
 

 

Årsberetningen fra DBU Lolland-Falster 

 

Uddannelsesudvalgets årsberetning 

I 2021, var planen at der skulle have været afholdt nogle forskellige arrangementer – kurser for 

trænere - leder – dommere og klubberne. Men igen i 2021 har Covid-19 sat en pind i hjulet på de 

planlagte arrangementer. Det har ikke ud fra de retningslinjer der var – været muligt at afvikle 

arrangementer i foråret – og i efteråret har mange folks kalendere været booket af div. Fester – 

bryllupper – konfirmationer mm. Som det ikke var muligt at afvikle tidligere på året. Derfor har der 

været meget stille fra Uddannelsesudvalget, det var ikke udvalgets plan, at der ikke skulle afvikles 

nogen kurser – temadage i 2021 men det var desværre sådan det blev. Der rundt omkring på 

Lolland Falster blev afholdt enkelte lokale klubkurser primært C1 og C2.  

I Uddannelsesudvalget Lolland Falster ønsker vi at tilbyder træneruddannelser for alle trænere – 

uanset holdets aldersgruppe eller niveau. Træneruddannelserne giver værktøjer, teori og 

inspiration til trænerrollen, og ruster træneren til at være med til at skabe et godt fodboldmiljø i 

samarbejde med klubben, spillere og forældre. Vi håber og ønsker at uddanne trænere, så de kan 

yde kvalitet og give gode oplevelser til børn, unge og voksne i alle klubber. I uddannelsesudvalget 

tror vi på, at uddannede trænere er med til at tiltrække, fastholde og udvikle fodboldspillere. 

Det samme gør sig gældende for dommere – klubledere mfl. Så derfor ønsker vi i 

uddannelsesudvalget at vi kan skabe rammerne, for at dette kan lade sig gøre på Lolland Falster. 

 

Fra 1. januar 2022 skal alle trænere, der ønsker en trænerlicens, begynde uddannelsen fra UEFA 

C1 og følge uddannelsesvejen, som kan slutte med en pro-licens. Det vil sige at man skal have C-

licens for at kunne starte på B-licens og så fremdeles. Dette er den nye struktur i 

træneruddannelserne. 

Vi håber fortsat at klubberne på Lolland Falster vil bakke op om dommeruddannelsen og hjælpe 

med at få uddannet unge som ældre fodboldspillere, forældre der har interesse for fodbold til 

dommer. Da det, hvis vi ikke passer på, er noget vi kan komme i akut mangel på. 

I Uddannelsesudvalget vil vi i 2022 have fokus på at have uddannelsestilbud der lever op til udbud 

og efterspørgsel, samt sikre at vi på Lolland-Falster har mulighed for relevant efteruddannelse, 

som berettiger til C-licens samt B-licens, samt tema aftner der kan give refresh til eksisterende 



Licens indehavere.  Dette for at vi i DBU Lolland-Falster kan sikre os, at vi bliver flere 

fodboldspillere og fastholder disse, dette er kun muligt hvis vi har kompetente trænere, som 

brænder for fodbolden og vil dele denne viden med spillere – træner kolleger på tværs af vores 

område. Derfor er det vores målsætning at vi løbende har dette for øje, samtidigt med at vi også 

sikre os et tilpas højt uddannelsesniveau på Lolland-Falster. 

Så arbejdet med arrangementer og kurser for trænere – leder - dommere i 2022 er i fuld gang, da 

vores mål er at få stablet relevante kurser og projekter på benene.  

Til sidst vil jeg gerne sige alle udvalgets medlemmer, medlemmerne af ad hoc gruppen og 

administrationen, en stor tak for godt samarbejde og jeres indsats i 2021, jeg ser frem mod 2022 

med håb om det bliver muligt at gennemfører nogle af de opgaver vi har planer om i 2022 og 

Covid-19 ikke bremser os fremadrettet i vores arbejde. 

 

 

På vegne af Uddannelsesudvalget 

Morten Refnov, formand  

 

 

 

Børneungeudvalget  

 Børneungeudvalget har følgende sammensætning: Mogens Mika formand, Allan S Carlsen, Robin 

Gustavsen og Hanne Baltzer. 

 Børne-ungeudvalget har som opgave at varetage opgaver i samarbejde med fodboldklubberne under DBU 

Lolland-Falster, således at vi sikrer drift, stabilitet og nye tiltag indenfor kerneområdet, som er 

Turneringsfodbold og Stævner samt andre aktiviteter for børn og unge, piger som drenge fra U2 til U19. 

Udvalgets succeskriterie er, at vi skal fastholde og helst udvide antallet af børne og unge spillere og dermed 

øge antallet af hold til stævner og turneringer.  

