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Traditionen tro udarbejder DBU Lolland-Falster årsberetning for året der er afsluttet, således også for året 

2016.  

Vi har også tradition for, at i den skriftlige årsberetning beskriver udvalg og fagudvalg bl.a. de mange 

aktiviteter, der har været i 2016 og nogle af de overvejelser, der er forud og på nye tiltag i 2017.  

DBU Lolland-Falster og alle vore medlemmer er en del af et samfund med forandringer. 

Som en del af noget større – en del af et samfund med forandringer, så skal vor organisation og vore 

klubber – organisationsledelse og klubledelse – forholde sig til de forandringer, der sker i samfundet – 

udenfor vor sport, men også have fokus på de forandringer indenfor den verden, som vi er en del af. 

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

fastholde fokus på de driftsopgaver, som vi kender i dag - dels – og ikke mindre væsentlig - til nye opgaver 

og måske nye udfordringer, nye praksis – i forhold til de i dag kendte tilbud – men også nye forandringer og 

opgaver.  

 

Det gælder om for vor organisation at sikre, at klubberne i vor union lykkedes min. på samme vis som de er 

lykkedes i 2016 og tidligere.  

Bl.a. også derfor er vi i tæt dialog med vore 2 samarbejdspartnere, Lolland kommune og Guldborgsund 

kommune for at sikre, at vore fastholdelses- og udviklingsmulighederne for vore klubber bliver styrket.  

DBU Lolland-Falster – ændret administration 

DBU Lolland-Falsters kontor har i 2016 haft følgende besætning:  

Bjarne Hansen, Martin Boesen, Maibritt Mathiasen, Henrik Danelund og Thomas Bonde Jensen.  

Det er et fantastisk team – og vore klubber – kan alene være mega tilfredse med at kunne opnå service fra 

disse medarbejdere – der alene har et formål: Klubberne i fokus  

og som jeg tænker - efterlever - dette i deres handling.  

 

 Udover at udøve den høje service, jeg syntes, vi som union tilbyder klubberne, så har administrationen haft 

travlt med at indgå i mange aktiviteter med flere forskellige samarbejdspartnere.  

 

DBU Lolland-Falsters bestyrelse har ud fra DBU´s motto: ”En del af noget større”, ønsket at være en synlig 

og være en aktiv partner også andre steder ud over fodboldklubberne. 

Endvidere har administrationen haft fokus på at være mere udfarende end vi ellers har været, hvorfor der 

har været megen mødeaktivitet udenfor kontoret, bl.a. med vore 2 kommuner og Region Sjælland.   

I efteråret 2016 afholdt administrationen et seminar hvor kontorets dagligdag og rutiner blev drøftet.  

Vore medarbejder fandt frem til nogle ændringer der forhåbentlig vil komme alle vore klubber til gode – 

ændringer kontoret og bestyrelsen i DBU Lolland-Falster ønske at træde i kraft umiddelbart efter 

repræsentantskabsmødet den 21. januar 2017.   

På repræsentantskabsmødet den 21. januar 2017 vil vi løfte sløret for, hvilke ændringer og intentioner vi, 

kontoret har for året 2017, herunder også, den fantastiske situation vi har opnået ved – at Henrik, Maibrit, 

Martin, Bjarne og Thomas - alle - arbejder på kontoret – til glæde for fodboldklubberne på Lolland-Falster.   

Tak til alle på vort kontor – vort Sekretariat for den store proaktive og hjælpsomme indsats, som i har 

leveret i 2016. Det ved jeg – jo – at i også vil arbejde for at kunne præstere i 2017.  

 



 Forandringer i dansk fodbold 

Og der pågår uændret mange forandringer i dansk fodbold, således vedtog DBU´s bestyrelse i november 

2016 - som DBU´s formand Jesper Møller udtrykker det i sin pressemeddelelse 23.12.2016 - en ny National 

Sportslig Vision. 

 En vision og aftaler, der omfatter en markant investering i spiller- og talentudvikling i alle landets klubber, 

såvel elite som bredde, og som skal danne fundamentet for fremtidens klub- og landshold. 

 Grundpillerne i visionen er aftaler med henholdsvis Divisionsforeningen og lokalunionerne. 

De indgåede aftaler indebærer bl.a. at der årligt over en 10 årig periode tilflyder dansk breddefodbold – 

ekstra 4.5 mio. DKK pr. år – primært til spiller – og talentudvikling.  

 

I DBU arbejdes der uændret videre med en politisk kommission, der i marts 2017 overfor DBU´s bestyrelse 

skal fremlægge et oplæg til den nye struktur i DBU.  

 

Og også i FLU arbejdes der uændret på det analysearbejde, som jeg omtalte for et år siden i min beretning,  

Et analysearbejde, hvor mange af jer klubber via svar på en spørgeskemaundersøgelser har bidraget, faktisk 

57% af klubberne på Lolland-Falster har deltaget. 

Den nedsatte arbejdsgruppe skal i 2017 udarbejde et oplæg til fremtidige politiske og administrative 

struktur i dansk breddefodbold – og den nedsatte arbejdsgruppe skal senest 31.08.2017 udarbejde en 

analyse og indstilling til DBU´s bestyrelse.  

 

Jeg vil ved vort repræsentantskabsmøde – lørdag den 21. januar 2017 i Maribo i forbindelse med den 

mundtlige beretning komme yderligere ind på disse analysearbejder.  

 

Tak til alle vore ledere og frivillige  

En stor tak til dig og alle de frivillige, der er tilknyttet din klub. Uden jer – kunne vor sport ikke være til stede 

på Lolland-Falster.  

En stor tak for din / din klubs indsats for fodbolden på Lolland-Falster.  

Jeg håber, at vi ses lørdag den 21. januar 2017 i Maribo.  

 

 

På vegne af DBU Lolland-Falsters Bestyrelse 

Gert Lundgaard, Formand 

 

 

 

 

 



Dommerudvalget 

DBU Lolland-Falster Dommerudvalg (fremover nævnt DU) bestod indledningsvis i 2016 af følgende 

personer: James Nielsen (JN), Claus Mortensen (CM), John Kildsgaard (JK), Niels Nielsen (NN) og Michael 

Skaarup (MS – Formand).  

DBU Lolland-Falster Dommerudvalg (fremover nævnt DU) bestod i 2016 af følgende personer: James 

Nielsen (JN), Claus Mortensen (CM), John Kildsgaard (JK), Niels Nielsen (NN) og Michael Skaarup (MS – 

Formand). Niels Nielsen trådte ud af udvalget op til sommerferien. 

Da DU ønsker det bedste for vores dommere, til gavn for et godt fællesskab, vil vi i DU tilbyde dommere 

temakurser i samarbejde med Uddannelsesudvalgets ad hoc gruppe.  

Vejledere til nye dommere.  

Teorimøder for alle dommere og udviklere.  

Fysiske træningsfaciliteter, alt sammen til gavn for fællesskabet.  

DU foretog ved klassificeringen i sommeren 2016 ændringer hvoraf de 8 blev oprykninger – tillykke til de 

oprykkede dommere. DBU Lolland-Falster har stadig vores højest indrangerede hos DBU som  

1. divisionslinjedommer. Derudover har vi nu to lokale talenter (ny) i DBU`s regionale talentgruppe, en lokal 

2.divisonslinjedommer (ny) i DBU`s regionale talentgruppe, to HDS-dommere og 3 HSS-dommere. DBU 

Lolland-Falster har 30 klassificerede dommere og ca. 60 aktive dommere i alt.  

