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Årsberetning 2018
Tak til alle, der er involveret i fodbold på Lolland-Falster.
Når denne årsberetning skrives, så nærmer årsskiftet 2018/2019 sig og det er
nu tidspunkt for at gøre status for vor sport – både lokalt og nationalt – for
året 2018.
Jeg vil indlede med at takke alle jer ledere, trænere og øvrige frivillige i vore
klubber på Lolland-Falster for den indsats, som bliver udført i vore klubber.
Tak til forældre, børn og ungdomsspillere, der er med til at sikre – at børne- og
ungdomsfodbold – for piger og drenge i alle aldre bliver spillet i vore klubber,
at du/i har valgt fodbold som din interesse. Også tak for alle spillere, trænere
og ledere – der er en del af fodboldkampe og de mange ugentlige
træningstimer - uanset om spillerne er piger/kvinder – eller drenge/mænd.
Tak til alle, der er med til at sikre, at Fodboldfitness for kvinder eller
Motionsfodbold for mænd afvikles i vore klubber.
Tak til alle vore dommere, der er med til at sikre, at alle vore kampe kan blive
afviklet under dygtig ledelse. Tak til alle frivillige og ansatte, der er en del af
det arbejde, der udføres for DBU Lolland-Falster.
Formandsklubben på Lolland-Falster.
Formandsklubben på Lolland-Falster afholdte det første møde allerede i april
2007.
I løbet af de mange år, er der typisk blevet afholdt 2 – 4 møder i klubben og
punkter på dagsordenen har igennem perioden været mange forskellige indlæg
og tiltag, f.eks. Klubudvikling, Strategi for fodbolden på Lolland-Falster,
Velfærdsalliancer med Lolland og Guldborgsund kommuner og ved de seneste
møder har dagsorden indehold punkter som DBU reform,
bestyrelsessammensætning og ny udvalg og faggruppestruktur i DBU samt
senest: FLU Reform / DBU Bredde, overvejelser fsv. Femern Belt CUP og
involvering af alle klubber på Lolland-Falster – samt NFC NordicBet Liga.
Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at takke jer formænd for, at i
klubformænd bakker op om disse møder, hvis mål dels er at informere jer om
aktuelle muligheder til jeres klub dels give jer klubformænd indsigt i hvilke
opgaver, der er til drøftelse / beslutninger i dansk fodbold eller hos
unionsbestyrelsen.

NFC – 2020.
Alle idrætter har behov for fyrtårne, der viser vejen for øvrige deltagere.
NFC NordicBet Liga hold har i denne sæson været et fyrtårn for sport i vort
område. En flot 4. plads p.t. og en meget flot afslutning i efterårets afsluttende
kampe, hvor modstanderne alle var tophold. Jeg glæder mig til at se de
kommende kampe i forår 2019.
Velfærdsalliancer med Lolland og Guldborgsund kommuner.
Som alle ved, så giver vore 2 lokale kommuner, vor sport - generelt god
opmærksomhed på hele Lolland-Falster. For at styrke dette samarbejde har vi,
DBU Lolland-Falster tidligere indgået Partnerskabsaftaler og i 2017 indgik vi,
sammen med DBU Velfærdsalliancer med vore kommuner. Denne aftale
omhandler samarbejde, skole, krop og klub, faciliteter, tilbud til børn i alle
aldre, Plads til alle – afvikling af u-landskampe på Lolland-Falster.
VM i Rusland
I en pulje med Frankrig, Peru og Australien spillede det danske herre-landshold
under Åge Hareides ledelse en flot turnering og spillede sig videre til 1/8 dels
finalen. Før Danmark spillede denne kamp mod Kroatien, så havde Rusland,
værtsnationen - netop vundet over Spanien - og derfor ville vinderen af
Danmark-Kroatien efterfølgende skulle møde værtsnationen i kvartfinalen.
Efter et fantastisk drama, en god kamp – og bl.a. fantastisk, flotte redninger af
Kasper Schmeichel i målet, forlænget spilletid og efterfølgende
straffesparkkonkurrence, så måtte Danmark desværre se sig slået af Kroatien.
Det var et tæt opgør.
Kvindelandshold
Kvindelandsholdet vandt efter en flot turnering - fantastisk sølv ved EM i 2017
– slået af Holland i finalen.
Uafsluttede forhandlinger mellem Spillerforening og DBU medførte desværre
en aflyst kamp i oktober 2017 mod Sverige, og derved en tabt kamp.
Efterfølgende og trods 6 sejre og en enkelt uafgjort – resulterende i målscore
på 22-5 – men desværre igen nederlaget til Sverige – og dernæst playoff
kampe mod Vinder af EM 2017, Holland, der desværre igen vandt over det
danske kvindelandshold. Landsholdet har i den grad haft succes og har opnået
fortjent stor opmærksomhed fra os danskere og publikum. Desværre deltager
landsholdet ikke ved VM i Frankrig i 2019. Vi kan være stolte af flere dygtige,
markante spillere og profiler, bl.a. Pernille Harder, der til dagligt spiller i tyske,
Wolfsburg, men Pernille Harder var blandt de 15 nominerede kvinder til ballon
d'Or-prisen. Danskeren blev nummer to. En flot nummer to. Men til gengæld

