sejr have givet
adgang til Futsal-ligaen for de bedste hold i Danmark.
Øvrige hold var på kvindesiden, hvor B.1921 seniorhold og GPA-U18-hold også var i
aktion med anerkendende resultater. B.1921 blev nr. 3 i indledende runde og GPA blev
vinder af deres pulje, men tabte et lille skridt i de efterfølgende kampe.
Igen i år lykkedes det, at afvikle det officielle L-F-mesterskab for herre-seniorer med
deltagelse af de selvsamme hold fra sidste års turnering, som var følgende 5 klubber: DMI,
B.1921, Nordfalster, Maribo og Toreby Grænge.
Kampene blev afviklet i Torebyhallen og var igen en stor succes med højt tempo og
teknisk niveau, hvor stort set alle hold matchede hinanden. Vinder blev igen B.1921 efter
en spændende finalekamp mod Døllefjelde. Holdet skal igen deltage i kvalifikationsstævne
under DBU-Sjælland og nu skal sidste års tabte finale skiftes ud med en sejr. Holdet har
en stærk sammensætning af tekniske gode spillere og ønskes held og lykke i de
kommende kampe.
Der arbejdes stadig på, at få skabt interesse for futsal, men det er en svær opgave. Senest
er aflyst et projekt, hvor det er forsøgt med at distriktsopdele landsdelen og lave en
turnering for U15-spillere for at skabe interesse for trænere og spillere. Men kun 3 klubber

viste interesse og arrangementet blev aflyst. Men det vil ikke afholde DBU-Lolland-Falster
til igen at prøve med tilsvarende eller andre tiltag.
Der arbejdes stadig på tiltag indenfor skoleområdet og fremtiden må vise vi skal skabe en
interesse hos skolerne.
Afslutning
Futsal- og indefodboldgruppen ønsker at spillerne på indefodboldfronten får nogle gode
fodboldoplevelse i den igangværende turnering.
Samtidig vil vi rette en stor tak for samarbejdet med de arrangerende klubber og deres
ledere. Dommerne takkes indsatsen for, at sikre en god afvikling af kampene. Kontoret
skal igen have ros for deres store indsats og veludført arbejde.
Vi ønsker, at stoppe den nedadgående tendens for den traditionelle indendørsfodbold, så
vi igen kan få et tilfredsstillende antal tilmeldinger til gavn og glæde for indefodbold og
dermed opretholde aktiviteter i klubbernes vinterpause.
De flotte resultater på futsalområdet skal opretholdes og gerne udvikles. Herudover ønsker
at udbrede futsal, således at endnu flere skal få glæde af og opleve et spændende og
udviklende miljø, der kendetegner futsal. Dette kan kun opnås ved, at klubber, trænere og
forældre gør en ekstra indsat i det kommende år.
Mogens Nielsen

Børne- og Ungdomsudvalgets 2012
Børnegruppen bestod af:
Kaj D. Larsen (formand) May B. Hansen, Pernille Lindholt, Mogens Mika, Allan S. Carlsen,
Marlene Stærk.
Ungdomsgruppen bestod af:
Ole Nielsen (formand) Carsten Bylov, Søren Palle, Henning Jørgensen, Rune Follemand
Nielsen.
Børnegruppens beretning:
Igen i år 2012 blev det et kanon år for børnefodbolden 5-12 år under DBU Lolland Falster,
med mange stævner og tilmeldte hold, der har været afholdt 13 stævner her af 8 Fair Play
stævner med i alt 1166 hold, som giver et gennemsnit på 89 hold pr. stævne som fordeler
sig således:
Fastelavnsstævnet i Maribo 165 hold, Fair Play stævnet i B.1921 med 77 hold, Fair Play
stævnet i Nakskov Boldklub med 48 hold, Giraf Cup i Knuthenborg med 78 hold, Fair Play
stævne i Horslunde med 56 hold, Fætter BR stævne i Sakskøbing med 77 hold, Jyske 3
bold stævne i DMI med 104 hold, Store pigedag i B.1901 med 33 deltagere, Sirius Fair
Play Cup i Horbelev med 136 hold, DMI Musse Transport Fair Play Cup i DMI med 64
hold, Skotte Cup i Sakskøbing med 104 hold, Fair Play Cup Halmballestævnet i B. Velo
med 54 hold, SIF Fair Play Cup i Søllested med 36 hold og Fair Play Cup i TGB med 167
hold.
DBU Aktiviteter:
Microfodboldskoler her blev 2 afviklet i B. Velo med 18 deltagere i samarbejde med NB,
Rudbjerg, Ny Kappel, SIF. – i B.1921 med 44 deltagere i samarbejde med TGB, NAB,
B.1938, Tingsted, Væggerløse.

