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DBU Lolland-Falster – årsberetning 2011
Året 2011 nærmer sig sin afslutning og vi kan se tilbage på et år, der har været fyldt med
mange aktiviteter og nye tiltag for fodboldklubberne og fodboldunionen på Lolland-Falster.
I januar ændrede vi navn fra Lolland-Falsters Boldspil Union til nu DBU Lolland-Falster.
I perioden efter navneskiftet har vi i unionsbestyrelse og administration i fællesskab skulle
sikre, at vort tidligere navn, i dagligdagen, LFBU, blev skiftet ud til DBU Lolland-Falster.
Vi har måttet erkende, at det faktisk kan være svært at sikre at det tidligere navn blev
skiftet ud med DBU Lolland-Falster – ofte fordi unionens mange frivillige og administrationen i forskellige fora havde et budskab om fodbold og om fodboldens værdier og i
denne sammenhæng ikke tænkte på navneændring.
Visionsplan: ”DBU Lolland-Falster på vej mod 2015”
Bestyrelsen fremlagde i januar unionens visionsplan, ”DBU Lolland-Falster på vej mod
2015”. Visionsplanen, der sikrer øget fokus og indsatsområder i perioden frem mod år
2015.
Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster har på et efterfølgende seminar udarbejdet en
strategiplan og prioriteret indsatsområderne og fokusområderne.
Men vi er på det seneste blevet gjort opmærksom på, at vi ikke i tilstrækkeligt grad har
markedsført vor visionsplan, som bl.a. indeholder disse 7 overordnede indsatsområder:
Klubnetværk
Vi har opdelt Lolland-Falster i geografiske områder – 7 distrikter, da vi ønsker dialogmøder
med vore klubber.
Dette alene for at sikre at vi en tæt dialog kan drøfte mulighederne for at hjælpe hinanden
til gavn for fodboldens udvikling, således at det kan blive endnu sjovere at spille fodbold, at
være dommer og at være træner og leder i vore klubber.
På nuværende tidspunkt har der været afholdt møder i 3 distrikter med succes, idet
møderne udover stor mødedeltagelse fra klubberne, har medført nyt samarbejde imellem
endnu flere klubber omkring bl.a. afvikling af microfodboldskole, uddannelse,
indefodboldstævner og fælles ungdomshold.
Møderne viser også at lederne ofte ser hinanden som klubkollegaer frem for konkurrenter!
Spillerudvikling
Vi ønsker at få organiseret børneidrætten, så der er plads til alle med fokus på den enkelte
spillers udvikling frem for holdets resultater. Det er vort håb at ved at vi tilbyder vore
klubber besøg af vore supervisor, instruktører også vil sikre en øget kvalitet i træning og
oplevelsen ved at spille fodbold.
At spille fodbold skal være sjovt og udviklende for den enkelte spiller. Unionen agter i 2012
at sætte nye aktiviteter i gang både for piger og drenge. Der har været nedsat en
arbejdsgruppe, der som fokusområde har arbejdet med spillerudvikling for piger og
drenge.
Og siden 2006 har spillerudvikling for U14 og U15 været en del af unionens tiltag. I
samarbejde med Team Lolland og Lolland-Falster Alliancen og med Finn Petersen som
koordinator så er målet, at flytte spillerne i takt med, at de får kvalitet i træningen, øget
modstand i kamp og vi kan glæde os over, at de 2 center i dag har opbygget sportslige
miljøer med fokus på udvikling af spillere.