så blev Pernille Harder i oktober 2018 fortjent - af UEFA kåret til Europas
bedste kvindelige fodboldspiller.
DBU reform – bestyrelse og udvalg og faggrupper m.v.
Ved DBU´s Repræsentantskab marts 2018 blev det vedtaget, at DBU´s
bestyrelse fra marts 2019 skal reduceres fra 16 medlemmer til fremtidig 7
medlemmer, således betyder dette også, at DBU Lolland-Falster fra marts
2019 - ikke vil være repræsenteret i DBU´s bestyrelse.
Endvidere blev det også besluttet, at DBU skal ændre strukturen i DBU´s
udvalg m.v. Dette omfattende arbejde er fortsat proces, men forventes
gennemført i løbet af 2019 – efter vedtagelse på DBU
Repræsentantskabsmøde i marts 2019.
FLU – nu DBU Bredde.
Foreningen af Lokalunioner, FLU har nu ændret navn til DBU Bredde. Det er
breddefodbolden, der er lokalunionernes område. Vore fælles mål i
lokalunionerne er, at indrette det nye DBU Bredde sådan, at vi skaber mest
mulig værdi for medklubberne. Vi er enige om, at vore lokale enheder skal
have udpræget selvstændighed, og at kontorerne med tilhørende
medarbejdere skal forblive, hvor de er i dag. Vi er også enige om, at vi skal
være en fælles organisation med national politisk tyngde og handlekraft.
Fodbolden i vore lokale breddeklubber skal være udgangspunktet for de
tværgående strategiske drøftelser og tiltag og nationalt skal vi sætte retning
og træffe beslutninger, der bidrager til at løfte og styrke fodboldaktiviteterne
lokal.

DBU Lolland-Falsters repræsentantskabsmøde, lørdag den 26. januar
2019.
FLU – reform og ændringer i DBU, Femern Belt CUP m.v. vil jeg orientere mere
om på DBU Lolland-Falsters repræsentantskabsmøde, lørdag den 26. januar
2019 i Maribo. Jeg håber, at jeg ser mange af jer ved denne lejlighed, hvor vi
også vil anerkende det store arbejde, der udføres i vore klubber, bl.a. ved
overrækkelse af forskellige priser til klubber/klubledere.
P.b.v.
Gert Lundgaard
Formand for DBU Lolland-Falster.

Årsberetning 2018 for Turneringsudvalget
Indledning.
Et tilbageblik på fodboldåret 2018 viser flere tilfredsstillende resultater, hvor antallet
af hold i vores turneringer kun er faldet minimalt, samt en tilfredsstillende stigning af
holdtilmeldingerne på Vest-/Midtlolland. Men en forventning om flere
kvindefodboldspillere blev ikke indfriet. Desværre faldt antallet.
Holdudtrækninger er ikke undgået. Antallet steg i mindre omfang og mest for
herresenior.
Erfaringerne har vist, at tiden er moden til, at kikke på en ændret turneringsstruktur
på herreseniorsiden for derigennem, at øge kvalitetsniveauet for vores fodboldspillere.
Antallet af deltagende hold i vores indendørsturnering er for 6. år i træk faldet
yderligere, hvilket var forventet.
Holdtilmeldinger

Tabellen viser udviklingen af holdtilmeldinger indenfor de sidste 5 år:
Udviklingen i antal
holdtilmeldinger

Heraf
Heraf VestØstlolland/
/midtlolland
Falster

2016

Senior
M+32
M+40
M+50

74
21
25

72
22
26

78
20
23
6

29
11
6
0

49
9
17
6

74
20
22
6

26
10
5
0

48
10
17
6

70
20
22
8

29
11
6
0

41
9
16
8

U19-U16
U11-U15

21
56

18
54

19
48

6
14

13
34

15
51

3
18

12
33

17
54

4
20

13
34

Senior
Ungdom

25
17

22
30

20
24

5
4

15
20

22
26

6
6

16
20

20
22

5
6

15
16

239

244

238

75

163

236

74

162

233

81

152

-6,3

2,1

-2,5

Resume

2014

2015

Fordeling Senior

145

142

147

51

96

144

47

97

140

51

89

94

102

91

24

67

92

27

65

93

30

63

239

244

238

75

163

236

74

162

233

81

152

Kvinder

I alt
Pct. I forhold til året før

Ungdom
I alt

-0,8

2016

2018

Heraf
Heraf VestØstlolland/
/midtlolland
Falster

2015

Herre

2017

Heraf
Heraf VestØstlolland/
/midtlolland
Falster

2014

-1,3

2017

2018

Fodboldåret 2018 blev 3. år i træk med mindre antal hold i vores
fodboldturneringer, selvom målsætning var at undgå færre hold, men gerne en

stigning i holdtilmeldingerne. Dette lykkedes desværre ikke på alle fronter. Det
samlede resultat blev en tilbagegang på 3 hold, svarende til 1,3 %. Det
glædelige er, at det lykkedes på ungdomssiden, men ikke på seniorsiden.
En positiv udvikling er stigende holdtilmeldinger på Vest-/Midtlolland med i alt
7 hold, det gælder både ungdom og senior. Desværre har Østlolland/Falster en
tilbagegang på 10 hold fordelt på både ungdom og senior.
Udviklingen på Pige-/kvindefodbolden har desværre været skuffende med en
tilbagegang på 6 hold, der dækker både ungdom og senior. Det er skuffende,
fordi vores målsætning var en større fremgang og øget indsats på området.
Årsagen kan være vanskeligheder for klubberne med at finde nok frivillige, der
vil påtage sig arbejdet, på et område, der måske er nyt i klubben.
Herrefodbolden har en mindre fremgang på 3 hold, der fordeler sig med en
tilgang på 8 hold på Vest-/Midtlolland og tilbagegang for Østlolland/Falster på
5 hold. Årsagen til tilgangen er bl.a. større interesse for at lave
holdsamarbejde og dermed fastholde spillerne i klubberne.
Opgaven/udfordringen for DBU-Lolland-Falster og klubberne bliver, at undgå
nedlæggelse af klubber, der medfører, at der bliver færre modstandere i
nærområdet og dermed risiko for længere transport til kampene. Vi har i år
oplevet en klubnedlæggelse og flere er måske på vej. DBU-Lolland-Falster er
parat til at hjælpe og støtte fodboldklubber der kommer i sådanne problemer,
men det er vigtigt det sker, på et tidligt tidspunkt og ikke i sidst øjeblik
Holdudtrækninger
I 2018 er antallet af holdudtrækninger steget fra 31 til 33 hold svarende til en
stigning på 6 % eller to hold, i forhold til forrige år.
Antallet af holdudtrækninger har været:

Antal holdudtrækninger

2016

2017

2018

Herre- senior
11 mand
LF-serien
Serie 1
Serie 2
Serie 3
M+32
M+40, 50

4
3
2

4
3
3

4
2
2

8 mand

8

0
2

6
2

7

6

3
1

2
2
6

1
1
1
1

Senior
M+40, 50

Kvinder - senior
11 - kvinder
8 - kvinder
Ungdom - drenge
11 mand
U19
U17
U16
U15
U14
7-8 mand
U17
U16
U15
U14
U13
U11
Ungdom - piger
11 - piger
U18
U16
U15
U14
8 - piger
U17
U15
U13
I alt
Procent i forhold til antal
hold

1

2

0
4
2
0
3

2

1

3

2
1
2

1
2
2

40

31

33

17

13

14

-23

6

Stigningprocent i forhold til året før

Resume
Herre-Senior
Herre - Ungdom

17
13

12
9

17
9

Kvinder - Senior
Kvinder - Ungdom
I alt

7
3
40

6
4
31

4
3
33

Senior - I alt
Ungdom - I alt

24
16

18
13

21
12

Desværre fik vi en lille stigning på antallet af holdudtrækninger (to hold) til i
alt 33 hold. Umiddelbart ikke den store katastrofe, men antallet er stadigt for
højt.
Der kan være flere årsager til, men det opleves, at klubberne gør alt muligt for
at undgå holdudtrækningen og som er absolut sidste udvej.
Udviklingen på ungdomssiden går den rigtige ve. Igen i år er
holdudtrækningerne for nedadgående, men desværre er holdudtrækningerne
på seniorområdet stigende og det gælder især i herrerækkerne – 8-mands.
Kvindesenior falder med to hold.
Det mest iøjnefaldende er holdudtrækningen i LF-serien, hvor Horslunde så sig
nødsaget til at trække holdet, selvom de forsøgte alt muligt med støtte af
DBU-Lolland-Falster. Så vidt vides, er det første gang, at et LF-serien har
trukket sig. Det skulle gerne være første og sidste gang vi oplever det.
Skulle en tilsvarende situation opstå, er DBU-Lolland-Falster parat til støtte
klubben med råd og vejledning. Men for at opnå det bedst resultat skal det
ske, så tidligt som muligt.
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 stor nytte af, da vi
har årgange som ikke kan afvikles på Lolland-Falster alene.
Selvom, det kan blive til flere kørte kilometer, er det trods alt bedre, end slet
ikke at kunne spille fodbold.
DBU-Lolland-Falster vil fortsat samarbejde og medvirke til, at få de bedste
forhold for vores ungdomshold. Det er derfor vigtigt, at klubberne fortsat
kontakter kontoret, så vi kan skabe de bedste vilkår.

Afbud til kampe for seniorhold
En opgørelse over afbud til turneringskampe for seniorhold viser:
2016
2017
Række

Afbud

Heraf på
hjemmebane

Afbud

Heraf på
hjemmebane

Serie 1

2018
Afbud

Heraf på
hjemmebane

2

Serie 2

11

15

3

10

3

Serie 3 - 1 Vest-/Midtlolland

13

5

9

1

11

3

Østlolland-Falster

32

9

10

3

10

2

1 - Vest-/Midtlolland

13

6

14

3

18

4

9

2

10

1

9

3

M+32

22

6

21

8

23

4

M+40 og M+50

13

4

11

2

7

2

11

4

7

2

101

25

95

23

3-2
8 Mands

2 – Østlolland-Falster

8-Mands
I alt
Stigning i procent

3
116

32

-13

-6

Antallet af afbud til turneringens fodboldkampe er igen faldet, selvom det kun
er med seks kamp eller 6 %, er det trods alt bedre end det modsatte. Det
bemærkes dog, at vores næstbedste række har haft to afbud, hvilket er
usædvanligt på dette niveau.
Omfanget af afbud til vores fodboldkampe er måske ”for mange”, til ærgrelse
for spillerne, der gerne vil spille fodbold og have social samvær. Men vi må nok
acceptere afbud i et vist omfang i fremtiden. Familielivet er i dag mere hektisk
og presset med mange forskellige aktiviteter, hvor fodbolden tidligere, havde
en højere prioritet eller var den eneste fritidsaktivitet. Fodbolden udfordres
mere på fritidsområdet og familielivet. Dette skal vi have i tankerne, når
fremtidens fodboldoplevelser skal planlægges og iværksættes.
10 minutters udvisning
Igennem mange år er der arbejdet på, afskaffelse af 10. minutters udvisning,
men hver gang har FLU (Foreningen af lokalunioner) afslået vores ønske om,
at ændre de landsdækkende regler. FLU har heller ikke villet give en særregel
alene til DBU-Lolland-Falster.