Desværre var der 2 skoler der måtte aflyses pga. for få tilmeldte deltagere.
Fodboldskoler her blev 6 afviklet i Maribo med 91 deltagere, i Tingsted med 38 deltagere, i
TGB/B.1921 med 96 deltagere, i NAB med 48 deltagere, i LUIF med 75 deltagere og i
Nakskov Boldklub med 42 deltagere.
I 2012 havde Maribo Boldklub & Nakskov Boldklub afviklet fodboldskole i 20 år dette blev
markeret ved overrækkelse af DBU diplom på fodboldskolen. Vi ønsker de 2 klubber
tillykke med anerkendelsen.
Fodbold Camps DMI & NAB havde søgt om afvikling, men desværre blev begge camps
aflyst pga. for få deltagere.
Pigeraketten blev afviklet 9 forskellige steder – Kom ud af Pomfritten blev afviklet 9 steder.
Årets Børnefodboldklub
DBU Lolland Falster havde indstillet B.1921 til DBU`s Børneudvalg om at blive Årets
Børnefodboldklub, B.1921 kom ind på en flot 2. plads ud af 9 mulige med Hvidovre IF.,
som nr. 1
Vi ønsker B.1921 tillykke med det fine resultat.
Årets Breddefodboldklub
DBU Lolland Falster havde indstillet Nr. Alslev Boldklub til FLU, men NAB kom desværre
ikke blandt de 4 ud af 9 klubber der blev udpeget. Årets Breddeklub blev Hvidovre IF.
Mange andre stævner har været udbudt fra unionskontoret udendørs og indendørs (126)
for drenge og piger i løbet af året.
Stævner i Ind og Udland
Mange af vore klubber deltager i disse stævner både i ind og udlandet, det er blevet til
mange gode oplevelser og venskaber både på og udenfor banen.
Børnekonferencen i Maribo
Søndag den 28. oktober skulle der havde været afholdt Børnekonferencen, men pga. for
få tilmeldte klubber (5) var vi desværre nødsaget til at aflyse.
Hvad sker der så i 2013
En udførlig aktivitetsplan vil blive udleveret på repræsentantskabsmødet den 12. januar,
den kan også ses på DBU Lolland Falsters hjemmeside fra denne dag.
Alle vore stævner
For at alt skal klappe til vore stævner, har børnegruppen haft stor hjælp fra
ungdomsgruppens medlemmer samt administrationen.
Tak til vore samarbejdspartnere
Tak til Jyske Bank, Fætter BR i Nykøbing F., DBU Fair Play, DBU bredde, Skotte i
Sakskøbing samt til vore klubber, hvor der har været afholdt stævner, tak for lån af baner,
klubhuse, bolde m.m.
En stor tak til udvalgsmedlemmerne i børnegruppen og ungdomsgruppen samt
administrationen, uden jer kunne det ikke lade sig gøre.
Det var så min sidste beretning, 42 år i DBU Lolland Falster er det blevet til heraf 32 år i
DBU udvalg.
Det blev til 5 formænd gennem de mange år:

Manfred Skipper, Kaj Lauritsen, Hakon Hagbarth, Ove Jensen, Gert Lundgaard.
Det blev til 4 sekretærer: John Madsen, Jørgen Andersen, Poul A. Hansen, Bjarne
Hansen.
Tak til alle klubledere, trænere, pressen, samarbejdspartnere, bestyrelseskollegaer
gennem årerne, administrationen i DBU og ikke mindst i DBU Lolland Falster.
Alle ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.
Kaj D. Larsen

Ungdomsgruppens beretning:
Ungdomsgruppes beretning vil tage afsæt i sidste års beretning samt tiltagene/opgaverne i
året 2012.
Fastholdelse
Vort samarbejde med DBU Sjælland om erfaringsudveksling er ikke blevet til noget i 2012,
da DBU Sjælland har nedlagt deres Ungdomsgruppe.
Som et led i fastholdelsen af vore ungdomsspillere har ungdomsgruppens medlemmer
overværet en række ungdomskampe og sideløbende diskuteret ungdomsrækker,
resultater, afviklinger og stillingerne hos pigerne og drengene i klubberne, der spiller på
Lolland Falster og på Sjælland.
I forbindelse med fastholdelse, har vi drøftet, hvordan vi kunne introducere/implementere
den nye træningsmanual fra DBU: "Ungdomstræning - det handler også om andet end
fodbold". Vi har foreløbig besluttet at afholde et "fyraftensmøde", mandag den 25. februar
2013, for ungdomsformænd, klubbernes ungdomstrænere og holdledere fra U13 til U19,
piger og drenge. Her vil bogen blive introduceret, og der vil blive vist eksempler på
teenagetræning. Derudover vil der komme en række tiltag, hvor vi vil sætte fokus på
ungdomstræningen i relation til bogen.
Ungdomsråd
Er ikke et indsatsområde for ungdomsgruppen. Men vi er selvfølgelig behjælpelig i
klubberne, hvis de ønsker et Ungdomsråd.
Integration
Vi ser nogle gode muligheder i integration med indførelse af Street Soccer i boligområderne og i klubberne. Desværre har der i DBU/Street være en række problemer i
2012 angående anlæggelse og etablering af Street Baner.
Men de synes nu at være løst, så året 2013 kan blive året, hvor Street Soccer kommer
rigtigt i gang.
Ungdomsgruppens aktiviteter i 2012
Børne- og Ungdomskonferencen havde vi i år aftalt at afholde hver for sig. Desværre blev
Børnekonferencen aflyst, og Ungdomskonferencen vil som forsøg blive afløst af en række
"fyraftensmøder" med forskellige temaer.
Samarbejdet med Børnegruppen
Vi har igen i år stået til rådighed for Børnegruppen ved afholdelse af Fair Play stævnerne
på Lolland Falster. Og det har været en nødvendighed med de mange Fair Play stævner,
der efterhånden bliver afholdt.