Som alle ved så kan det tage tid førend du kan aflæse resultaterne af et udviklingsprojekt,
men på nuværende tidspunkt – 5 år efter projektet blev sat i søen kan vi konstatere, at
indtil flere af disse spillere har haft debut på Lolland-Falster Alliancens 2. div. hold og
endnu flere har etableret sig eller er ved at etablere sig på diverse LF-seriehold, bl.a. i
B.1901, LUIF, NFB, Horslunde og NB.
Derudover skal vi ikke glemme, at flere af de unge talenter fra de første årgange er blevet
opdaget og købt af diverse Superligaklubber.
Nævnes kan og skal brødrene Rochester i HB Køge samt Mads Petersen og Johannes
Madsen i FC Midtjylland, som alle har haft deres debut på flere af Danmarks
ungdomslandshold.
Piger
En arbejdsgruppe bestående af trænere og ledere fra unionens klubber har været nedsat
og er kommet med oplæg til et videre forløb.
Bestyrelsen ønsker i løbet af det næste år at iværksætte tiltag for rekruttering og
fastholdelse af piger – ligesom vi som unionen skal motivere klubber til at komme i gang
med pigefodbold.
Vi oplever i øjeblikket en stor interesse blandt piger til at spille fodbold og vi skal hjælpe
vore klubber til at være en god pigeklub.
Turnering og stævner for børn og unge
I vor målsætning indgår, at alle klubber, der har børnefodbold skal have hold i alle årgange
for både piger og drenge. Dette ønsker vi at medvirke til ved at opfordre klubberne til at
etablere fælleshold.
Det er også vigtigt, at vi sikrer at der kan afvikles stævner i alle områder af Lolland-Falster
- uanset om arrangørklubben ligger på Vestlolland eller Østfalster.
Afstandene på Lolland-Falster bør ikke være en udfordring i denne sammenhæng.
DBU Lolland-Falster og kommuner
Vi har i dag et godt samarbejde med Lolland og Guldborgssund kommuner. Men vi har et
ønske om at komme i endnu tættere samarbejde om vor sport til glæde for vore klubber og
spillere.
DBU Lolland-Falster ønsker i 1. kvartal af 2012 at afvikle et seminar med deltagelse af
repræsentanter fra de 2 kommuner, klubber og union, hvor vi ønsker at drøfte de
fremtidige muligheder for et endnu bedre samarbejde til glæde for vor sport på LollandFalster.
Men kommunerne vil naturligvis have noget igen for deres penge – og jeg er sikker på, at
vi kan tilbyde en win – win situtation, hvor begge parter får glæde af det arbejde, der
fremtidigt vil foregå og i dag foregår i klubberne.
Dommere
Vi har et ønske om, at sikre at alle områder, alle distrikter bidrager med dommere –
rekruttering af nye som fastholdelse af bestående dommere.
I samarbejde med dommerklubben arbejdes der p.t. på dels at rekruttere nye dommere –
men også at sikre talentudvikling af de unge dommere og de dommere med mindre
erfaring.
Vi kan i øvrigt glæde os over at mange dommere ønsker at dygtiggøre sig og gennemgår
løbende uddannelsestilbud, der tilbydes af unionens dommeruddannelsesgruppe.

DBU Lolland-Falster
Som organisation har vi også et ønske om at sikre en udvikling af vore arbejdsmetoder og
rutiner.
Vi er i en forandringsproces. Bestyrelsen har gennemgået lederuddannelse og vi har et
øget fokus på, at sikre, hvorledes DBU Lolland-Falster kan være en rollemodel for vore
klubber.
Medlemstal i vore klubber
Klubbernes medlemstal der er indberettet til DIF viser en positiv udvikling.
Vi er i dag i vore 45 medlemsklubber 6.721 eller 548 medlemmer flere end sidste år.
Det er en flot udvikling og det er primært tilgang af nye medlemmer under 12 år, både
piger og drenge på 518 nye medlemmer, men også i andre aldersgrupper er der en positiv
udvikling, dog er der et markant frafald blandt kvindelige fodboldspillere i aldersgruppen
over 25 år.
Færre turneringshold
Vi kan glæde os over udvikling på antal medlemmer i vore klubber, hvilket også har
medført flere gennemførte stævner for piger og drenge og med flere hold.
Til gengæld er antallet af turneringshold med 11-mandshold i ungdomsrækker og
seniorhold faldet de senere år.
En erkendelse er, at der er øget styrkeforskel på hold i de forskellige rækker.
Fastlægge kamptidspunkt for ungdoms- og seniorkampe. Kan vi ændre til andre
tidspunkter således at der er plads til både at passe sit fritidsjob / job generelt og til at
spille fodbold?
Det kan være en svær øvelse, men unionen er lydhør overfor de henvendelser som vi har
fået fra vore klubber herom.
På vort seminar den 13. november 2011 med 23 deltagende klubber og unionens
repræsentanter lovede klubberne at arbejde for øget kvalitet, stabilitet i ungdom og
seniorrækkerne, hvilket skal medføre en positiv udvikling i afvikling af turneringen.
På seminaret meddelte klubberne også, at de bakker op om de tiltag for piger og drenge
indenfor spillerudvikling, som DBU Lolland-Falster ønsker at iværksætte.
2011 – Frivillighedsåret
Der ydes i vore klubber store indsatser af frivillige for at sikre den daglige drift.
Det at sikre, at der er tilstrækkelige ”frivillige” hænder til klubbernes medlemmer kræver
meget tid og organisering af ledere.
Det er derfor også vigtigt, at vore 2 kommuner på Lolland-Falster er opmærksomme på, at
de frivillige udfører mange opgaver små som store til glæde for børn og unge.
Glade frivillige, der får opmærksomhed, inspirer andre til også at blive frivillige og således
også at kunne rekruttere nye frivillige.
Udfordringer med skolelukninger og de derved medfølgende frustrationer hos vore ledere
om de fremtidige faciliteter til brug for fodboldklubber kender vi desværre også til på
Lolland-Falster.
Det er svære odds for foreningslivet, når baner, omklædningsfaciliteter ikke er mere er til
rådighed – eller når vore frivillige i klubberne – også skal bruge energi på at sikre samme
faciliteter.
Europæisk år for frivilligt arbejder 2011 og således også for fodboldklubberne på LollandFalster. 360.000 danskere yder en frivillig indsats i en af Dansk Idræts-Forbund´s 10.500