DU foretog klassificering i sommeren 2016 af vores udviklere. Vores fire højeste indrangerede af disse må 

udvikle på HDS-niveau. Her er de to (Solai og Villy Ø Pedersen) blevet udpeget til DBU’s regionale 

talentdommerudvikler-trup, og må derfor udvikle på DBU talentdommerniveau på Sjælland.  Meget flot og 

stort tillykke til de to udviklere.  

Vi har pt. 10 udviklere, eftersom 2 valgte at udtræde efter eget ønske, samt 4 vejledere. 

DU´s to repræsentanter i DBU Sjællands Dommergruppe består stadig af John Kildsgaard og Michael 

Skaarup, som sikrer at vores dommere har samme vilkår som de sjællandske dommere i  HDS og HSS.  

Hen over året blev der afholdt fire fællesmøder desangående. Det skal i den forbindelse også nævnes at 

DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg har suverænitet med hensyn til dommer/udviklerindstillinger til 

henholdsvis HDS og HSS. 

Året startede med lidt udfordringer idet LFFK frasagde sig de normale basisopgaver, så DU måtte 

”overtage” disse opgaver. 

Årets aktiviteter som så DU ene og alene tog handling og ansvaret for var i dateret rækkefølge:  

Obligatorisk teoritræning den 8-2.  

Teoritesten den 23-2 i Maribo BK, samt re-teoritesten den 8-3 i Maribo BK. 

Løbetesten i Nykøbing F Hallen den 16-3 (samt atletikbanen), re-løbetesten i Nykøbing F Hallen (samt 

atletikbanen) den 30-3. En tredje løbetest i Nakskov den 7-4.  

Obligatorisk dommer/udviklerteorimøde den 15-8 i forbindelse med den nye Fodbolddommerlov som 

skulle implementeres fra efterårsstart.  

Derudover blev der afholdt Dommeraspirantkursus (DGK) ultimo 2015 med 14 kursister som afstedkom 13 

nye dommere til 2016. I indeværende år vil der også blive afholdt et DGK med pt. 11 tilmeldte. En stor 

velkomsthilsen til alle de nye og fremtidige dommere med håb om at de alle fortsætter deres virke i meget 

lang tid.  

Som Dommerudvalg vil vi arbejde for deres fastholdelse med at sikre dem og de øvrige dommere yderst 

favorable vilkår.  



Den obligatoriske teoritræning den 8-2 i Nykøbing F Hallen blev et historisk tilløbsstykke med omkring 50 

deltagere – meget flot og som med det fremmøde må stå som en uofficiel DK-rekord, målt i procent, for 

samtlige lokalunioner. Til teoritesten i Maribo BK var der indkaldt 36 dommere/udviklere/vejledere og 

heraf var 2 afbud som derfor skulle deltage i retesten 14 dage efter.  

De resterende 34 bestod alle testen – meget flot. Re-teoritesten som blev afholdt 14 dage skulle derfor 

afholdes med 2 deltagere. I denne re-test bestod den ene af de to deltagere. Dommerudvalget siger 

hermed tillykke til alle som bestod testen, samt tak for hjælpen til de frivillige som hjalp med afholdelsen. 

Derudover også tak til de DBU-instruktører som testede vores deltagere på en ordentlig og fair måde.  

Til vores løbetest i Nykøbing F Hallen og på atletikbanen var der indkaldt 43 dommere, heraf bestod de 27 

dommere testen. Deriblandt var der desværre dommere på vores højeste niveau, som ikke bestod testen – 

et lidt ærgerligt signal at sende. Derudover var der seks afbud til testen. Til retesten 14 dage efter bestod 

de fire af dommerne og i den tredje test bestod seks dommere. Vores +70 dommere overraskede meget 

positivt, hvilket er særdeles imponerende idet deres testkrav er på et forholdsvis højt niveau og endda 

udendørs. Kun ganske få at disse +70 dommere måtte tage retesten i brug for at bestå.  

En stor tak til alle de personer som hjalp med disse tests. 

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

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

gennemlæse og kategorisere dem. Desværre valgte 2 ud af 3 medlemmer af DBU Lolland-Falsters 

Udviklergruppe at udtræde midt på året, hvorfor udviklergruppens opgaver pt. varetages af DU.  

Dommerudvalget har visse forventninger om at vi med den nuværende regionale talentdommergruppe, 

indenfor nærmeste fremtid får flere dommere/linjedommere på divisionsniveau.  

DBU Lolland-Falster er repræsenteret med Michael Skaarup i den i år nyetablerede  

FLU Breddedommergruppe, og vi har stadig også en lokal DBU-teoriinstruktør (Solai) som vil gennemgå 

årets teori for dommeraspiranterne, så de er klar til eksamen ultimo 2016.  

En stor tak til alle dommere/udviklere/vejledere som stoppede deres aktive karriere hos DBU Lolland-

Falster for deres aktive indsats for vores landsdel.  

En stor tak til Dommerudvalgets og udviklergruppens medlemmer for et givtigt og konstruktivt samarbejde 

i 2016, samt en stor tak til alle vores aktive dommere/udviklere/vejledere, til DBU og til alle vores øvrige 

interessenter.  

Derudover en speciel tak for samarbejdet, bla. via dialogmøder, til vores lokale fodbolddommerklub LFFK.  

Det er vigtigt med en god og seriøs samarbejdspartner som i fællesskab med DU kan og vil skabe de bedste 

og mest optimale rammer for vores dommere.   

 

På vegne af DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg 

Michael Skaarup, Formand 

 

 

Eliteudvalg 

DBU Lolland-Falster Eliteudvalg bestod i 2016 af følgende personer: Lars Kok (LK - Formand), Jesper 

Rasmussen (JR), Henrik Krølle Christensen (HC), Finn Larsen (FL) og Lars Kulle (LAK).   

 



I 2016 blev der etableret et Eliteudvalg under DBU LF. 

På vores første møde i april startede vi med at snakke om hvad vi skulle have fokus på i det kommende år, 

og som skulle med i vores SMART mål. 

 

Ifølge forretningsordenen for Eliteudvalget, er nogle af fokuspunkterne, at have fokus på de bedste 

ungdoms og seniorspillere på Lolland-Falster. Have fokus på at styrke opmærksomheden på Lf-Serien, samt 

have fokus på at udvikle Spillerudviklingsprojektet for U14 og U15 drenge. 

 

På vores anden møde fik vi udarbejdet vores SMART mål. Vi blev enige om følgende punkter: 

 Fokus på LF-Serien, hvor vi vil i dialog med klubberne om deres udfordringer. 

 Løfte niveauet i Spillerudviklingsprojektet for U14 & U15 drenge. 

 Arbejde med et Pige elite projekt. 

 Udarbejde en beskrivelse af og en definition af begrebet ”Elite på Lolland-Falster. 

 

 

Noget af det første vi sammen med administrationen arbejdede på, var et foredrag med Erik Larsen 

omkring talentudvikling og hans samarbejde med Michael Laudrup. Foredraget blev mandag d. 13. juni. Der 

var desværre ikke helt så stor deltagelse til foredraget, som vi havde håbet på. 

På vores møder i foråret drøftede vi hvordan vi kunne få mere fokus på LF-serien, samt det at højne 

niveauet i LF-serien og i de klubber der har hold i Sjællandsserien. Vi vil gerne i dialog med klubberne og 

deres trænere, for at finde ud af, hvilke udfordringer de møder i hverdagen. Ja og hvordan vi i fællesskab 

kan højne niveauet og kulturen omkring LF-serien. 