Børne-ungeudvalgets beretning: 

Som skrevet i ovenstående afsnit skulle 2021 have været året, hvor udvalget skulle have haft 

succes med af få flere unge mennesker til at spille bold under DBU Lolland Falster, - men ak- efter 

at mange af hallerne vinteren igennem pleje at danne ramme  hos de mange spillere og forældre, 

ja så har de fleste næsten stået tomme på grund af Covid, et Fastelavnsstævne i Maribo som igen 

skulle have været et  tilløbsstykke blev desværre aflyst. DBU Lolland-Falster har indendørs afholdt 

mange Futsalstævner og turneringer for børn og unge i sæsonen 2020/21, men efter Nytår blev vi 

desværre nødt til at aflyse, de resterende kampe og stævner, vi måtte desværre også konstatere, 

at indefodbold har tabt flere spillere til Vinterbold, der er blevet en vigtig faktor for klubberne, de 

bruger disse kampe som træningskampe til opstart for forårsturnering. 



Foråret 2021 skulle blive starten på en genrejsning af ungdoms- og børnefodbolden på Lolland og 

Falster. Vi havde fået arrangeret turneringer i samarbejde med DBU Sjælland for drenge og piger, 

som blev afviklet upåklageligt. Administrationen havde fundet og aftalt med de stævnearrangører 

der skulle afholde stævnerne i foråret. Hele foråret kunne vi konstatere at der er betydelig færre 

klubber der stillede op til stævnerne, ja vi var endda nødt til at aflyse både almindelige stævner og 

træningsstævner, vi var sikre på at klubberne var betænkelige med at sende børnene til stævnerne 

på grund af den netop ”overståede” pandemi . 

Efter sommerferien startede nye turneringer op for drenge og piger, men her kunne vi også 

konstatere at der var færre tilmeldinger. 

Hele efteråret fik vi afholdt børnestævner, men igen måtte et par stævner igen aflyses med 

årsagen, for få tilmeldte hold, det var hos 3:3 den var gal og igen i efteråret kunne vi igen 

konstatere færre hold. Vi kan dog glæde os over, at der kommer flere og flere pigehold med til 

stævnerne, blot lidt ærgerligt at der er for få klubber der har piger, så klubbernes hold  kommer 

ofte til at spille mod egne holdkammerater.   

DBU Aktiviteter 

 Der blev igen i 2021 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 og udenbys spillere 

at dygtiggøre sig i sommerferien, der skal lyde en stor TAK til jer klubber for den store indsats det 

at  gennemføre en fodboldskole, dels rekvirere trænere, trænerassistenter stille baner og lokaler 

til rådighed. De 6 skoler har med deres arrangement bidraget til, at vi på Lolland-Falster har haft et 

fremmøde på størrelse med 2020 på vores skoler.  

Derudover har der været afholdt 2 stk.  Get2 fodboldskoler i samarbejde med DIF, på banerne ved 

Lindeskovskolen i Nykøbing, og på banerne i FC Nakskov. Disse skoler kræver mange resurser, ikke 

mindst at trænere og assistenter, da man skal være på hele tiden. Guldborgsund og Lolland 

Kommuner bakkede op om projekterne som en vigtig medspiller. Disse skoler blev styret af Martin 

Boesen fra DBU Lolland - Falster. 

 Uddannelse I 2021  

 DBU Lolland-Falster har i samarbejde med flere klubber afholdt C-licens uddannelse, hvilket vi er 

rigtig glade for, for forøgelse af træneruddannelse giver øget interesse for fodboldspillet blandt 

børn og deres forældre. Der ligger et stort pres fra forældrene som kræver at vore børnetrænere 

er klædt på til at træne deres børn. 

2022 Hvad nu?  

Vi er så småt kommet i gang med den nye Børnestrategi, vi har sammen med klubberne afholdt 

det første indledende møde i november , og i januar er vi klar til næste møde hvor vi skal snakke 

samarbejde mellem DBU Lolland-Falster og ikke mindst klubberne imellem. Børneungeudvalget er 

enige om at det er DBU der skal være den drivkraften, hvis vi skal have succes med projektet. 

Projektet kræver mange resurser men klubberne har sagt go`, så Børneungeudvalget har søgt 

Bestyrelsen om et årsværk der skal styre projektet igennem til succes for klubberne.  



Den 6. december havde vi besøg af Anette Westermann fra DBU`s pigeafdeling, men på grund af 

det korte varsel, manglede der flere klubber, men der er allerede udsendt indbydelser til 

klubberne om det næste pigemøde som afholdes den 11. januar, hvor Anette igen stiller sig til 

rådighed. I 2022 vil der blive afsat en uge under DBU Lolland – Falster, hvor temaet i klubberne vil 

være Pigefodbold. 