idrætsforeninger. Det viser den hidtil største undersøgelse af de frivilliges arbejde i dansk
idræt.
Men samme undersøgelse peger også på, at mange af de frivillige ledere i idrætsverden
savner anerkendelse af deres indsats. Ofte er et ”simpelt” tak nok til at den frivillige får
tanker og energi til at tage endnu en tørn.
Denne taknemlighed skal både komme fra os som union, idrættens verden, men ikke
mindst fra kommunerne og stat.
Og netop i 2011 kom EU-kommissionen krav om moms på sport i Danmark.
Moms på dansk idræt vil betyde yderligere administration og yderligere opgaver for vore
klubber.
Medens denne beretning skrives arbejdes uændret på at danske idrætsforeninger, vore
fodbold-klubber kan bevare den uændrede status på momsfritagelse.
Men husker du i øvrigt, at du i din klub giver de frivillige et skulderklap for deres indsats –
store som små.
Dommeren er en del af en fodboldkamp
Medlemsantallet i Lolland-Falsters Fodbolddommerklub er 80 aktive dommere. Sammen
med unionens Dommergruppe og Dommeruddannelsesgruppe er der stor udviklings- og
kursusaktivitet.
Vore dommere hjælper os alle med sikre afvikling af vore fodboldkampe både på divisionsog serieniveau – men også i lavere rangerende hold og ungdomskampe.
Alle deltagere i og omkring en fodboldkamp – uanset niveau – ønsker at yde sit bedste og
til glæde for netop den kamp, som bliver spillet.
Angriberen misser en scoring, midtbanespilleren kikser en aflevering og dommeren
overser måske en offside.
Der begås således fejl af alle interessenter i en kamp, det er ofte svært at undgå. Og
selvfølgelig kan en dommer også fejle, men uanset en fejl eller ej så skal der være respekt
om det arbejde, der udføres om dommerne.
Vi, DBU Lolland-Falster og vore klubber skal sikre, at dommerne ved deres fremmøde til
klubhuset bliver modtaget som den gæst de vitterlig er og klubberne skal sikre, at
dommeren har gode arbejdsvilkår før, under og efter en kamp.
Fodbold Fitness
De seneste måneder er der arbejdet intenst på Fodbold Fitness.
Og i samarbejde med DBU Lolland-Falster starter i 2012 to nye projekter i B.1901 og
Nakskov Boldklub.
Vor konsulent Søren Andersen er på opgaven og forventer at endnu flere klubber er på
Fodbold Fitness i 2012.
Lolland-Falster Alliancen
Landsdelens fodbold flagskib – Lolland-Falster Alliancen kæmper p.t. sin kamp.
På banen er der i 2. division spillet mange kampe i efteråret – og med tilfredsstillende
resultater og efterfølgende placering.
Truppen til 2. divisionsholdet består i dag bl.a. af mange lokale spillere, spillere, der
tidligere har fået sin fodboldmæssige opvækst i en anden klub på Lolland-Falster – inden

turen gik videre til Lolland-Falster Alliancen for at afprøve sit talent.
På banen er spillet mange kampe. Men vi kan også læse i avisen, at der udenfor banen
også spilles en kamp. En kamp for at sikre en økonomi, der forhåbentligt kan bære LFA
igennem den svære økonomiske situation.
Den lokale presse, primært Lolland-Falsters Folketidende
Vi har et godt samarbejde med den lokale presse, der primært Lolland-Falsters
Folketidende og jeg ser frem til på ny i 2012 at kunne læse resultater og stillinger i
”Resultatbørsen” i avisen.
DBU Lolland-Falster og fremtiden
Lolland og Guldborgsund kommuner har netop offentliggjort at man forventer en markant
nedgang i elevtallet i årene frem mod år 2020.
Mange af vore unge rejser fra Lolland-Falster efter afsluttet gymnasieuddannelse e. lign.
for at studere videre i København, Aarhus eller andre store byer for at uddanne sig.
Vi må erkende, at styrkeforskellen blandt vore hold i de enkelte rækker – ungdom som
senior også kan variere markant.
Skal vi forsøge at ændre kursen på vor fodboldunion og arbejde endnu bedre sammen,
klubber og union imellem.
Union og klubber for at sikre, at fodboldspillet udvikler sig på vor måde på Lolland-Falster.
Jeg plejer gerne at sige, at vi ligger geografisk placeret, hvor vi nu ligger.
Det kan vi ikke ændre på, men vi kan agere anderledes end vi plejer og vi kan agere og
arbejde anderledes sammen end andre interessenter vil gøre.
Jeg tror på mulighederne for en god fremtid for fodbolden på Lolland-Falster – men vi skal
sikre, at dette sker under ”Konkurrence- Udvikling – Fællesskab”.