I løbet af året har vi ligeledes drøftet Spillerudviklingsprojektet for U14 og U15, samt den 

evalueringsrapport som Lars Kulle og Thomas Bonde havde udarbejde omkring Spillerudvilingsprojektet. Vi 

drøftede hvordan projektet kan udvikles og videreføres. Det vil vi arbejde videre på i det nye år, da den 

nuværende aftale udløber d. 30. juni 2017. 

 

På vores møde i august fik vi udstukket en konkret opgave af DBU LF’s bestyrelse, hvor vi skulle udarbejde 

en projektbeskrivelse for et talentudviklingsprojekt for piger. På mødet i august og oktober arbejdede vi på 

at få udarbejde en projektbeskrivelse for et pigeprojekt, som kunne komme i gang så hurtigt som muligt. 

 

Vi vil i 2017 arbejde videre med evalueringen af spillerudviklingsprojektet for U14 og U15 drenge. Ligeledes 

vil vi arbejde videre med at få en dialog med klubberne omkring LF-serien, så vi i fællesskab kan sætte mere 

fokus på LF-serien, samt højne niveauet i LF-serien. 

 

 

 
På vegne af DBU Lolland-Falsters Eliteudvalg 

Lars Kok, Formand 

 

Klubforumudvalget  

DBU Lolland-Falster Klubforumsudvalg bestod i 2016 af følgende personer: Rune F. Nielsen (RK - Formand), 

Gert Lundgaard (GL), Jan Andersson (JA) og Martin Boesen (MB).   



Klubforumudvalget blev dannet som et nyt udvalg, af DBU Lolland-Falsters bestyrelse, i marts 2016. 

Efterfølgende har Klubforumudvalget arbejdet med to hovedfokusområder formandsklubben og 

distriktsmøderne. 

Formandsklubben 

Året 2016 har været brugt til, at analysere formandsklubben bla. igennem spørgeskemaundersøgelse og 

dialog ved formandsklubmøderne. Hovedformålet med analysearbejdet har været, at optimere antallet af 

deltagende formænd i formandsklubben. Analysearbejdet har givet klubforumudvalget et godt grundlag 

for, at planlægge antallet af møder og emner for møderne i formandsklubben. Det er endvidere 

klubforumudvalgets håb, at analysearbejdet gøre formandsklubben mere attraktiv for formændene. 

Distriktsmøderne 

Distriktsmøderne har i 2016 været en sløv omgang. Der har været flere aflysninger end afholdelser af 

distriktsmøder. Årsagerne hertil kan væren mange. Derfor har klubforumudvalget i 2016 haft fokus på, at 

analysere årsagen til den manglende afholdelse af distriktsmøder.  

Analysen har foregået igennem dialog med DBU Lolland Falsters administration og klubberne. Dialogen er 

blevet suppleret med en spørgeskemaundersøgelse. Analysearbejdet har giver et arbejdsgrundlag for en 

optimering af distriktsmøderne i forhold til antal, form og indhold. Dermed håber klubforumudvalget at der 

i 2017 kan tilbydes et mere attraktivt format for distriktsmøderne. 

 

Ser vi frem mod 2017 vil klubforumudvalget udover ovenstående hovedfokusområder arbejde aktivt på at 

etableringen af en banegruppe i Lolland kommune.  

 

På vegne af DBU Lolland-Falsters Klubforumsudvalg 

Rune F. Nielsen, Formand 

 

 

Kommuneudvalget 

DBU Lolland-Falster Klubforumsudvalg bestod i 2016 af følgende personer: Simon Hansen (SH - Formand), 

Per Lohse (PL), Gert Lundgaard (GL), Jan Andersson (JA) og Ib Larsen (IL).   

Kommuneudvalget har i 2016 arbejdet med udvalget målsætning, som skal være med til at sikre et tættere 

samarbejde i mellem vores klubber, kommuner og DBU Lolland-Falster. Udvalget forsøger at støtte op 

omkring det arbejder der pågår i forbindelse med partnerskabsaftalerne i mellem Guldborgsund og Lolland 

Kommuner, og kommer med input til hvordan partnerskabsaftalen kan udmøntes i konkrete aktiviteter. 

Der er udvalgets målsætning at vi i 2017 skal være endnu tættere på vores klubber, og den dialog som 

klubberne har med deres respektive kommuner i dagligdagen. 

Vi vil rigtig gerne hjælpe klubberne med at synliggøre generelle problemstillinger, som kan have 

konsekvenser for alle fodboldklubberne på Lolland-Falster. Derfor vil vi i 2017 også forsøge at komme 

endnu tættere på vores klubber og de behov som klubberne har. Det vil vi gøre ved at være aktive 

deltagere i formandsmøder og distriktsmøder, hvor vi sammen med klubberne kan drøfte hvordan vi får 

fodbolden til at blive en endnu større og vigtigere del i løsningen af nogle af de samfundsudfordringer 



kommunerne står med. 

 

På vegne af DBU Lolland-Falsters Kommuneudvalg 

Simon Hansen, Formand 

 

 

 

LOV- OG DISCIPLINÆRUDVALGET  

DBU Lolland-Falster Lov- og disciplinærudvalg bestod i 2016 af følgende personer: Thomas Faarup (TF - 

Formand), Jørgen W. Nielsen (JN), John Rasmussen (JR), Torben Kolters (TK), Rasmus Lindsted (RL) og 

Bjarne Hansen (BH).   

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

Torben Kolters, Rasmus Lindsten og undertegnede (formand).  Rasmus er nyt medlem og startede efter 

nytår. 

Udvalgets hovedopgave er at udarbejde retningslinjer til Sekretariatets behandling af rutinemæssige 

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

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

Turneringsreglementets afsnit VI og X.   

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

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

Sekretariatet.   

Det har været udvalgets mest stille år indtil nu. Der har således været meget få sager til behandling.  Der 

har ikke været alvorlige sager, som vi har set i tidligere år. Det er naturligvis en positiv udvikling, som vi 

håber, kan fortsætte.  

Det skal 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 fire udvalgskolleger samt Bjarne i 

Sekretariatet. 

 

På vegne af DBU Lolland-Falsters Lov- og disciplinærudvalg 

Thomas Faarup, Formand 

 

 

Turneringsudvalget 

DBU Lolland-Falster Turneringsudvalg bestod i 2016 af følgende personer: Mogens Nielsen (MN - Formand), 

Thomas Jensen (TJ), Lone Brylle (LB) og Bjarne Hansen (BH).   



 

Indledning 

Endnu et fodbold år er gået på godt og ondt og fodbolden på Lolland-Falster lever et tilfredsstillende liv, 

som dog kan forbedres. 

Holdtilmeldingerne har været lidt mindre med fortsat fald på ungdomssiden, men for første gang i mange 

år har antallet af hold på seniorside været stigende. På kvindesiden er forrige år tilgang afløst af 

tilbagegang. 

Antallet af karantæner visere en positiv udvikling med et stort fald. Dette er nogle områder sammen med 

andre, der uddybes i efterfølgende årsberetning. 

Holdtilmeldinger 

Selvom fodboldåret 2016 har haft en lille nedgang i antallet af turneringshold på 6 hold, svarende til 2,5%, 

må det siges at være tilfredsstillende, når vi tager det faldende befolkningstal i betragtning. Hovedårsagen 

til nedgangen skyldes færre hold for ungdommen på kvindesiden, hvor vi ikke har kunnet fastholde den 

store fremgang vi havde i 2015. Faldet er på 6 hold og svarede til en tilbagegang på 20 % i forhold til sidste 

år. 