Ud over Børnestrategien og Pigefodbolden, skal vi lægge os i selen med at få hjulpet klubberne i 

gang med at få drenge og piger tilbage i klubberne, og være en del af fodboldkulturen  

Der vil igen blive afholdt træningsstævner, hvor vi både spiller kampe og afvikler stationstræning. 

Der bliver kun afholdt små Børnestævner, og i 2022 vil der også komme gang i aftenstævnerne 

igen. 

Børneungeudvalget vil på DBU Lolland Falsters Facebook side informere om, hvad der sker for de 

unge og deres trænere på Lolland-Falster. 

 Der vil igen blive afholdt Fodboldskoler, der som noget nyt vil blive modulopbygget, det vil sige 

klubberne kan holde en 2 fodboldskole, der er målrettet i 2-3-4 eller 5 dage, skal det være for 

piger så er der også et modul for dette, eller et modul for de små (mikrofodboldskole) på en eller 

2-3 dage så findes det også. Man kan allerede i skrivende stund tilmelde sig den enkelte 

fodboldskole på nettet. 

 Pigeraketten skal  igen tage sit indtog på Lolland og Falster. Der skal også afholdes 

Get2fodboldskole i 2022.  Vi skal i 2022 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 12-03-2022.  

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

unge og børn. Børneungeudvalget vil besøge de klubber, som ikke har børne-eller 

ungdomsspillere, hvor der ligger en skole i umiddelbar nærhed, et ønske vi havde i 2020 og 2021, 

dette blev der desværre også  sat en stopper for Vi håber der kommer gang i samarbejdet med 

vores venner på den anden side at Femern bælt. 

Det bliver et hektisk og spændende år for fodbolden i klubberne, som vi i Børneungeudvalget 

glæder os til at følge op på.   

Alle disse tiltag kræver dog at vi får et 2022 som er fritaget for Covid 19 

Børneungeudvalget har foreslået Bestyrelsen at vores udvalg bliver opdelt i et Børneudvalg med 3 

undergrupper, nemlig Pigeudvalg, Børneudvalg og et ungdomsudvalg, så der kommer mere fokus 

på de enkelte områder, vi har dog ikke i skrivende stund fået svar på vores henvendelse.  

Udvalget har også bedt Bestyrelsen om at uddanne flere instruktører, så vi kan få afviklet flere 

træningsstævner for vores drenge og piger. 

 



 Samarbejdspartnere: 

 Alle DBU Bredde klubberne, der har påtaget sig opgaven som arrangør af vores stævner, hvor vi 

har lånt baner, klubhus og bolde skal have en stor TAK.  

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, 

hjælperne ved Fastelavnsstævnet, Dommerne samt Administrationen. Uden jeres hjælp kunne vi 

ikke have udført de store arrangementer. Tak til alle klubledere, klubtrænere, instruktører, pressen 

og bestyrelsen.  

 

 

På vegne af Børneungeudvalget 

Mogens Mika, Formand 

 

 

Dommerudvalget  

DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg består af følgende 5 personer, som valgte at forlænge deres 

medlem af udvalget indtil primo 2022: James Nielsen (sekretær), John Kildsgaard, Kim Larsen, 

Thomas Christoffersen og formand Michael Skaarup. 

Året 2021 blev godt nok en voldsom udfordring for alle aktive dommere, udvalgsmedlemmer og 

frivillige i DBU grundet den verdensomspændende pandemi Covid 19 som bare ikke vil slippe 

taget. Trods en kæmpe udrulning af vacciner med både 1. og 2. stik samt endnu en omgang med 

masker og grundig håndvask i sprit og andet bakteriedræbende væske, så er vi stadig ramt af 

denne pandemi. Forventningen omkring Covid 19 var nok et overstået kapitel efter et enkelt år, vi 

tog grueligt fejl. 

Ja, det blev virkeligt et udfordrende år, men uagtet dette så afholdt vores dommerudvalg trods alt 

fysiske møder under korrekte afstandsregler og social adfærd. Vi nåede at afvikle 5 fysiske møder i 

2021, herunder det seneste den 3. december.  

Udvalgets fornemmeste opgave er at være ansvarlige for udvikling af dommere, afholde tests, 

klassificere dommere/udviklere/vejledere og indstille dommere/udviklere/vejledere til 

karrieresporet hos DBU/CTG (DBU`s centrale talentdommerstreng).  