Vi følger stadig udviklingen af DBU's Holdninger og Handlinger fra U5 til U12, og følger
udviklingen af Holdninger & Handlinger fra U13 til U19, som der har været fokus på i 2012.
I 2012 udkom 4. Udgave af Holdningshæftet, hvor afsnittet om ungdomsfodbold er
revideret i forhold til de tidligere udgaver. Og hvor disse tanker og ideer bliver yderligere
belyst i bogen: Ungdomstræning - det handler også om andet end fodbold.
Street Soccer
Ungdomsgruppen har i samarbejde med DBU/Street, DBU Lolland Falsters administration
og B.1921 igen afholdt Street Soccer stævne på torvet i Nykøbing F. Det var samtidig et
kvalifikationsstævne til DM i Street Soccer, som blev afholdt på Rådhuspladsen i
København. På Rådhuspladsen genvandt B.1921's U15 piger det danske mesterskab.
Stort til lykke til B.1921 med dette fine resultat.
Ungdomsgruppen har i samarbejde med Søren Andersen, DBU Lolland Falster deltaget i
en række møder med blandt andre personer fra Ungdomsskolen i Nakskov, Horslunde
Ungdomsklub, sundhedsprojektet "Et skridt på vejen", Maribo Boldklub, DGI og andre
foreninger, for at skabe aktiviteter og muligheden for forankring af Street Soccer.
På samme måde har ungdomsgruppen deltaget i en række møder med Guldborgsund
Ungdomsskole om ungeinitiativer, heriblandt Street Soccer i Ungdomsskoleregi.
Dette samarbejde har resulteret i et Street Soccer event en gang i maj måned 2013 i
Maribo. Hvor det bliver DBU Lolland Falster, der står for arrangementet i samarbejde med
ungdomsskolerne og andre.
Overværelsen af kampe
Ungdomsgruppes medlemmer har overværet stævne- og turneringskampe i den grad, det
har kunnet forenes med deres egen træner- og lederrolle i deres klubber. Der er blevet set
på jævnbyrdigheden mellem holdene og afviklingen af kampene.
2013 bliver et spændende år for Ungdomsfodbolden på Lolland Falster:
- Vi skal se på Stævne- og Turneringsudbudet i samarbejde med turneringsudvalget.
- Vi skal øge samarbejdet med kommunerne, ungdomsskoler og ungdomsklubber om
Street Soccer.
- Vi skal i samarbejde med fodboldklubberne få etableret en række Street Soccer baner på
Lolland Falster og dermed mulighederne for, at klubberne kan oprette Street Soccer
afdelinger i klubberne.
- Vi skal have fokus for implementeringen af DBU's Holdninger & Handlinger for
Ungdomsfodbolden, og dermed hjælpe klubberne med at skabe en målsætning for deres
ungdomsfodbold. Vi skal have fokus på breddetræneren og ungdomstræningen i
klubberne.
- Pigefodbolden: Det gælder både breddefodbolden og talent/”Elite” – fodbolden.
Til slut en tak til DBU Lolland Falsters administration, Børnegruppen, Søren Andersen
DBU Lolland Falsters Udviklingskonsulent og medlemmerne af Ungdomsgruppen for
samarbejdet i 2012.
På Ungdomsgruppens vegne,
Ole Nielsen.