Kikker vi lidt ind på årets udvikling er der positive forhold, da seniorholdene på herresiden har haft en 

stigning på 7 hold, der fordeler sig med 6 seniorhold og 1 veteranhold. Tidligere års nedgang for 

seniorholdene er nu erstattet med stigende holddeltagelse, hvilket er en positiv udvikling, der gerne skulle 

fortsætte de kommende år. 

Veteranområdet var første år, hvor vi tilbød en superveteranrække for spillere over 55 år og den blev godt 

modtaget, især på Østlolland/Falster, som deltog med 6 hold. På Vestlolland tilmeldte 1 hold sig 

turneringen, men meldte fra på grund af kørselsafstanden. Turneringsudvalget tror på, at det må være 

muligt at få tilstrækkelige holdtilmeldinger på Vest-/Midtlolland og vil gøre en indsats på dette område. 

Det er stadig med bekymring vi ser på udviklingen af holdtilmeldingerne geografisk, hvor Vest-/midtlolland 

har tilbagegang på 8 hold og Østlolland/Falster en tilgang med 2 hold. Denne problematik er et 

fokusområde som bestyrelsen arbejder med i sin udviklingsplan – DBU Lolland-Falster på vej mod 2018, 

idet flere indsatsområder har fokus på området og vil gøre en indsats for at bremse udviklingen for 

klubberne i området. 

Udviklingen i holdtilmeldinger har været følgende: 



 

 

 

 

Karantæner 

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

Herre Senior 83 78 74 72 27 45 78 29 49

Old Boys 25 24 21 22 13 9 20 11 9

Veteran 28 25 25 26 6 20 23 6 17

Superveteran 6 0 6

U19-U16 24 21 21 18 3 15 19 6 13

U12-U15 68 52 56 54 20 34 48 14 34

Kvinder Senior 23 23 25 22 8 14 20 5 15

Ungdom 29 32 17 30 6 24 24 4 20

I alt 280 255 239 244 83 161 238 75 163

-8,9 -6,3 2,1 -2,5

Heraf 

Østlolland/

Falster

Udviklingen i antal 

holdtilmeldinger

Pct. I forhold til året før

Heraf Vest-

/midtlolland

Heraf 

Østlolland/

Falster

Heraf Vest-

/midtlolland
201620152012 2013 2014

Herre Senior 83 78 74 72 78

Old Boys/Vet. 53 49 46 48 120 49 127

Ungdom 92 73 77 72 67

Kvinder Senior 23 23 25 22 52 20 44

Ungdom 29 32 17 30 24

I alt 280 255 239 244 244 238 238

Fordeling Senior 159 150 145 142 147

Ungdom 121 105 94 102 91

2015 2016Resume 2012 2013 2014



 

Omfanget af karantæner har i 2016 været inde i en markant bedre udvikling i forhold til forrige år. Antallet 

af spillere og karantænedage er faldet med henholdsvis 25 % og 32 %, hvilket er en meget opmuntrende 

udvikling for fodbolden på Lolland-Falster. Vi tror på, at forrige års store stigning har fået klubberne og 

spillerne til at træde i karakter og ville reducere antallet af karantæner. 

De faldende karantæner gælder for både seniorer og ungdom. 

Holdudtrækninger 

I 2016 har deltaget 238 hold og selvom alle klubber gør en stor indsat, kan det ikke undgås, at der løbende 

sker holdudtrækninger med de ulemper der følger. 

Antallet af holdudtrækninger har været: 

Antal karantæner

Antal Antal Gennemsnits- Antal Antal Gennemsnits- Antal Antal Gennemsnits-

spillere dage karantæne spillere dage karantæne spillere dage karantæne

Herre- senior

11 mand LF-serien 23 39 1,7 30 41 1,4 23 35 1,5

Serie 1 32 44 1,4 35 53 1,5 25 29 1,2

Serie 2 12 17 1,4 19 29 1,5 20 29 1,5

Serie 3 29 43 1,5 26 41 1,6 23 37 1,6

Old Boys 7 10 1,4 8 14 1,8 5 7 1,4

Veteran 8 12 1,5 5 6 1,2 5 9 1,8

Pokal 3 4 1,3 4 6 1,5 1 1 1,0

7 mand Senior 1 3 3,0 8 14 1,8 5 8 1,6

Veteran 1 1 1,0 1 1 1,0 1 1 1,0

Ungdom - drenge

11 mand U19 7 15 2,1 6 10 1,7

U17 9 13 1,4 10 23 2,3 6 8 1,3

U16 2 2 1,0 6 13 2,2 1 1 1,0

U15 2 2 1,0 6 8 1,3 5 8 1,6

U14 6 7 1,2 2 2 1,0

8 mand U13 3 4 1,3 1 1 1,0

U14 3 4 1,3 2 6 3,0 1 1 1,0

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

I alt 136 199 1,5 174 278 1,6 131 188 1,4

Stigningprocent  i forhold til året før 28 40 -25 -32

2014 2015 2016



 

 

 

Udvikling i forhold til forrige år må siges, at være næsten uændret, idet holdudtrækningen har ligget på ca. 

20 % af deltagende hold. 

Ungdommen andel har været klart faldende med 12 hold og en stigning på seniorområdet på 5 hold, hvilket 

totalt giver et lille fald på 2 % i forhold til forrige år – alt andet lige går det den rigtige vej og vi håber 

Antal holdudtrækninger

Herre- senior

11 mand LF-serien

Serie 1

Serie 2

Serie 3 

Old Boys

Veteran

7-8 mand Senior

Veteran

Kvinder - senior

8 mand

Ungdom - drenge

11 mand

U19

U17

U16

U15

U14

7-8 mand

U17

U16

U15

U14

U13

U11

Ungdom - piger

11 mand

U16

U15

7-8 mand

U17

U15

U13

I alt

Stigningprocent  i forhold til året før

Procent i forhold til antal hold 19 17

47 40
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tendensen fortsætter næste år. 

 

Samarbejde med DBU-Sjælland på ungdomssiden 

2016 er andet år, hvor DBU-Lolland-Falster havde fællesturnering med DBU-Sjælland. 

DBU-Lolland-Falster er generelt tilfreds med samarbejdet og finder at begge parter har fordel af 

samarbejdet og vil også fremover medvirke til forbedringer. 

Et fokusområde har været om, hvorvidt sjællandske klubber melder afbud til kampe på Lolland-Falster – og 

modsat. Til at belyse dette er udarbejdet nedenstående opgørelse: 

 

 
 

 

Række SBU til LF LF til SBU 
Intern på 

LF 
SBU til LF LF til SBU 

Intern på 

LF 

Drenge U19- M 1

-1 1 1 2

-2 1

Drenge U17 - 1 1

-2 4

-3 1 2 2 4 4

Drenge U16 - 3 3

Drenge U15 - 1 1

-4 2 1 2 1 2

Drenge U14 - 2 1 1 1 2

-3 2 1 1

-4 2 1

I alt drenge 10 3 6 7 11 11

Pige - U 19 1 2  

Pige - U 18 1

Pige U 17  - 2 1 1

Pige - U16 3 2

Pige - U 15 -2 1 1 1

Pige - U14 2 1 1

Pige - U13 2

I alt piger 2 3 1 7 4 3

2015 2016

Totalt - 

drenge/piger
12 6 7 14 15 14



De Sjællandske holds afbud til 14 kampe er næsten uændret i forhold til forrige år, hvorimod vores afbud til 

Sjællandske klubber er fordoblet fra 6 til 15 kampe, således at vi nu, har flere afbud end Sjælland. 