Vores samarbejdspartnere er LFFK (den lokale dommerklub), klubberne i unionen og DBU og 

CTG/RTG.  

Trods Covid 19 pandemien hærgen nåede udvalget at afholde enkelte aktiviteter. Andre aktiviteter 

blev desværre aflyst grundet pandemien: 



 

- Dommergrundkursus i samarbejde med Ad hoc gruppen under Uddannelses. og 

Udviklingsudvalget med 5 deltagere, og alle 5 bestod eksamen. 

-  

- Løbetest for de lokale klassificerede dommere blev aflyst. Vi måtte desværre udstede 

massevis af dispensationer ligesom alle de andre unioner.  

 

- Re-løbetesten blev aflyst. 

 

- Obligatorisk teoritest for dommer, vejledere og udviklere blev gennemført på adm. 

kontoret den 23. august og Re-testen blev afholdt den 30. august. 

 

- Obligatoriske teorigennemgange blev afholdt i hhv. Nakskov den 10. august med 11 

deltagere og i Guldborg med 23 dommere. 

 

- Uddannelse med ”føl-kampe” og eksamen for 1 ny triobreddedommerudvikler. 1 

breddedommerudvikler mangler uddannelseskampe som afvikles i 2022, 1 ny Vejleder. 

 

- Der blev afholdt ”rullende teoritræning” for vores dommere, hvor de kunne træne deres 

teori online. Dette er sat i gang af DBU og er bredt ud i hele landet. Dette tiltag er tilbudt 

fra efteråret til og med december.  

 

- Pt. 1 en er tilmeldt DBU Dommerinstruktør-uddannelse, og denne er for nuværende ikke 

afsluttet.  

 

Dommerudvalget valgte grundet Covid 19 at suspendere Løbetesten samt foretage meget få 

ændringer i klassifikationen da vi havde meget få udviklingsrapporter. Udvalget anbefaler vores 

administration om at opgradere og/eller prioritere disse udvikleropgaver, således vi kan få 

dygtigere dommere samt få et kvalificeret grundlag for klassifikation. Vi har i 2021 haft et stor 

efterslæb på udviklinger, og udvalget håber at dette ændres i foråret 2022 til gavn for vores nye 

dommere.  

I 2021 valgte vores højest indrangeret dommer i 2. division at indstille karrieren og hellige sit 

politiske arbejde. Udvalget siger tak for en super indsat i divisionen og vi håber på at prioriteten 

for dommergerningen kommer tilbage. Dommeren har dog luftet tanken om at hjælpe vores nye 

unge dommere, og da dommeren også er Vejleder er dette en rigtig god løsning.  

DBU Lolland-Falster har så følgende dommere i nævnte klassificerede rækker: 3 dommere i Herre 

Danmarksserien, 3 dommere i Herre Sjællandsserien (heraf 1 i RTG3 linjedommer, 6 dommere i 

Herre LF-Serien (heraf 1 i RTG3 LD – 3. division og 1 dommer som 1. divisionslinjedommer). 6 

dommere Herre Serie 1 (pt. 2 udtrådt af rækken). Udvalget har netop indgået en aftale med DBU 

Sjælland omkring vores lokale kvinde-talentdommer, som får lov til at optræde på Sjælland i 1. 



division og i deres Kvindesjællandsserie som linjedommer. Den aftale følger vi med stor interesse 

og vi håber på en ubetinget succes for vores kvindelig DBULF-dommer. Derudover har vi 2 herre 

talent Futsal-dommere som dømmer kampe på hele Sjælland, også nord for København.  

Vi har for nuværende 8 udviklere, heraf 5 triodommerudviklere og 5 Vejledere. Det synes udvalget 

er lige i underkanten, og derfor har vi fokus på rekruttering af nye Udviklere og Vejledere i 2022. 

Udvalget indstiller udviklere til DBU og vores lokale dommerklub indstiller Vejledere til udvalget 

som videre-indstiller til DBU. 

Dommerudvalget har for nuværende et samarbejde med DBU Sjælland og udvalget har stadig 2 

medlemmer i DBU Sjællandsindrangeringsgruppe (DIG). Vi er repræsenteret med John Kildsgaard 

og Michael Skaarup. Grundet Covid 19 har vi, som tidligere skrevet, ikke haft ændringer, disse vil 

først indstilles til DIG når vi rammer nytåret 2021/2022. DIG skal godkende DBU Lolland-Falsters 

indstilling af dommere i HDS og HSS-rækkerne. DIG har i øvrigt haft en tumultarisk tid med 

formanskift og DBU Sjællands dommeradministration har også været ramt af udskiftning på vitale 

poster. Trods disse udfordringer er vores dommerudvalg virkelig blevet behandlet respektfuldt og 

har store forventninger om fremtidens arbejde.  