Tak
En tak til alle vore frivillige i klubberne, alle de frivillige i alle unionens udvalg og grupper,
der gør det muligt at daglig drift og aktiviteter i klub og union vil lykkes.
En speciel tak til trænere og ledere, der har deltaget i de af bestyrelsen nedsatte
arbejdsgrupper for ”Spillerudvikling for piger” og ”Spillerudvikling for drenge” i 2011.
Tak til vore dommere, til LFFK for det gode samarbejde vi har og som vi ser frem til fortsat
at have.
Til Sekretariatet under Bjarne Hansens ledelse skal også lyde en tak for indsatsen i 2011.
Alle ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

På bestyrelsens vegne
Maribo, den 11. december 2011.
Gert Lundgaard

Beretning fra TU
Fodboldåret 2011 har budt på mange udfordringer, med både gode og knap så gode
opgaver. Allerede fra årets start, var der fokus på op- og nedrykningsspørgsmålet, hvor
der desværre opstod en del forvirring på repræsentantskabsmødet omkring dette
spørgsmål. Denne udfordring fik vi styr på, så det burde ikke give større problemer. Ellers
har der været meget tale omkring spillerafgangen fra klubberne, der afstedkommer, at der
er et par hold der har måttet trække sig i serie 1. Sammenholdt med et tilbud fra DBU
Sjælland omkring turneringsfælleskab, blev der i efteråret afholdt en konference omkring
fodboldens fremtid på LF. Her var der enighed klubberne imellem om, at vi skal fokusere
på at afholde vores egen turnering, hvor vi alle sammen skal hjælpe hinanden (og os selv)
med at sikre hold nok til vores egen turnering. Fokus er specielt på at udvikle og fastholde
ungdomsspillerne, samt at få flere børn og unge til at spille fodbold. Klubberne bad dog
DBU Lolland-Falster om at få en konkretisering af DBU Sjællands forslag, inden der blev
sagt endeligt nej.
I årets løb har vi i turneringsudvalget behandlet nogle ret store og komplicerede sager, der
også har fanget mediernes interesse. Vi har i TU fokus på, hvorledes vi løbende kan gøre
os dygtigere og ruste os bedre, på den type sager. Der har været sager hvor dommere har
følt sig meget dårligt behandlet af spillere, hvilket vi ser med stor alvor på, så derfor vil vi i
vinterens turneringspause drøfte hvorledes vi kan sikre gode rammer og vilkår for både
spillere og dommere. Disse tiltag vil vi drøfte med LFFK i vinterpausen.
Afslutningsvis vil jeg takke alle udvalgsmedlemmerne for et godt og konstruktivt arbejde
hen over året. Jeg vil ligeledes takke dommerne og deres bestyrelse for godt samarbejde.
Jeg vil ligeledes takke Folketidende for et godt samarbejde og jeg ser frem til at resultatet
børsen vender tilbage i 2012. Det er dejligt med den megen opmærksomhed på fodbolden
på Lolland-Falster.
Thomas Bonde Jensen
Formand