Turneringsudvalget har drøftet afskaffelsen på et fællesmøde med klubberne
og tilbagemeldingen var, at DBU-Lolland-Falster forsat skal forsøge, at få
ordningen afskaffet.
Emner på turneringsudvalgets møde med klubberne - 27.11.2018
Følgende emner blev drøftet
• 5-mandsturnering
• 7- mandsturnering - I stedet for 8 mands
• Fleksibel kampafvikling - Hvor en klub 2 timer før kampstart kan ændre
fra 11 til 8 mands kamp
• Fratagelse af hjemmebane – Hvor et udeholds afbud til kamp, mister
næste hjemmebanekamp til afbudsklubben.
• Fri tilmelding i HS2 og HS3
Efter en uddybende fremlæggelse af emnerne og debat, var der ikke tilslutning
til det fremlagte, hvilket turneringsudvalget tog til efterretning. Dog kunne 5
mandsturnering for M40 (Veteran) være en god ide. Evt. i stævneform og ikke
i weekends.
Desuden blev fremlagt et forslag om mulighed for uddannelsessøgende, at
spille seniorfodbold i to klubber. Målgruppen er studerende på
uddannelsessteder udenfor landsdelen.
Forslaget blev positivt modtaget og turneringsudvalget udarbejder oplæg, der
drøftes med klubberne.
Ny turneringsstruktur
På foranstående møde var formålet en drøftelse af den nuværende
turneringsstruktur. Uopfordret kom et forslag fra Øster Ulslev Boldklub om, at
ændre turneringsstrukturen fra 12 hold til 8 hold i alle rækker fra LF-serien til
og med serie 3. Formålet er at skabe flere kampe og mere lige kampe end
tilfældet er i dag. Ændringen vil forkorte vinterpausen. Endvidere skal antallet
af oprykkere til Sjællandserien ændres fra to til et hold, da erfaringerne viser,
at 2. oprykker rykker ned året efter med store omkostninger til følge for
klubben.
Alle var enige om, at forslaget godt og turneringsudvalget vil på dette grundlag
udarbejde et konkret forslag, der skal forelægges klubberne til endelig
stillingtagen i løbet af foråret, således at opstarten til en ny struktur kan ske
fra efteråret 2019.

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:

3

2017-18

19

8

9

7

6

9

58

8

6

2016-17

30

9

5

6

10

6

72

12

10

2015-16

29

9

13

76

10

2014-15

37

9

6

2013-14

32

11

16

2012-13

40

12

4

6

11

0

20

10
6

0

11

11

17

97

13

12

14

17

102

12

18

12

20

122

12

4

8

5

8
0

I alt
kvinder

10

U-13

Senior

46

Total

U-14

I alt
herre

4

U-16

U-13

6

U-17

U-14

4

U-18

U-15

6

U-16

6

U-17

20

U-18

Veteran

2018-19

U-19

Senior

Sæson

Kvinder

U-15

Herre

3

16

62

3

25

83

8

30

102

25

101

6

12

6

31

128

12

11

43

145

7

30

152

11

0

Resume:
Senior
Herrehold

Kvindehold

Ungdom
I alt

Drenge

I alt- Antal hold

Piger

I alt

2018-19

26

10

36

20

6

26

2017-18

27

8

35

31

17

48

62
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

2012-13

52

12

64

70

18

88

152

Igen i år har vi haft en markant nedgang i deltagende hold med ca. 20 hold,
hvilket er identisk med sidste års nedgang.
Faldet er udelukkende sket for ungdommen og ligeligt fordelt på drenge og
piger.
En af årsagerne er, konkurrencen med udendørs vinterfodbold, der har haft
stigende tilslutning, med den konsekvens, at indefodbolden nedprioriteres. En
anden årsag kan være overgangen til Futsal, hvor der er behov for flere
spillere end ved traditionel indendørsfodbold.

Indendørs fodbold er udfordret som aktivitet, i forhold til børnenes mange
andre fritidsaktiviteter, men indefodbold har stadig mange kvaliteter og
indhold, der er vigtig for fodbolden

Fordelingen af deltagende klubber og deres geografiske tilhørsforhold ses i
følgende tabel:
Antal deltagende klubber i
indendørsfodbold

2016-17

Heraf
Heraf VestØstlollandMidtlolland
Falster

2017-18

Heraf
Heraf VestØstlollandMidtlolland
Falster

Herre Senior
Herre Ungdom
Kvinder Senior
Kvinder ungdom

19
13
10
9

7
3
1
1

12
10
9
8

15
16
7
11

5
3

I alt

51

12

39

49

2018-19

Heraf
Heraf VestØstlollandMidtlolland
Falster

1

10
13
7
10

17
20
10
6

5
7
4
1

12
13
6
5

9

40

53

17

36

Udviklingen i antallet af deltagende klubber har haft en tilgang på 4, svarende
til ca. 10%. Den positive udvikling, skyldes tilgang af otte klubber på Vest/Midtlolland og fire færre hold på Østlolland/Falster.
Udviklinger er god for balancen af deltagende klubber på Lolland-Falster og
skulle gerne fortsætte til næste sæson.
Afsluttet indendørsturnering 2017/18
Indendørsturneringen blev afviklet med følgende vindere:

Herre
Herre
Herre
Herre

Senior
Senior-Futsal
Veteran I
U-17 dr.1

2016-17

2017-18

Systofte
LUIF
Nykøbing FC
Væggerløse

DMI

Herre U-16
Herre U-15 dr.1

Maribo
Tingsted

Herre U-14 dr.1
Herre U-14 dr.2

Maribo
TGB

Nykøbing FC
Tingsted

FC Nakskov
Maribo

Herre U-13 dr.1
--Kvinder
Kvinder
Kvinder
Kvinder
Kvinder

Senior 1
Senior 2
U-18
U 16
U-14

Kvinder U-13

Væggerløse

FC Nakskov

Nykøbing FC/VIF
Væggerløse

Nykøbing FC/VIF
Tingsted

Nykøbing FC
Nykøbing FC
NAB/NFB/EB

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 for DBU-Lolland-Falster
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.
Ligeledes stor tak til kontoret for en stor indsats og veludført arbejde med
betjeningen af klubbernes mange henvendelser.
Turneringsudvalget har i 2018 bestået af Lone Brylle, Thomas Jensen og
Mogens Nielsen (Formand).

ÅRSBERETNING FOR LOV- OG DISCIPLINÆRUDVALGET 2018

Lov- og Disciplinærudvalget har i år bestået af John ”Stubbe” Rasmussen,
Torben Kolters, Rasmus Lindsten og undertegnede (formand).