Dommerudvalget har behandlet indkommende sager som er modtaget fra vores administration i 

fald der var behov for faglig sparring. En af sagerne endte desværre med en omkamp i HSS, da en 

dommerfejl fik afgørende indflydelse på kampens resultat. Heldigvis fik omkampens resultat så 

ikke betydning for en nedrykning. En stor tak til udvalgets medlemmer for et fremragende 

samarbejde i 2021, samt en stor tak til den lokale foddommerklub for et aldeles succesrigt 

samarbejde. Ydermere en stor tak til vores administration som har serviceret udvalget på 

fornemste vis, og i særdeleshed tak til påsætteren som har brugt oceaner af ressourcer på at få 

kampene påsat med ”sorte dommere”. Der blev virkelig arbejdet både aften og til tider vel også 

om natten før og somme tider helt hen til formiddagen før en eftermiddagskamp – kæmpe 

respekt for den indsats. En stor tak også til DBU`s Sjællands DIG samt til vores DBU Lolland-Falster-

bestyrelse som imødekommer og behandler ønsker fra Dommerudvalget.  

Når alle ovenstående har fået en tak, så skal vores dommere ikke mangle en tårnhøj tak for deres 

enestående indsats for at få (i samarbejde med påsætteren) kampene påsat. Flere dommere har 

kørt fra det ene anlæg til det andet uden omklædning bare for at kunne servicere vores klubber – 

det er altså vildt imponerende.  

 

 

 

På vegne dommerudvalg 

Michael Skaarup, formand 

     

 



Ad hoc gruppen 2021 

Ad hoc gruppen under Uddannelses- og Udviklingsudvalget (UU): Gruppen som består af Kim 

Larsen, nuværende fodbolddommer på HLFS-niveau, triodommerudvikler på HSS-niveau og 

medlem af Dommerudvalget. Derudover Mogens Thomsen som er aktiv fodbolddommer, 

modtager af DBU Lolland-Falsters Dommernål samt ”onkel” for nye dommere og tovholder på 

dommeraktiviteter. Sidste medlem er Michael Skaarup, medlem af UU, medlem af DBU Lolland-

Falsters bestyrelse, formand for Dommerudvalget, triodommerudvikler på HLFS-niveau samt aktiv 

fodbolddommer på HSS-niveau. 

Sikke et indeværende år 2021. Vi slap ikke taget fra Covid 19 uagtet at der virkelig blev udrullet 

vacciner, iklædt masker i tusindvis og vasket hænder i sprit og andet virusdræbende flydende 

væske.  

Det har virkeligt været et helt og aldeles ubehageligt år 2021 hvor hele lille Danmark. Især når vi 

troede på en forholdsvis hurtig ende på denne pandemi, ja så buldrende igen på stor slagkraft.  

- Opstartsmøde for indrangerede dommere afholdt 1. marts med 23 deltagere 

- Opstartsmøde for øvrige dommere, herunder de nye dommere afholdt 9. marts med 18 

deltagere. 

- Det struktureret dommerkursus ”Dommer i praksis” - 3 deltagere, ”Linjedommer 1” – 2 

deltagere, Indefodbold grundkursus 1 deltager og Futsal kursus pt. 2 deltagere (3. 

december) 

- Elektronisk Online Dommergrundkursus – gennemført med 5 deltagere, heraf 2 som valgte 

at deltage under DBU København grundet dato. Alle 5 dommere bestod prøven og deres 3 

uddannelseskampe i forlængelse af deres online teorieksamen.  

En stor tak i særdeleshed til Maibritt i administrationen som har stor fokus på uddannelse af nye 

dommere. Maibritt sørger virkelig for at få arrangeret diverse rekrutteringsforsøg og kurser mm. 

og er personen bag de praktiske gøremål herfor. En stor tak til administrationschefen som 

varetager alle praktiske spørgsmål for de unge dommere og altid har en ”åben telefonlinje” til 

dem. Derudover en tak til Kim Larsen og Mogens Thomsen for 2021, og selvom vi ikke fik afholdt 

nogle fysiske møder lykkedes vi alligevel med at får rekrutteret nye dommere samt få afviklet 

kurser. Ydermere en tak til klubberne på Lolland-Falster som stiller faciliteterne til rådighed for 

vores kurser.  

 

 

På vegne af Ad hoc gruppen  

Michael Skaarup, formand 

 

 



Stævnegruppen  
 

Stævnegruppen  bestod af  Kaj D. Larsen formand, Per Lohse, Jesper Rasmussen, Niels Andersen, 
Michael Hansen samt fra børnegruppen Mogens Mika og Allan S. Carlsen. 
 