Endvidere er afbud til vores indbyrdes kampe steget fra 11 til 14 kampe. 

Vi drøfter løbende forholdet med DBU-Sjælland og forsøger at finde løsninger, men har endnu ikke fundet 

den rigtige løsning. Indtil nu har vi været tilbageholdende med at pålægge klubberne ekstra bøder for 

afbud, da vi ikke tror det er løsningen. I sidste ende må vi måske acceptere at det er vilkårene for 

turneringsafviklingerne, da klubberne selvfølgelig gør alt muligt for at afvikle kampene. Vi vil forsat have 

fokus på problematikken. 

 

 

Afbud til kampe for seniorhold 

Tilsvarende som på ungdomssiden viser en tilsvarende opgørelse over afbud til fastsatte turneringskampe 

for seniorhold følgende: 

 

 

 

Udviklingen viser en kedelig udvikling, idet antallet af afbud er steget markant med 33 %. Det er især 11-

mandsholdene i Serie 2 og Serie 3, der viser en stigning fra 29 afbud i 2015 til 56 afbud i 2016, hvilket svarer 

til en stigning på 93 %. Du øvrige rækker er stort set uændret og har samme niveau som sidste år. 

De mange afbud er selvfølgelig ærgerligt for spillerne, der gerne vil spille fodbold, men det har også en 

økonomisk konsekvens for klubberne, der afkræves bøder for afbuddene. 

 

Række Afbud
Heraf på 

hjemmebane 
Afbud

Heraf på 

hjemmebane 

Serie 2 5 11

Serie 3 -1  Vest-/midtlolland 4 1 13 5

         3-2   Østlolland-Falster 20 11 32 9

8 mands  1 - Vest-/midtlolland 16 7 13 6

              2 – Østlolland-Falster 7 9 2

Old Boys 19 13 22 6

Veteran   10 13 4

             8-Mands 6 2 3

I alt 87 34 116 32

Stigning i procent 33

2015 2016



Ny aldersgrænse for Old Boyes på 32 år 

Lokalunionerne i Danmark har haft forskellige aldersgrænser, hvilket har skabt problemer for klubberne, 

der deltog i afsluttende kampe om danmarksmesterskabet under DBU. Her oplevede nogle klubber, at 

spillere der var med i de indledende kampe, ikke kunne deltage i de afsluttende kampe.  

FLU (Foreningen af Lokal Unioner) tog sagen op med henblik på at lave ens regler for alle hold. Efter en 

høringsrunde i alle lokalunionerne blev det herefter beslutte, at aldersgrænsen for Old-Boyes-spillere er 32 

år. DBU-Lolland-Falsters turneringsudvalg anbefalede 32 år som aldersgrænse. 

På Lolland-Falster er det stadig tilladt at benytte 2 spillere som er fyldt 30 år. 

 

10 minutters udvisning 

Igennem flere år har DBU-Lolland-Falster forsøgt, at få afskaffet 10. minutters udvisningen som er et stort 

ønske fra klubberne. 

For at afskaffe ordningen skal regler i ”Særlige bestemmelser” ændres og disse regler administreres og 

besluttes af FLU (Foreningen af lokalunioner). Selvom vi flere gange har fremsendt ønske om afskaffelse 

eller alternativt en dispensation, har FLU hver gang givet afslag, da vi står alene med ønsket.  

Selvom vi flere gange har fået afslag, vil vi stadig kæmpe for sagen og igen fremsende sagen til fornyet 

behandling i FLU. Vi vil undersøge om der er andre veje og argumenter for at opnå en afskaffelse af 10 

minutters udvisning, der ønskes af vores klubber. 

 

Ændrede regler for slut- og nedrykningsspil 

Igennem den lokale dagspresse, skriftlige henvendelser fra bl.a. trænere og Listrup Ungdom og 

Idrætsforening (LUIF) har der været rejst kritik af regelsættet for slut- og nedrykningsspil. Det er især 

regelsættet om reduktion i antallet af points, der tages med over i de afsluttende kampe, som skal ændres. 

DBU-Lolland-Falster ønsker bestemt ikke at fastholde reglerne, hvis klubberne ønsker reglerne ændret. 

Men det kræver, at ønsket kommer fra klubbernes bestyrelse, som er det rette beslutningsforum for 

fodboldreglerne på Lolland-Falster.  

Turneringsudvalget har drøftet sagen og er positive overfor ændringer, hvis klubbernes bestyrelse bakker 

op om ændringerne. Det rette forum, for en drøftelse, kunne være kommende formandsmøde og eventuelt 

repræsentantskabsmødet, hvor alle klubber kan møde frem og forholde sig til eventuelle ændringer. 

 

Indendørs fodbold 

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

kvinder og ungdom.  

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

ungdomsrækkerne spilles futsal uden bander.  

På herre-seniorsiden indbydes klubberne fra primært LF-serien til at spille om LF-mesterskabet i futsal. 

Turneringen er sponseret af Sportigan, Nykøbing F 

 

 

 

 



 

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

 

 

Specifikation 

 
 

Udviklingen i deltagende hold har været positivt, idet flere år tilbagegang er stoppet og har samme niveau 

som forrige sæson, dog med et plus på 1 hold. Vi håber, at tidligere år tilbagegang er stoppet og har fundet 

et naturligt leje for vores område med muligheder for forbedringer i de kommende år. Vi håber, at 

klubberne stadig vil bakke op om indendørs fodbold, vel vidende at udendørs vinterfodbolden er en 

konkurrent og et alternativ for klubberne. 

 

For at belyse fordelingen af antal klubber og deres geografiske tilhørsforhold er udarbejdet nedenstående 

og klubberne fordeler sig således:   

 

 

Kvindehold Drenge Piger I alt

12 18 51

10 15 53

13 18 69

12 31 90

12 18 88

16 27 99
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2016-17 30 9 5 6 6 10 6 72 12 10 8 30 102

2015-16 29 9 4 11 10 13 76 10 4 5 6 25 101

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

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

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

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

Herre Kvinder

Sæson

Antal deltagende klubber i 

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

Heraf Vest-

Midtlolland

Heraf 

Østlolland-

Falster

2016-17
Heraf Vest-

Midtlolland

Heraf 

Østlolland-

Falster

Herre Senior 23 20 22 17 6 11 19 7 12

Herre Ungdom 22 20 16 13 2 11 13 3 10

Kvinder Senior 9 10 11 9 2 7 10 1 9

Kvinder ungdom 12 16 10 10 1 9 9 1 8

I alt 66 66 59 49 11 38 51 12 39



Ligesom i udendørsturneringen er klubbernes fordeling forskellige i landsdelen, idet kun 24 % af holdene 

kommer fra Vest-/midtlolland. En mere ligelig fordeling vil også skabe muligheden for bedre 

turneringsplanlægning og mindre transport for nogle af klubberne. 

 

Afsluttet indendørsturnering 2015/16 

Indendørsturneringen blev afviklet med tilfredshed hos alle parter - spillere, arrangerede klubber og 

dommere.  