Udvalgets hovedopgave er at udarbejde retningslinjer til Sekretariatets
behandling af rutinemæssige disciplinære afgørelser på baggrund af
indberetninger fra dommere, som ikke kræver yderligere behandling af
udvalget. I de sager, der ikke kan afgøres på baggrund heraf, træffer udvalget
afgørelser i henhold Turneringsreglementets afsnit VI og X.
Udvalget træffer sine afgørelser på møder eller ved mailkorrespondance.
Udvalget har i løbet af året ikke haft behov for at afholde møder og har afgjort
sagerne på baggrund af mails mellem medlemmerne og Sekretariatet, der evt.
indhenter udtalelser fra de involverede klubber.
Udvalget har haft et stille år. Der har således været meget få sager til
behandling. Langt de fleste sager bliver således afgjort af sekretariatet på
baggrund af de almindelige retningslinjer. Sidst på året fik vi dog en ganske
alvorlig sag om vold mod dommeren, hvilket medførte en karantænestraf på 2
år til spilleren.
Vi har også haft en sag, der giver anledning til at nævne, at dommerne om
nødvendigt må kunne redegøre nærmere for et hændelsesforløb, såfremt deres
indberetning bliver anfægtet og ikke er præcis nok til at danne grundlag for en
afgørelse.
Det skal understreges, at udvalget fortsat er sindet at afholde møde med
høring af parter i alvorlige sager, men der har altså ikke været behov herfor i
løbet af året.
Jeg skal til sidst kvittere for et fortræffeligt samarbejde med mine 3
udvalgskolleger og Sekretariatet.

På Lov- og Disciplinærudvalgets vegne
Thomas Faarup

Beretning Dommerudvalget 2018

DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg (Læs: DU) består af følgende
medlemmer: James Nielsen, John Kildsgaard, Claus Rosenby Mortensen, Kim

Larsen, Thomas Christoffersen og Michael Skaarup (formand). Kim og Thomas
blev valgt ind i Udvalget i foråret.
DU har ansvaret for alle dommere/vejleder/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.
Dette kan udmøntes vha. at flere forskellige ”værktøjer”, fx
udviklerpåsætninger, løbetræning, løbetest, teoritræning og teoritest.
Heldigvis er DBU Lolland-Falsters DU begunstiget af at rigtig mange
dommere/vejledere/udviklere deltager i tilbudte events, herunder de
obligatoriske. DU vil hermed og stadig opfordre alle
dommere/vejledere/udviklere til at deltage i disse aktiviteter, da disse
deltagelser også vægter i en samlede vurdering i fald op- eller nedrykning jf.
klassifikationen.
Følgende aktiviteter er afholdt (nogle i samarbejde LFFK og Ad Hoc gruppen
under UU-Udvalget) i 2018:
-

Dommermøde med de nye dommere – 31. januar.
Løbetræning – indendørs på fredage indtil den obligatoriske Løbetest.
Obligatorisk Løbetest på Sjælland den 4. februar for vores Herre
Sjællandseriedommere i samarbejde med DBUS.
DBU Lolland-Falsters Teoritræning 14. februar. Teoritræning den 21.
februar blev aflyst.
DBU Lolland-Falsters Teoritest 14. marts.
DBU Lolland-Falsters obligatoriske Løbetests – 21. marts, 26. april (+70
dommere) og 15. august
Dommermøde med alle dommere – 27. marts.
DBU Lolland-Falsters Løbe-Retest – 4. april og 11. maj (+70 dommere)
DBU Lolland-Falster Retest Teori – 11. april
Niveaulægningskamp-event for Udviklerne og Vejlederne – 17. august.
Futsal Teorigennemgang – 13. november.
Dommergrundkursus – aflyst, forsøges afholdt primo 2019.