Formål: 
At sikre ordentlig afvikling på DBU Lolland Falsters udendørs børnestævner. 
Gruppen har ansvar for planlægning af stævnerne sammen med administrationen, og tage kontakt 
til klubberne forud for afvikling af stævnet. 
 
Gruppen har udarbejdet en tjekliste på 15 pkt., som gennemgås med den klub der skal afholde 
stævnet, et af pkt. er bla. der må ikke sælges spiritus i salgsboden ved stævnerne. 
 
Ved stævnerne  3x3 skal der være medaljer til deltagerne. 
Ved stævnerne 5x5 er det valgfrit for klubberne om der er medaljer 
 
Gruppen referere til administrationen, som udpeger gruppens formand. 
 
             Afholdte stævner. 
 
25. april   5x5 stævne i        ØUB 
8. maj     5x5 stævne i         B 1938 
22. maj   3x3 stævne i          B 1938 
5. juni     5x5 stævne i          NAB 
19. juni   3x3 stævne i          NFC    Fætter BR. stævne 
20. juni   5x5 stævne i          Rudbjerg 
29. aug.  5x5 stævne i          B 1938 
11. sept. 5x5 stævne i          Rudbjerg 
12. sept. 3x3 stævne i          Errindlev 
19. sept. 3x3 & 5x5 stævne i Maribo 
2. okt.     3x3 & 5x5 stævne i TGB 
 
Aflyste stævner pga. for få tilmeldinger. 
22. aug.  3x3 på Bogø - 28. aug. 3x3 i NAB 
 
Det er uvist om der afholdes Fastelavnsstævne i 2022, men ellers er datoen sat til lørdag den 12. 
marts i Maribo 
 

På vegne af Stævnegruppen 

Kaj D. Larsen, Formand 

 
 
 

 

 



 

Banegruppen Guldborgsund  

 

Toreby-mødet 

 

Indledning på 2021 blev som foråret 2020 påvirket af Coronasituationen, og vi så os nødsaget til 

indledningsvis at udsætte og senere at aflyse det årlige Torebymøde, der normalt afvikles i 

begyndelsen af marts.  

 

I mødet deltager normalt klubrepræsentanter, Guldborgsund Kommunes TM Drift 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. 

 

Banegruppemøder 

Turneringsfodbolden blev startet op i løbet af foråret og banegruppen afviklede efterfølgende de 

sædvanlige møder hen over året, henholdsvis i juni, september og december. Forud for møderne 

havde banegruppens medlemmer været i kontakt med de klubber, for hvilke de er kontaktperson, 

og kunne således komme med tilbagemeldinger på, hvorledes samarbejdet mellem klubber og TM 

Drift opfattes i klubberne. 

 

Årets klub- og baneanlæg 2020 

Banegruppen og Guldborgsund Kommunes TM Drift uddelte ved Guldborgsund Kommunes årlige 

prisfest sidst i september i Nykøbing F. Hallen prisen for ”Årets klub- og baneanlæg”. 

 

Prisen går 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 

 

Blandt mange mulige emner blev B1938, NAB og DMI nomineret til prisen, og den gik til DMI, som 

samtidig modtog en check på 5.000 kr. 

 

Banesyn 

I oktober måned blev de årlige banesyn afviklet. Ved banesynene deltager som udgangspunkt en 

repræsentant fra klubben, en fra banegruppen og Guldborgsund Kommunes TM Drift. Der er her 



mulighed for i fællesskab at besigtige anlæggene og drøfte forbedringsbehov, der vil kunne indgå i 

masterplanen for pasningen af anlæggene. 

De baneansvarlige i klubberne bliver også her stillet spørgsmål og her bl.a. til opfattelsen af 

samarbejdet med TM Drift og banegruppen. Der ses i særdeleshed til dette spørgsmål at være 

meget stor tilfredshed, hvilket ikke mindst kan tilskrives TM Drifts meget dedikerede 

medarbejdere.   

 

Banegruppens sammensætning 

Banegruppen i Guldborgsund består af Per Christensen, Kurt B. Nielsen, Leif Jantzen, René Bring 

Larsen, Nils Smidemann, der i foråret afløste Henrik Romanski, og undertegnede.  
 