Efter mange kampe blev kåret følgende LF-mestre: 

   Vindere 2014-15 Vindere 2015-16  

Herre Senior LUIF  NFC  

Herre Senior 2 Tingsted     

Herre Senior-Futsal   LUIF 

Herre Veteran I Tingsted 2  NFC   

Herre U-19 dr.1   B.Frem 

Herre U-17 dr.1 Væggerløse  Væggerløse   

Herre U-17 dr.2   TGB  

Herre U-16 dr.1 Maribo    

Herre U-15 dr.1 Væggerløse  Tingsted  

Herre U-15 dr.2 Maribo  FC Nakskov   

Herre U-14 dr.1 NFC-1     

Herre U-14 dr.2 LUIF     

Herre U-13 dr.1 NFC  Tingsted   

Herre U-13 dr.2 B1938  Tingsted  

  

--- 

Kvinder Senior 1 NFC  GPA 

Kvinder Senior 2 Rødbyhavn   

Kvinder U-17-1   NFC 2  

  

Kvinder U-15 pi.1 NFC  Tingsted    

Kvinder U-15 pi.2 Tingsted    

Kvinder U-13 Pi.1 NFC  NFC  

  

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

Futsal 

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

forsøger at øge interessen.  

Igen i denne sæson afvikles LF-mesterskabet i futsal for klubberne i de bedste rækker. Følgende hold 

deltager: Væggerløse, DMI, B.Frem, LUIF og NFC. Kampene afvikles i Væggerløse-hallen og finales spilles 

den 4. februar 2017 i Nykøbing F.-hallen, hal 1. Turneringen er sponseret af Sportigan, Nykøbing F.  

Afslutning 
 



Til turneringsudvalgets medlemmer skal lyde en stor tak for jeres aktive og hurtige medvirken i det daglige 
arbejde for DBU-Lolland-Falster 
Turneringsudvalget ønsker spillerne god fornøjelse med mange gode fodboldoplevelse på grønsværen og i 
hallerne. 
Klubberne og ledere skal have en stor tak for samarbejdet med afvikling af kampe/stævner. 
Tak til dommerne, fordi I stadig vil yde en stor indsats for dommergerningen ved afviklingen af 
fodboldkampene. 
Tak til gammel og ny bemanding på kontoret for den gode indsats og det veludførte arbejde, især 
betjeningen af klubbernes mange henvendelser. 
 
 

På vegne af DBU Lolland-Falsters Turneringsudvalg 

Mogens Nielsen, Formand 

 

 

 

Uddannelsesudvalget 

DBU Lolland-Falster Uddannelsesudvalg bestod i 2016 af følgende personer: Morten Refnov (MR - 

Formand), Jacob Lejre Jensen (JL), Finn Petersen (FB), Søren Andersen (SA), Michael Skaarup (MS) og Ib 

Larsen (IL).   

 

I 2016, skete der en omlægning i udvalgene under DBU Lolland Falster og det gjorde at 
Uddannelsesudvalget blev udvidet med to medlemmer, dette grundet dele af dommeruddannelserne kom 
under udvalget. Så udvalget gik fra 5 medlemmer til 7 medlemmer. Udvidelsen af udvalget har været meget 
positiv, da det har givet en god debat på tværs af bordet, som har gjort vores debatter mere nuanceret.   
 

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 fodboldklubbener gennem uddannelse og udvikling. 
Således at klubledere, trænere og fodboldspillere samt dommere oplever kvalitet og udvikling for dem selv. 
 
Der har dog været et par af vores projekter, hvor vi har mødt modgang og desværre ikke er blevet til noget 
grundet manglende tilmeldinger. Her er der tale om Futsal kurset i Rudbjerg og B1 kursus på Gunslevholm. 
En af grundende til dette kan være at Lolland-Falsters trænerne er mættet af disse kurser. Vi oplever, at der 
ikke er så stor udskiftning af trænerne rundt omkring i klubberne, de holder ved længere, hvilket er en god 
tendens, som så stiller andre krav til os som udvalg, dette har udvalget taget til efterretning i vores 
fremadrettede arbejde. 
 
Et af vores projekter i 2016 som løb af stablen, var B2 kursus på Gunslevholm, hvor 14 friske trænere var 
klar til at lære, erfaringsudveksle og hygge over tre forløb:  
Introweekend  : 29/1 – 31/1,    
Midt uge  : 15/2 – 19/2 (mandag til fredag i uge 7) 
Afslutningsweekend : 12/3 – 13/3 
Hele forløbet blev styret med hård hånd af Finn Petersen, som på vanlig vis udviste stor erfaring og 
undervisnings snilde. Alle 14 gennemførte kurset og 10 af deltagerne, har indtil vider bestået B-licens 
eksamen. Udvalget er meget tilfreds med dette resultat. Stor tak til FC Nakskovs U15 drenge, som stod for 
skud, som medier for trænergruppen gennem forløbet, og måtte lægge øre til deres kloge ord.  



 
Fodbold på skoleskemaet 
Hvordan får vi fodbolden ind i skolen og derigennem fastholder og/eller skaber nye spillere. 
Udvalget har sat gang i et nyt tiltag, uddannelse af idrætslærerne, så vi kan få bragt fodbolden mere 
struktureret ind i skolen, og gennem dette skabe et billede af at fodbold er mere end en bold og to mål. 
Søren Andersen og Finn Petersen har udarbejdet en instruktions manual, og Jakob Lejre har fået til opgave 
at udvælge skolerne som skal være med i projektet. Der arbejdes videre med projektet og vi håber på 
positiv modtagelse hos idrætslærerne. 
 
 
To andre mål for Udvalget, var at få nedsat to ad hoc grupper, hvilket er lykkedes og begge grupper har haft 
rigeligt at se til med opgaver. Se nedenstående for info omkring ad hoc grupperne. 
 
Ad Hoc Grupperne: 

Trænerseminar ad hoc gruppen 

Ad hoc gruppen, som er nedsat af Uddannelsesudvalget og refererer direkte til denne, blev sammensat 
medio 2016 og består af 3 personer: Rasmus ”Ralle” Christensen sportschef i LUIF, Thomas ”Toupe” Pedersen 
Træner for Maribos LF serie og undertegnede. 
 

Gruppens opgave er at få stablet et trænerseminar på benene med afvikling sidste weekend i januar 2017. 
Gruppen blev hurtigt enige om hvad indholdet skulle være, hvad det skulle indeholde og hvem vi gerne så, 
som mulige navne disse dage.  
 

Ad hoc gruppen, vil gerne takke vores administration, som agerede kontaktformidler, til vores instruktører 
på det forestående seminar, og for at stå for det praktiske i forhold til bookning af baner m.m. 
 
På vegne af Ad hoc gruppen 
Morten Refnov 
 
Dommer ad hoc. gruppen 

Ad hoc gruppen, som er nedsat af Uddannelsesudvalget og refererer direkte til denne, blev konfirmeret i 
foråret 2016 og består af 3 personer: Michael Pedersen, nuværende fodbolddommer på HLFS-niveau, Lars 
Jensen, mangeårig DUG Lolland-Falster medlem og forhenværende fodbolddommer.  
 
Der blev aftalt følgende dommeraktiviteter i 2016: 31.-1 – Temakurset ”Spillestile og Dommerens 
Placering” (12 deltagere), 8.-2 – obligatorisk dommerteorigennemgang (48 deltagere), 18.-2 – 
dommerteorigennemgang (8 deltagere). Derudover blev der aflyst et linjedommerkursus (LD-1) pga. for få 
tilmeldinger. Ad hoc gruppen har bestilt endnu et LD-1 kursus i starten af 2017 med håb om mange nye 
linjedommere, idet DBU Lolland-Falster i de seneste sæsoner desværre har måtte dispensere 
linjedommerpåsætninger. Altså påsætte linjedommere som ikke har gennemført det obligatoriske 
teorikursus.  
 