Uddannelses- og Udviklingsudvalg
Halvvejs inde i kalenderåret 2012 skiftede UU udvalget formand, da bestyrelsen
vurderede, at det var en god idé, at Thomas Bonde Jensen overtog formandsposten efter
Gert Lundgaard, da Thomas samtidig var blevet medlem af uddannelsesudvalget i DBU.
Vi har været meget fokus på aktiviteter omkring ”Nordea – projektet” selv om dette projekt
ikke alene hører under udvalget. Men det har været svært at etablere nye
uddannelsestiltag – når vi har været i gang med disse tiltag.
Vi har fået sat gang i aktiviteter for U5 – U12, hvor der arbejdes med Indføring i begrebet
spillerudvikling og hvordan det praktiseres i praksis. For U13 – U18 har vi specielt fokus på
at formindske frafaldet i denne aldersgruppe samt at højne niveauet til både træning og i
kamp. For pigerne har vi haft fokus på, at motivere trænerne til i højere grad at arbejde
med teknisk træning. For alle tre områder gælder, at vi ønsker at udvikle trænerne
personligt og fagligt. Vi har til denne opgave sikret os nogle gode og kvalificerede
instruktører, og vi har da også fået nogle særdeles gode evalueringer tilbage fra klubberne
på deres arbejde.
DBU har i 2012 etableret ”DBU Lederakademi”, som skal være med til at uddanne
fremtidens politikere i DBU. Her har DBU Lolland-Falster tre deltagere med, Nemlig
Michael Skaarup, Gert Lundgaard og Thomas Bonde Jensen. 1. modul blev afviklet i
november måned og det ser særdeles lovende ud, om end dette jo ikke er i vort regi, men
dog uddannelse til glæde for fodbolden på L-F.
Vores U14 og U15 (Team Lolland og LFA) projekt er netop blevet evalueret, hvor der var
tilfredshed fra alle sider. Vi ønsker at projektet fortsætter som det er, dog skal vi hele tiden
holde os for øje, om der skal ske forbedringer omkring projektet. Vi ønsker fremover at
sikre en god overgang fra U13 spillerne til de to talentcentre, og derfor har vi sikret os, at
Finn Petersen i andet halvår sikrer udvælgelsen af de kommende talentcentre spillere.
Ud fra devisen om, at uddannelse er godt, vil vi i 2013 fokusere på om vi uddanner på den
rigtige (brugbare) måde og samtidig vil vi fokusere på dem der er blevet uddannet
(efteruddannelse). Hvis vi i DBU Lolland-Falster skal sikre os, at vi bliver flere
fodboldspillere, må vi også kigge på den måde vi spiller fodbold på, og om anderledes
måder at ”spille på” så også betyder andre måder at uddanne os på. Jeg tænker på
måden U5 – U8 spillerne træner og spiller kampe på, samt om der kan skabes nye tiltag
indenfor Fodbold Fitness. Endvidere ønsker vi, at få sat skub på trænerseminarer for
trænere U14 – 16 og nye tiltag for seniortrænere – coaching m.m.
NB/Velo og TGB har gennemførte i 2012 B.1 kursus som klubkursus. I DBU LollandFalster regi gennemførte vi fra januar til marts et lokalt B.2 kursus på Gunslevholm, hvor
14 kursister deltog. På pigesiden gennemførte vi DBU talenttræner kursus for U14 piger,
med fokus på individuel træning af piger.
Uddannelses- og Udviklingsudvalget har i 2011 bestået af Finn Petersen, Ib Larsen,
Torben Kolters, Jan Jacobsen og undertegnede. Udviklingskonsulent Søren Andersen har
deltaget i møderne og udvalgets arbejde.
Udvalgets vegne
Thomas Bonde Jensen

LFBUs tillidsposter
DBU`s bestyrelse
DBU’s Breddeudvalg
FLU`s bestyrelse
DBU`s Samfundsgruppe
DBU`s Børngruppe
DBU`s Ungdomsgruppe
DBU`s Uddannelsgruppe
DBU’s Dommergruppe
DBU’s Dommeruddannelsesgruppe
DBU’s Græs & Miljø

LFBUs Mesterskaber
LF-serien
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Herre Serie 7-mands
Old Boys 1
Old Boys 2
Veteran 1
Veteran 2
Veteran 3 7-mands
Ungsenior
U-16 drenge 1
U-16 drenge 2
U-14 drenge 1
U-14 drenge 2
U-13 drenge 1
U-13 drenge 2
U-16 pige 1
U-16 pige 2
U-14 pige 1

NB
TGB
TGB
B. Frem
Rødbyhavn
B.1901
TGB
B.1901
B. Frem
MB
Sydalliancen
NFB
Rudbjerg FB
B. Frem
Horslunde
MB
TGB
B.1921
B. Frem
NB

Gert Lundgaard supp. Thomas Bonde Jensen
Gert Lundgaard
Gert Lundgaard supp. Thomas Bonde Jensen
Gert Lundgaard
Mogens Mika
Ole Nielsen
Thomas Bonde Jensen
Michael Skaarup
Michael Skaarup
Kurt B. Nielsen