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 appellerer alle

dommere at tilmelde sig de fremadrettet events. Det er DU` 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.
DBU Lolland-Falsters ene Indstilling til DBU` Talentdommergruppe er blevet
afsendt til DBU, og vi venter pt. i spænding om det lykkedes at få endnu en
igennem ”nåleøjet”. DBU Lolland-Falster har pt. 2 dommere (Milad Rajabi som
dommer og Shpend Shala som linjedommer) i DBU` Talentdommergrupper,
hvilket er et passende antal men en mere vil bare være meget
flot/imponerende i forhold til vores unions størrelse.
Indkommende sager i forbindelse med vores dommere er behandlet. Desværre
havde vi på LF for første gang i meget lang tid en voldsepisode mod en af
vores dommere. Sagen fik ekstrem stor opmærksomhed i pressen, herunder i
Ekstra Bladet, men DU samt administrationskontoret behandlede den kedelige
situation med stor professionalisme og støttede den pågældende dommer til
dennes store tilfredshed. DU var meget opmærksom på tiden efter situationen
hvorfor DU påsatte en observatør (Claus R. Mortensen) i dommerens første
”alene opgave”. Dommeren valgte heldigvis ikke at stoppe, men tværtimod
forsætte sin dommergerning, endda dagen efter voldsepisoden, men dog som
part/linjedommer i en trio. Pt. får dommeren stadig ugentlig ”sparring” i form
af en telefonsamtale, således at alle parter er opdateret. Sagen er stadig
verserende i en civil retssag, mens den pågældende spillers karantæne er
effektueret med 2 års udelukkelse fra alt fodbold under DBU Lolland-Falster.
Spilerens klub valgte en analog udelukkelse af spilleren, samt 1/2 års
udelukkelse af en anden spiller i forbindelse med voldssituationen. DU tager
skarpt afstand fra enhver form for vold mod vores dommere, det er ganske
enkelt uacceptabelt.
DBU Lolland-Falster har med udgangen af november måned ca. 70 aktive
dommere, og heraf er de 26 klassificeret som dommere, som beskriver hvilke
dommere som må dømme fra HS-2 og/eller højere. I spidsbelastningsperioder
(bla. den første og sidste spillerunde) mangler der desværre kvalificerede
dommere i kampe hvori det kræves, så påsættes der ”force majeure”, hvilket
ikke er optimalt men vi får så afviklet kampene i stedet for aflysninger. I
øvrige perioder matcher antallet af dommere antal af kampe – heldigvis. Men
vi fra DU vil gerne opfordre klubberne til at spotte og tilmelde aspiranter til
vores dommergrundkurser. 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
holdbart i længden. Klubberne fortjener gode og mange dommere, således
vores dommerpåsætter kan ”vælge blandt mange” dommere. Konkurrence er
også sundt inden for dommersektoren. Jo flere dommere, desto bedre
konkurrence som igen skaber bedre dommerpræstationer.
Derudover har vi 10 klassificerede triodommerudviklere, 1
breddedommerudvikler samt 4 vejledere. 3 af vores udviklere må udvikle på
HDS niveau, heraf en i DBU` talentgruppe, 3 må udvikle på HSS-niveau, 4 må
udvikle på HS-1 niveau, 1 på HS-2 niveau og de 4 vejledere bruges hyppigt til
vores nye dommere hvor der ikke bruges udvikler-rapporter, men en mere
simpel men meget nyttig rapport.
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 DU er særdeles tilfreds med dette samarbejde,
og vi anser det helt klart som en styrkelse at rigtig mange kompetente
udvalgsmedlemmer (bla. DBU-instruktører og Udviklere) i fællesskab
klassificerer dommere i de to unioners fællesturnering. Pt. har DBU LollandFalster 8 dommere som må dømme på Sjælland (Herre DS og
Sjællandserien/HSS), herunder to som er med i DBU` Talentdommergrupper.
Det antal (8) 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 2017
med 2 dommere, en særdeles positiv udvikling for vores dommersektor, men
vi er ikke tilfredse endnu, det kan gøres endnu bedre (læs: flere dommere som
skal dømme på Sjælland)
DU vil derudover i 2019 have en mere målrettet fokus på unge dommere,
således de unge dommere får en mulighed for et ”fast-track”. Som noget helt
nyt har DBUS tilbudt DBU Lolland-Falster unge dommere at blive integreret i
deres nuværende ”Upcommings-ordning”. En gruppe af unge dommere som
viser et divisions/Liga-potentiale. Som start er vores union, blev lovet 2
pladser gældende fra sommeren 2019. Det er hævet over enhver tvivl, at det
på ingen måde er en ulempe for vores klubber at kunne få en ”naturlig
dommer-udskiftning”. Ikke dermed nævnt at de rutinerede skal udrangeres, på
ingen måde, men de skal måske så tilbydes andre kampe på et andet niveau.
Pt. har DBU Lolland-Falster to dommere som er indrangeret under DBU

Talentdommergruppe, hvoraf den ene pt. er linjedommer i 2. division/dommer
i HLFS og den anden dømmer i HDS. Derudover har vi en dommer som
dømmer i HDS og 5 dommere som må dømme i HSS.
Vi har desværre ingen kvindelige dommere i DBU Lolland-Falster-regi, men de
skal nok markere sig lokalt indenfor de næste par år. Vi fik via
Dommergrundkurset ultimo 2017, en mindre gruppe unge piger som nu har
dømt fodbold et års tid og forhåbentlig er de ambitiøse således vi kan mønstre
kvindelige dommere på et meget højt niveau på sigt.
En stor tak til DU` medlemmer for et fremragende og konstruktivt samarbejde
i 2018, jf. de kvartalsvise DU-møder, 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 fortrinligt
samarbejde med i 2018, en stor tak til DBU og tak til alle øvrige interessenter.
På vegne af DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg
Michael Skaarup, formand
December 2018

Uddannelsesudvalgets årsberetning

I 2018, har udvalget fortsat sit arbejde, med at prøve at skabe tiltag og
spændende indslag, til trænere - leder – dommere og klubberne. Da Udvikling
og forandring i fodbolden på Lolland-Falster hele tiden skifter, har vi i
Uddannelsesudvalget arbejdet for at sikre, at der sker en værdiskabelse for
fodboldklubberne gennem uddannelse og udvikling. Således at klubledere,
trænere og fodboldspillere samt dommere oplever kvalitet og udvikling for dem
selv.
I år var året hvor den nye struktur for C-licens uddannelse trådte i kraft. Dette
har haft indflydelse på hvordan, kurserne er blevet afviklet og hvordan. Det
kan dog ikke umildbart ses på deltager antallet at der er lavet en ny struktur.
13 kurser bliver til 3