Den 18.+19.-11 startede årets dommergrundkursus med 11 deltagere (Lars Jensen hilste velkommen på 
vegne af DBU Lolland-Falsters UU-Udvalg), hvor den afsluttende eksamen afholdes hos CELF, Merkur Plads i 
Nykøbing F den 5.-12. Lars Jensen og Michael Skaarup deltager som observatører og medhjælpere til 
eksamen. For at kunne rekruttere det antal aspiranter afholdte ad hoc gruppen en rekrutteringsaktivitet på 
CELF med god assistance fra en lokal og uddannet dommer fra 2015, Rebecca Brincker. Ad hoc gruppen vil 



gerne takke vores administration som agerede kontaktformidler, Rebecca Brinker som ”sælger af 
dommergerningen”, Michael Pedersen som tovholder, og DBU`s Breddedommergruppe som var 
inspirationskilde for aktiviteten. Ad hoc gruppen anser 11 aspiranter for et tilfredsstillende antal i forhold til 
vores behov og antal nuværende dommerstand på ca. 60 aktive dommere.  
 
På vegne af Ad hoc gruppen 
Michael Skaarup 
 

I 2016 har vi gennemført følgende kurser og uddannelser: 
B2 kursus på Gunslevholm 
Dommergrundkursus 
 
I Uddannelsesudvalget vil vi fortsat fokusere på om vores uddannelsestilbud kan leve op til udbud og 
efterspørgsel, samt sikre de rigtige efteruddannelser.  For at vi i DBU Lolland-Falster kan sikre os, at vi bliver 
flere fodboldspillere og fast holder disse, må vi derfor også kigge på den måde vi uddanner os på. 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 2017 vil blive at få stablet kurser på 
benene som er endnu mere målrettet de enkelte faggrupper i klubben og for dommerne. 
 
Til sidst vil jeg gerne sige alle udvalgets medlemmer og medlemmerne af ad hoc grupperne en stor tak for 
jeres indsats i 2016. 
 
 
 

På vegne af DBU Lolland-Falsters Uddannelsesudvalg 

Morten Refnov, Formand 

 

 

Banegruppen – Guldborgsund 

DBU Lolland-Falster Banegruppe bestod i 2016 af følgende personer: Steen von Würden Petersen (SP - 

Formand), Mogens Nielsen (MN), Per Christensen (PC), Kurt B. Nielsen (BN), Leif Jantzen (LJ), Hans-Henrik 

Johannessen (HHJ) og Rene Bring Larsen (RL).   

Banegruppen indledte kalenderårets møderække den 5. marts med det årlige ”Toreby-møde”, som er 

mødet, der hvert år afholdes 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 herefter en prioriteret rækkefølge for arbejdets udførsel i 

forhold til det afsatte budget, Banegruppen og Entreprenørvirksomheden drøfter prioriteringen, hvorefter 

Masterplanen på baggrund af drøftelsen iværksættes.  

 

Mødet giver god mulighed for i almindelighed at have direkte kommunikation mellem klubrepræsentanter 

og kommunens entreprenørvirksomhed, som man i øvrigt også løbende over året har dialog med, og i 

særdeleshed med teamleder i Team Fritid, Klaus Lykkebæk, og fritids- og lokalekonsulent Alex Jørgensen. 



 

I forbindelse med ”Toreby-mødet” kårede Guldborgsund Kommune og Banegruppen den klub, som i løbet 

af 2015 efter en samlet vurdering havde udvist god baneadfærd på anlæggene, hjælpesomme med hensyn 

til fjernelse af små mål forud for græsklipning og i det hele taget gjort noget ud af anlægget. Nykøbing FC 

løb denne gang med titlen. 

 

Udover ”Toreby-mødet” 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. 

 

Banegruppens SMART mål har i 2016 haft 3 fokuspunkter. 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.  

 

Klubbernes baneansvarlige blev i forbindelse med banesynene i oktober 2016 spurgt ind til deres opfattelse 

af disse 3 fokuspunkter på en skala, hvor Banegruppen i forvejen havde defineret nogle mål, som ønskedes 

opnået. Det kunne konstateres, at målene i punkt 1 og 3 blev opnået, mens punkt 2 var marginalt under. 

Dette giver anledning til, at Banegruppen og kommunens entreprenørvirksomhed fremadrettet vil have 

endnu mere fokus på at give de baneansvarlige i klubberne indsigt i arbejdets udførsel henover året og i 

særdeleshed i de tilfælde, hvor klubberne får nye baneansvarlige.     

 

Banegruppen Guldborgsund har henover året bibeholdt de samme medlemmer, og består således fortsat af 

Mogens Nielsen, Per Christensen, Kurt B. Nielsen, Leif Jantzen, Hans-Henrik Johannessen, René Bring Larsen 

og undertegnede. 

 

 

På vegne af DBU Lolland-Falsters Banegruppe 

Steen von Würden Petersen, Formand 

 

 

Børne- og ungeudvalget  

DBU Lolland-Falster Børne- ungeudvalg bestod i 2016 af følgende personer: Mogens Mika (MK - Formand), 

Ole Nielsen (ON), Allan S. Carlsen (AC), Per Sørensen (PS) og Jesper Hansen (JH).    

Børne-ungeudvalget har som opgave, at varetage opgaver i dialog med fodboldklubberne på Lolland-
Falster, at sikre drift og stabilitet indenfor kerneområdet, som er Turneringsfodbold/aktiviteter for børn og 
unge, piger som drenge fra U5 til U19. 
Udvalget succeskriterier er  
Vi skal fastholde og udvide antallet af børne- unge spillere/hold.  
Børne-ungeudvalget har Pigegruppen som undergruppe. 



 
I 2016 blev der etableret en ny Børne-ungegruppegruppe efter en ansøgningsrunde til alle grupper og 
udvalg under DBU Lolland-Falster. 
Gruppen er nyetableret efter Børneudvalget med undergrupperne børnegruppen og ungdomsgruppen er 
blevet nedlagt 
 