 

På vegne af Banegruppen Guldborgsund 

Steen von Würden Petersen, formand 

 

 

Lov- og disciplinærudvalget  

 

Lov- og Disciplinærudvalget har i år bestået af John ”Stubbe” Rasmussen, Torben Kolters, Thomas 

Faarup 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 haft et enkelt fysisk møde til behandling af en enkelt sag om spillertilladelser. Øvrige sager i 

det forgangne år er afgjort på baggrund af mails mellem medlemmerne og Sekretariatet, der evt. 

indhenter udtalelser fra de involverede klubber.    

Udvalget har haft væsentlig flere sager end i det forgangne år, hvilket hovedsageligt kan tilskrives, 

at restriktionerne i forbindelse med COVID-19 for størstedelens vedkommende blev ophævet.  

Udvalget har haft flere sager om overholdelse af de formelle lovbestemmelser i 

Turneringsreglementet end normalt, og alene enkelte disciplinære sager. 

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

alvorlige sager. 

Jeg kvitterer for et fortræffeligt samarbejde med mine 3 udvalgskolleger og Sekretariatet i det 

forgangne år. 



En særlig tak skal jeg rette til John ”Stubbe” Rasmussen, der efter mange års tro tjeneste i udvalget 

har meddelt, at han stopper i udvalget. 

  

På Lov- og Disciplinærudvalgets vegne 

Rasmus Lindsten, formand 

 

 
Turneringsudvalget 

Indledning 

Corona er nok et ord som mange efterhånden er trætte af, men det har været virkeligheden – 

også for fodbolden i hele landet. 

Trods besværligheder er vi kommet igennem året, men ikke uden konsekvenser.  

Coronaepidemien –Covid-19 

Covid19 situationen medførte for indendørs fodbolden, at den ikke blev gennemført og der har 

været mange udfordringer for jer klubber, ligesom der har været for os i DBU Lolland-Falster.   

Vores udendørs turneringer er stadig påvirket af Covid19, hvor vi håber meget på, at vi kan 

igangsætte en turnering fra sommeren 2022, der vil kunne give det rette antal hold i hver række.   

 

Der er ingen tvivl om, at Coronaen har haft sin indflydelse på dagligdagen i alle vores klubber. 

Restriktionerne har påvirket både det fodboldmæssige og det sociale liv. Det manglende sociale liv 

i klubhusene har skabt nedgang i klubbernes indtjening, men har også betydet medlemsnedgang 

og faldende holdtilmeldinger til turneringsfodbolden, jfr. Nedenstående holdtilmeldinger.    

 

Udfordringer i 2021: 

Antallet af holdudtrækninger, kampflytninger mm. har fyldt meget i 2021. Årsagen skal ses i 

sammenhæng med den store nedgang i turneringstilmeldingerne. Klubberne har i højere 

udstrækning foretaget mindre holdtilmeldinger. Klubberne har i år været tilbageholdende med at 

tilmelde hold til turneringen. Klubberne har været mere pessimistiske i vurderingen af, antallet af 

fodboldspillere til rådighed og derved undgået at trække holdene, når de mange afbud indløb. 

 

Samarbejde med DBU-Sjælland på ungdomssiden 

DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland har igangsat en proces, for at udarbejde en samarbejdsaftale, 

som DBU Sjælland opsagde i forhold til en forventet reform. Da dette ikke blev en kendsgerning, 

har de to bestyrelser igangsat en proces på, hvorledes vi kan fortsætte samarbejdet.  

 



Afvikling af forårsturneringen 2021  

I efteråret 2020 vurderede turneringsudvalget det nødvendigt at forholde sig til afviklingen af 

forårets turnering, særligt i lyset af Coronaepidemiens forløb. Flere klubber havde efterlyst en 

stillingtagen fra DBU-Lolland-Falster.  

Turneringsudvalget besluttede herefter, at forårets turnering skulle spilles uden slutspil, men som 

en dobbeltturnering med baggrund i vanskelighederne med afvikling af de ca. 20 udsatte kampe, 

samt en forventning om at Coronakrisen ikke ville forbedres i nærmeste fremtid. 

Det afstedkom en række indsigelser fra et antal LF-serieklubber. Efterfølgende blev det besluttet 

at sende forslaget i høring i alle klubber. Tilbagemeldingerne viste at otte ud af 14 LF-serieklubber 

ønskede et op- og nedrykningsspil, hvilket efterfølgende blevet godkendt af bestyrelsen og 

turneringsudvalget. 

Vinterbold 

Et ønske om, at udvide vinterbold for alle hold under DBU-Lolland-Falster blev desværre forhindret 

af Coronaepidemien. Det blev ikke muligt at afvikle vinterbold i denne omgang. Tilbuddet har 

tidligere været gældende for ungdomsholdene ved tilmeldinger til DBU-Sjælland.  