Den nye C-uddannelse struktur. Hvor man før i tiden skulle tage 13 kurser for
at få en C-licens, bliver det nu lavet om til 3.
Første trin er ”DBU Basis Børne- og Ungdomstræner”, hvorefter man kan
vælge ”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 Ungdomstrænerbevis.
Herefter kan man starte på B1, og når det kursus er gennemført, er man klar
til C-licenseksamen.
- I stedet for at skulle afsted 12 gange og have en bred viden om forskellige
facetter af børne- og ungdomstræning, laves der nu to intense
undervisningsdage, hvor trænerne bliver klædt på til at træne lige præcis det
hold, de har ansvaret for hjemme i klubben.
Så en helt klar forbedring af uddannelsen, hvor den bliver mere målrettet mod
aldres grupper, og nemmere for en ny træner at overskue.
Den 26 oktober blev der afholdt en inspirationsaften med Anders Madsen, som
har en bred funderet baggrund, både som Pro Licens indehaver, ansættelse i
Aab, FCM, AC Horsens og AGF er der nok erfaringer at tage på. I dag er Anders
Madsen projektleder i 1 vs. 1 projektet i DBU og var derfor det oplagte valg til
denne aften. Selve aftenen var et 3 timers arrangement, som ligeså gav 3
timers refresh til C-licens og B-Licens indehavere. Arrangementet blev besøgt
af 28 forventningsfulde trænere, som vi håber fik et godt udbytte med hjem
selv om vejret ikke var med os på aftenen.
Fodbold på skoleskemaet, er et projekt som udvalget har arbejdet med et par
år. I 2018 blev den endelige strategi, for hvordan vi får det ind på skolerne og
planen er at dette sættes i gang i 2019. Det bliver i første omgang skolerne i
og omkring Nakskov som skal være de første, der får tilbudt dette projekt med
understøttelse af DBU LF og Uddannelsesudvalget.
Dommeruddannelses ad hoc gruppen.
Ad hoc gruppen, som er nedsat af Uddannelsesudvalget og refererer direkte til
denne, blev konfirmeret i foråret 2018 og består af 4 personer: Mogens
Thomsen - (modtager af årets dommernål 2017) nuværende breddedommer,
Lars Jensen - mangeårig Lolland-Falsters Dommeruddannelses-medlem og
nuværende træner i ØUB, Kim Larsen nuværende fodbolddommer på HSSniveau og medlem af Dommerudvalget samt Michael Skaarup nuværende

dommer på HSS-niveau og formand for Dommerudvalget. Gruppen afholdte 3
fysiske møder i 2018, og derudover en del mailkorrespondance.
Der blev aftalt følgende dommeraktiviteter i 2018/start 2019:
13. januar – Temakurset ”Dommere i vanskelige kampe”
14. februar – Teoritræning
13. november - Futsalkursus
17. november – Dommergrundkurset – udsat til primo 2019
24. november – Temakurset ”Situationsbestemt Ledelse” – udsat til primo
2019
2. februar 2019 – Kurset ”Dommer som Leder 1”
23. februar 2019 – Kurset ”Linjedommer 1”
Medlem Mogens Thomsen var derudover primus motor for en stor aktivitet som
omhandlede rekruttering af dommeraspiranter, vha. ”flyers”, radiointerviews
og en massiv eksponering af vores Dommergrundkursus i november.
Aktiviteten skulle afholdes på CM Arena til en af NFC` hjemmekampe i
slutningen af sæsonen, men desværre nåede DBU Dommerakademi ikke at
fremsende det bestilte materiale til anledningen rettidigt, hvorfor eventen
måtte aflyses/udsættes. Gruppen håber på en gennemførelse i 2019.
Derudover har Mogens skabt en forbindelse til en lokal Efterskole, hvorpå der
kunne afvikles et kommende Dommergrundkursus, et spændende projekt med
store muligheder.
Kim Larsen deltager på vegne af vores lokale fodbolddommerklub LFFK, hvilket
er en klar styrkelse af gruppen da LFFK bla. kan mønstre ressource-personer til
de aktiviteter som afholdes. Derudover er der samarbejde på de sociale
medier, herunder på LFFK` og DBU Lolland-Falsters
hjemmesider/facebooksider. Lars Jensen og Michael Skaarup byder ind med
planlægning (læs: kontakt til kontoret og DBUS) og de fysiske tilstedeværelse
ved kurserne. 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 og klubberne på LF (som stiller faciliteterne til
rådighed) for samarbejdet i 2018.

På vegne af Ad hoc gruppen
Michael Skaarup
I Uddannelsesudvalget vil vi fortsat fokusere 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 til disse personer ændrer sig hele tiden. Derfor vil vi løbende have
dette for øje, samtidigt med at vi også skal sikre os et tilpas højt
uddannelsesniveau på Lolland-Falster.
Så målet i 2019 vil blive at få stablet relevante kurser og projekter på benene,
som er målrettet de enkelte faggrupper i klubben og for dommerne.
Til sidst vil jeg gerne sige alle udvalgets medlemmer og medlemmerne af ad
hoc grupperne og administrationen en stor tak for godt samarbejde og jeres
indsats i 2018. ser frem til 2019 med de opgaver vi har planlagt.

Morten Søren Refnov
Formand

Børneungeudvalget 2018
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 på Lolland-Falster, således at vi sikre drift og stabilitet
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.
2018 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.
DBU Lolland-Falster har indendørs afholdt mange futsal stævner og turneringer
for børn og unge i sæsonen 2017/18, og er godt i gang igen i denne
vintersæson overalt i vores landsdel. 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 2018 indgået kontrakt med DBU om afholdelse af 17
Fair Play stævner i løbet af året, hvor ikke mindre end 744 hold dystede på
grønsværen, dette er i gennemsnit 43 hold pr. stævne, hvilket er en mindre
stigning i forhold til 2017.
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 de respektive rækker, hvor flere har deltaget i de afgørende final
four stævner.
DBU Lolland-Falster fik i 2018 startet en mikroputfodboldskole op. Knapt 50
børn fik en lør-søndag i samarbejde med mor eller far lov til at prøve ”den lille
fodboldskole”, godt hjulpet på vej af instruktører fra diverse klubber på
fodboldbanerne i Guldborg, en succesrig begivenhed.
Desværre måtte vi aflyse vores møde med ungdomstrænere i 2018, idet er var
for få tilmeldinger. Vi vil dog indkalde til et nyt møde kort inde i det nye år. På
børnetrænersiden var der 39 tilmeldte ledere og trænere til et succesfyldt
møde, hvor alle bidrog med forslag til forbedringer/forandringer og nye tiltag
for vores børn og unge i 2019. Desværre var der for få pigetrænere tilstede,
men med Hanne Baltzers brændende hjerte for pigefodbolden fik hun stablet et
møde på benene, hvor man i fællesskab fik lagt et program for 2019, virkelig