2016 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 hold har også deltaget i rækker på Sjælland.  Vi har dog måtte konstatere, at der ikke 
er kommet flere klubhold med i vores turneringer og stævner, tværtimod. Klubberne skal have stor ros for 
at indgå klubsamarbejde med flere fælles hold.   
DBU Lolland-Falster har afholdt mange futsalstævner for børn og unge i sæsonen 2015/16 og er godt i gang 
igen i denne vintersæson overalt i vores landsdel. Mange af hallerne har sydet af forventninger, hos de 
mange spillere. 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.  
14 klubber havde i 2016 indgået kontrakt med DBU om afholdelse af Fair Play stævner i løbet af året. Disse 
stævner bliver styret af DBU Lolland-Falster, mens klubberne står for alt det praktiske på og omkring 
grønsværen. Alle klubber har levet op til deres værtskab for afholdelse af stævnerne, og de mange piger og 
drenge er hver gået hjem med en medalje, som bevis på, at de har vundet lige så meget som 
modstanderen. Udover Fair Play stævner har børnegruppen været involveret i Fætter BR stævne. DBU 
Lolland-Falster skulle også have afholdt Jyske 3 bold stævne i efteråret, men desværre valgte Jyske Bank at 
aflyse stævnet, da vi ikke havde nok holdtilmeldinger nok. Vi får dog en sidste chance i maj 2017 for at 
komme op på de magiske 100 hold så stævnet kan gennemføres. 
Mange af klubberne som har spillet ungdomsfodbold på Sjælland har klaret sig rigtig godt i de respektive 
rækker. 
Børne-ungeudvalget skulle følge succesen fra det gamle ungdomsudvalg op hvad angår 
Ungdomsformandklubben. 
Vi havde lagt et stort arbejde i at arrangere et Cafemøde for alle børne og ungdoms trænere samt til 
hørende ledere i uge 43. Vi havde fået andre udvalg fra DBU Lolland-Falster til at besætte diverse stande 
hvor man kunne spørge ind til hvad de foretog sig, og evt. komme med forslag til nye tiltag. Hvad årsagen 
var ved jeg ikke, men kun 5 personer tilmeldte sig arrangementet, udvalget var meget skuffet og har 
konkluderet at ikke alle har fået informationen i klubben. 
I 2016 blev Teenagefodbolden (ungdomsfodbold 2.0) implementeret, dette var et af vores SMART mål for 
2016, men overgik til vores konsulent, hvor meget der er gang i ved vi ikke men Per Sørensen vil blive 
tovholder i vores udvalg, for at processen holdes i gang. 
Vores børn har ventet på at Nordeaprojektet blev afklaret, så vi kunne komme i gang med Fodboldens 
basis, samt flere børnestævner med træningspas indlagt i stævnet.   
I efteråret startede Eliteudvalget et forsøg med at samle en flok ”elitepiger” til fællestræning i forskellige 
klubber, dette projekt hilser vores udvalget meget velkommen, det bliver spændende at følge dette og 
høre evalueringen af forsøget. 
 
 
Uddannelse 
I 2016 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. Kære klubber der er plads til at få flere i gang med C- licens uddannelsen, som også giver 
adgang til B licens uddannelsen. 
 



DBU Aktiviteter 
Der blev i 2016 afviklet 5 fodboldskoler en færre end sidste år, til gengæld var to at skolerne store, at vi 
holdt status qua med hensyn til antal deltagere og igen med succes. Derud over lagde Maribo Boldklub 
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 Henrik Dannelund. Der er ligeledes blevet afholdt flere Pigerakker i vores landsdel. 
 
2017 hvad nu? 
Vi er godt i gang med vores inde bold i form af Futsal 2016/17 
Der vil i 2017 blive mere fokus på pigefodbolden, så vi får endnu flere i gang med at spille. 
Der vil igen blive lagt stævner, hvor vi både spiller kampe og afvikler stationstræning. 
Fodboldens basis skal igen præge vore stadions. 
Cafemøder for vores trænere skal have en chance mere i foråret. 
Børne-ungeudvalget vil på Facebook, hvor vi vil informere om hvad der sker for de unge og deres trænere 
på Lolland-Falster. 
 Der vil igen blive afholdt 6 Fodboldskoler, og pigeraketten vil igen tage sit indtog på Lolland og Falster. 
Der skal også afholdes Get2fodboldskole. 2017 
Vi vil også arbejde med det gode fodboldmiljø. 
Vi skal også have en dialog om Vinterbold. 
Vi vil afholde Fætter BR og Jyske 3 bold stævne som i 2014, og selvfølgelig starter vi det hele med vores 
traditionsrige Fastelavnsstævne i Maribo, den 18-02-2017. 
Jeg håber rigtig mange klubber kommer i gang med nogle træneruddannelser til glæde for vore børn. 
 
Samarbejdspartnere  
Jeg vil gerne sige tak til Fætter BR Nykøbing F, DBU Bredde samt til alle klubberne, ikke mindst dem der har 
påtaget sig hvervet som arrangør af vores stævner, hvor vi har lånt baner, klubhus og bolde. 
Jeg vil gerne rette en stor tak til udvalgsmedlemmerne i Børne-ungeudvalget, pigegruppen 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 Børne-ungeudvalget 
 
 

På vegne af DBU Lolland-Falsters Børne- og ungdomsudvalg 

Mogens Mika, Formand 

 

 

 

Seniorudvalget  

DBU Lolland-Falster Seniorudvalg bestod i 2016 af følgende personer: Mogens Mika (MK - Formand) og 

Allan S. Carlsen (AC) 

Seniorudvalget har som formål at udvikle breddefodbolden og have fokus på motion for +19 spillere. 

Seniorudvalget har fokus på samfundsudviklingen og mulige nye tiltag som kan fastholde og tiltrække +19 

spillere. Udvalgets fokus punkter er Veteran, Oldgirls/Oldboys, fodboldfitness, motionsfodbold fastholdelse 

af ung seniorer, sundhed og Futsal. 



Seniorudvalget består desværre kun af 2 personer, selvom det burde være bemandet med 3 medlemmer. 

Udvalget har forgæves søgt efter et tredje medlem, hvilket desværre ikke er lykkedes. 

Dette har således også gjort at der ikke er sat større tiltag i gang i udvalget, da de to medlemmer er 

engageret i andet udvalg også. Der bliver gjort et stort stykke arbejde fra vores konsulent, for at få 

klubberne til at tiltrække flere kvinder og mænd til at dyrke motion. Dette er lykkedes med succes i nogle 

klubber, mens andre klubber endnu ikke har taget de store skridt i at tiltrække nye medlemmer til 

motionsfodbold for mænd og fodboldfitness for kvinder.  

Udvalget håber at finde endnu et medlem i 2017, samt indkalde klubberne til møde hvor vi kan fællesskab 

kan få løftet motionsfodbolden og måske sammen finde alternative turneringer eller stævner. 

 

 

På vegne af DBU Lolland-Falsters Seniorudvalg 

Mogens Mika, Formand 

 

 

 

 

Pigegruppen 

DBU Lolland-Falster Pigegruppe bestod i 2016 af følgende personer: Jesper Rasmussen (JP - Formand), 

Søren Knudsen (SK), Hanne Baltzer (HB) og Robin Gustavsen (RG).    

Vores helt klare mål er at få flere piger til at spille fodbold og derved være med til at nå i mål med DBU-LF´s 

plan ”På vej mod 2018” som er at få flere fodboldspillere på LF. 

Vi valgte at indkalde alle ungdomsformænd eller personer i klubberne, som havde noget med pigefodbold 

at gøre, for at høre deres mening og holdninger til pigefodbold på LF. Der var heldigvis rigtig stor opbakning 

til at fortsætte med at have pigefodbold på LF. 

Vi besluttede derfor, at afholde 4 arrangementer rundt om på hele Lolland-Falster, som vi valgte at kalde 

for ”Fredagshygge for Piger” fra U10-U-13. Vi inviterede alle pigeklubber på LF til at komme med det antal 

pigespillere som de nu havde i klubberne. Om det var 1 eller 5 spillere var egentlig ligegyldigt, for vi 

blandede alle pigespillerne på enten 4 eller 6 hold og spille kampe mod hinanden på kryds og på tværs. 

Dette tiltag er gjort for at alle pigespillere kunne komme ud og spille fodbold, da rigtig mange pigestævner 

er blevet aflyst og der er klubber, som ikke har så mange pigespillere og derved ikke kan tage til stævner 

med dem. Det har også vist sig, at være en stor succes med flere og flere pigespillere til de efterfølgende 

arrangementer.  Det samme koncept er planen at køre videre med for indendørssæsonen 2016/17.  

 

 

På vegne af DBU Lolland-Falsters Pigegruppe 

Jesper Rasmussen, Formand 

 