 

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. Der blev ikke afviklet nogen kampe pga. 

Covid19.  

 

Afslutning 
Turneringsudvalgets medlemmer takkes for en aktiv medvirken i det daglige arbejde og hurtige 

sagsbehandlinger.  

Turneringsudvalget ønsker spillerne fortsat god fornøjelse på grønsværen og i hallerne. 

Det har været opløftende at se, med hvilken begejstring klubberne og frivillige har formået, at 

holde gang i fodbolden, selvom der har været svært med Coronarestriktionerne. De har formået at 

skabe rammer, så fodbolden kunne trives, med de besværligheder som dagligdagen hele tiden 

bragte. Stor ros til jer. 

Tak til dommerne. I yder stadig en stor indsats ved afviklingen af fodboldkampene og I kan ikke 

undværes. 

Tak til kontoret for det store arbejde med betjeningen af klubbernes mange henvendelser. 

Turneringsudvalget har i 2021 bestået af Lone Brylle, Thomas Jensen og Mogens Nielsen 

(Formand), hvor Lone og Mogens udtrådte i august måned. Der er herefter nedsat et midlertidigt 

Turneringsudvalg, frem til et nyt permanent nedsættes fra 1. marts 2022. Det midlertidige 



Turneringsudvalg består af: Gert Lundgaard, Thomas Lærke Jensen, Michael Skaarup, Maibritt 

Mathiasen og Thomas Bonde jensen.    

 

Pva Turneringsudvalget 

Thomas Bonde Jensen 

 

 

 

 

Kommuneudvalget 

Udvalget har i tæt samarbejde med administrationen forsøgt at skabe konkrete tiltag/aktiviteter i 

et så tæt samarbejde med kommunerne som overhovedet muligt.  

Aktiviteterne er både direkte for klubberne, men også hvor DBU Lolland-Falster har kunnet indgå i 

aktiviteter på skoler, for langtidsledige, Femern byggeriet og børn og unge der er i svære 

situationer – En Del Af Noget Større. 

Udvalget har fokus på, hvorledes vi i samarbejde med kommunerne kan skabe udviklingsstrategier 

der kan understøtte klubberne og borgerne på Lolland-Falster. DBU Lolland-Falster har indgået 

Velfærdsalliancer med begge kommuner, der er gældende frem til 31.12.2022.  

Begge kommuner har indikeret, at de er interesseret i at forny deres velfærdsalliance. Dette 

arbejde er så småt ved at blive påbegyndt.  

Følgende aktiviteter arbejdes der med: 

- Femern byggeriet – repræsentanter fra DBU Lolland-Falster arbejder sammen 

samarbejdspartnere - med at få etableret konkrete aktiviteter ved og for arbejderne 

og gerne sammen med de lokale klubber. 

- Velfærdsalliancerne generelt set. 

- Get2fodboldskoler 

- Mere og bedre fodbold/idræt til alle. 

- Østerbro i udvikling (Nykøbing F) – tidligere Fodbold, dannelse og integrations aktivitet.  

- Aktivitet i FC Nakskov omkring unge arbejdsledige – tidligere Krop & Kultur projektet. 

- Partnerskabsaftalen med SHFV / Det Schleswig-Holstenske fodboldforbund. 

Vi er i færd med at tilrettelægge en del aktiviteter for vore klubber i sommeren 2022, bl.a.  

ifm. Femern Belt Cup. Desuden har bestyrelsen godkendt, at vi etablerer et samarbejde med 

Mirko Schönfeldt som deltagende gæst i udvalgets møder – og således som forbindelsesofficer 

mellem Tyskland og Lolland-Falster. 

- Belt Cup 2022.  

Turneringen afvikles - spilles i 2022 i Lübeck.  



 Vi ser frem til i 2022 at skulle samarbejde dels med vore 2 kommuner, Lolland og Guldbogsund 

kommune om en række bestående aktiviteter, herunder også Banegruppe – men også en række 

aktiviteter, der vil sikre at endnu flere piger, drenge – kvinder og mænd – fastholdes – eller vælger 

at spille fodbold.  

I 2020 vandt DBU Lolland-Falster EDAN (En del af noget større) prisen for vores: Fodbold, dannelse 

og integrations projekt i Lindholm området i Nykøbing F. Året før var vi også blandt de tre sidste 

projekter, der kunne vinde prisen (Krop & Kultur, der var et projekt for arbejdsledige).   

Udvalget har i 2021 bestået af: Ib Larsen, Jan Anderson, Per Lohse, Henrik Danelund og Gert 

Lundgaard. 

 

 

Pva Kommuneudvalget 

Gert Lundgaard 

 