flot arbejde fra Hanne.
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.
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 2018 har DBU Lolland-Falster i samarbejde med NFC afholdt flere 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 2018 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 2017.
TGB kunne i år fejre 20 års Jubilæum, et stort TILLYKKE til klubben med
Jubilæet, men ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle de frivillige ledere
og trænerne, der har ydet en formidabel indsats, for at dette har kunnet lykkes
for de to klubber.
Derud over lagde TGB baner og lokaler til et fælles projekt nemlig Get2
fodboldskole, som DBU afholder i samarbejde med DIF. 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 Pigerakker i vores landsdel i 2018.
2019 hvad nu?:
Vi kom godt fra land med at afholde lokal mikroputfodboldskole i 2018, denne
succes bliver fulgt op igen i 2019.
Der vil i 2019 blive endnu mere fokus på pigefodbolden, vi har fået flere piger i
gang med at spille i 2018, men der er mange piger endnu derude som

klubberne skal have fat i, og på vores møde i TGB hørte vi også trænerne sige,
at de skulle bruge flere kræfter i 2019, på at skaffe spillere til klubben. Dette
bliver fulgt op af vores konsulent.
NFC er blevet Topcenter for U10-11-og12 drenge, det bliver spændende at
følge dette projekt, 7 klubber har pt. vist stor interesse for at komme med i
projektet.
Der vil igen blive afholdt træningsstævner, hvor vi både spiller kampe og
afvikler stationstræning.
Der afholdes Børnestævner, og i 2019 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.
Børne-ungeudvalget 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. 2019
Vi vil også arbejde med det gode fodboldmiljø.
Vi skal i 2019 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 23-02-2019.
Jeg håber rigtig mange klubber kommer i gang med nogle træneruddannelser
til glæde for vore børn.
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

Årsberetning 2018 – DBU Lolland-Falsters Banegruppe Guldborgsund
Banegruppen indledte året med det årlige ”Torebymøde” den 6. marts 2018.
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 noget nyt i år deltog også kommunens græsklippere, disse deltog herefter
også i et ligeledes nyt tiltag, som var gruppedrøftelser, hvor de enkelte
klubrepræsentanter var inddelt i gruppe med de græsklippere, der klipper på
de pågældende klubbers anlæg. Gruppedrøftelsen tog i år udgangspunkt i de 5
kriterier for uddelingen af prisen for ”Årets klub- og baneanlæg”. Snakken gik
lystigt, og man kom i de enkelte grupper godt omkring emnerne.
Starten på forårssæsonen blev igen i år udfordret af vejret. Der faldt sne så
sent som den 1. april, hvilket naturligvis besværliggjorde turneringsstarten,
det til trods lykkedes det medio april at få gjort baner klar på så godt som alle
anlæg, dvs. nogle klubber fik alle baner gjort klar, og andre kun dele heraf.
At banerne i det tidligere forår ikke kunne spilles på som følge af nedbør,
skulle det jo sidenhen viser sig ligeledes at være tilfældet med modsat fortegn,
da Danmark blev ramt af den tørreste sommer i over hundrede år. Behovet for
kunststofbaner viste sig her ikke mindre i sommerperioden, end det havde
gjort i det våde forår.
Årets klub- og baneanlæg 2017
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, B1938 og Væggerløse Boldklub,
repræsentanter fra de 3 klubber deltog herefter i prisfesten, hvor Væggerløse
Boldklub endte med at løbe med prisen ”Årets klub- og baneanlæg 2017”.
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) At 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.

Banegruppen i Guldborgsund har i løbet af året fået tilgang af Henrik
Romanski, og består således nu 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

Stævnegruppen 2018
Stævnegruppen bestod af: Kaj D Larsen formand, Per Lohse, Martin Boesen,
hjælp fra børnegruppen af Mogens Mika, Allan S. Carlsen.
Formål:
At sikre en ordentlig afvikling på DBU Lolland Falsters børnestævner. Gruppen
har ansvar for planlægning en med de klubber der afholder børnestævner,
samt
gennemførelsen heraf.
Gruppen referer til administrationen, som udpeger gruppens formand.
AFHOLDTE STÆVNER
Lørdag den 24. februar Fastelavnsstævnet i Maribo

73 hold

Søndag den 29. april 5 x 5 stævne i FC Nakskov

31 hold

Lørdag den 5. maj

34 hold

3 x 3 stævne i Errindlev

Søndag den 13. maj 5 x 5 stævne i TGB

45 hold

Lørdag den 2. juni

3 x 3 stævne i Østofte

32 hold

Søndag den 3. juni

5 x 5 stævne i IK 85 Tirsted

29 hold

Lørdag den 9. juni

3 x 3 Fætter BR. stævne i B 1990

48 hold

Søndag den 10. juni 5 x 5 stævne i FC Nakskov

29 hold

Lørdag den 16. juni

14 hold

3 x 3 Stævne i Ny Kappel 07

Søndag den 17. juni 5 x 5 Stævne i B. Frem Sakskøbing

24 hold

Søndag den 24. juni 3x3 og 5 x 5 Stævne i Horbelev

89 hold

Søndag den 19. august 3 x 3 og 5 x 5 Stævne i DMI

35 hold

Lørdag den 25. august 3 x 3 Stævne i FC Nakskov

15 hold

Søndag den 26. august 5 x 5 Stævne i Rudbjerg

27 hold

Søndag den 2. sept. 5 x 5 Stævne i ØUB

31 hold

Søndag den 23. sept. 3 x 3 og 5 x 5 Stævne i Maribo

87 hold

Søndag den 30. sept. 3 x 3 og 5 x 5 Stævne i TGB/DBU-LF

101 hold

I alt: 17 stævner med 744 hold.
I gennemsnit 43 hold pr. stævne.

2019
Lørdag den 23. februar i Maribo Hallerne afholdes der FASTELAVNSSTÆVNE
Sidste frist for tilmelding er 4. februar 2019

P.g.v.
Kaj D Larsen