Beretning Dommergruppen (DG) 2011
Dommergruppen (DG) 2011 består af følgende personer: Thomas Bonde Jensen (TBJ),
Khosro Solaimani (KS), Bo Abilgaard (BA), James Nielsen (JN) og Michael Skaarup (MS
og formand).
Dommergruppen (DG) planlagde følgende events i 2011: Udviklermøde, den obligatoriske
dommer-vejleder og udviklerteoritest, den fysiske dommertest samt
Niveaulægningskampen.
Med hensyn til udviklermødet var der inviteret samtlige dommerudviklere hos DBU Lolland
Falster og der deltog 12/14 udviklere, et meget flot fremmøde. Der blev gennemgået
DBU`s retningslinjer for udviklere under kyndig vejledning af DBU Diplominstruktør Allan
Vennike.
Den obligatoriske dommer-vejleder og udviklerteoritest blev afholdt i Maribo i marts måned
med deltagelse af stort set samtlige indbudte (2 afbud). Testen blev afholdt og de
fremmødte blev eksamineret af 6 stk. DBU dommerteoriinstruktører. Alle deltagere på nær
1 bestod testene. Denne ene deltager bestod efterfølgende testen på sjælland, så tillykke
til samtlige deltagere herfra.
Den fysiske dommertest for de klassificerede dommere blev afholdt i Maribo Hallerne i
august måned. Alle dommere bestod deres individuelle testkrav under visuel kontrol af
TBJ. Re-testen for de” ikke fremmødte dommere i Maribo Hallerne” blev afholdt 14 dage
senere også med positivt resultat.
Ved niveaulægningskampen i Døllefjelde (DMI) deltog 8/15 udviklere samt TBJ som
repræsentant for DBU Lolland Falster. Kampen og triosamarbejdet blev overværet og
efterfølgende debatteret i forum med mange positive inputs. Der blev aftalt særlig fokus på
DBU- og LU`s retningslinjer og overholdelse af disse.
I årets løb har Dommergruppen behandlet nogle ”kedelige” sager mellem dommere og
klubber. Der har desværre været nogle uheldige udtalelser fra nogle klubber og retorikken
den anden vej har også været lidt for hård. Opfordringen fra DG: vi er i samme familie, så
kæmp nu på samme side og for hinanden. Det fremmer på ingen måde tiltrækningen af
nye dommeraspiranter at debattere igennem pressen, og det er nu engang både
dommerne og klubberne som har et medansvar for at rekruttere nye dommere.
Udviklergruppens indstilling til klassifikationen for dommere under DBU Lolland Falster
blev godkendt for året 2011.
Samtlige indstillinger til DBU`s talentdommer/linjedommergrupper blev godkendt for året
2011.
Indstillingen af lokal dommer/udvikler som DBU dommerteoriinstruktør blev godkendt.
Samtlige indstillinger til DBU trioudviklerkursus blev godkendt for året 2011.
Michael Skaarup
Formand

Beretning Dommeruddannelsesgruppen
(DUG) 2011
Dommeruddannelsesgruppen (DUG) 2011 er en gruppe bestående af følgende personer:
Torben Kolters (TK), Claus Rosenby Mortensen (CRM), John Kildsgaard (JK), Ib Larsen
(IL), Kim Larsen (KL), Ole Hansen (OH) og Michael Skaarup (MS og formand for DUG).
I løbet af 2011 blev der afholdt følgende fodbolddommerkurser og Events: ”Konflikthåndtering og Dommergerning”, ”Dommer som leder 2”, ”Teoriaften ”i Eskilstrup, ”Teoriaften” i
Maribo, ”Linjedommer-1” , ”Linjedommer-2” og ”Førstehjælpskursus for dommere”. Til de
to førstnævnte kurser var der et moderat fremmøde, mens der var et fantastisk flot fremmøde til teoriaftenerne i Eskilstrup og Maribo. Der er ingen tvivl om, at disse teoriaftener er
kommet for at blive, især når den obligatoriske dommerteori er blevet flyttet væk fra den
fysiske test. Teoritesten bliver fremover afholdt inden sæsonstart (forår), mens den obligatoriske løbetest bliver afholdt umiddelbart inden efterårssæsonstart. Med hensyn til
”Førstehjælpskurset”, måtte vi desværre konstatere at der var alt for få dommertilmeldinger. Om det skyldes, at der ikke er interesse for kurset, eller at langt den største del af
dommerne har taget kurset i privat regi – vides endnu ikke. Vi kunne bare konstatere, at
der kun var 6 (seks) deltagere ud af de potentielle 80 dommere. Til gengæld får DUG
jævnligt opfordringer til at arrangere ”temakurser” fra dommerne, hvorfor viljen og lysten
fra dommerne er usvækket – dejligt og særdeles positivt.
Året 2011`s nyeste tiltag var etablering af en talentdommergruppe i efteråret. Denne
gruppe består af 5 dommere som er udtaget qua deres særlige dommeregenskaber samt
1 ”bobler” og 1 aspirant. CRM har ansvaret for denne gruppe, og der blev gennemført 3
samlinger med praktiske og teoretiske prøver. Denne ”talentdommergruppe” er underlagt
DUG og refererer direkte dertil.
Endnu et tiltag blev implementering af SMARTMÅL under DUG. Disse SMARTMÅL er
blevet DUG´s køreplan for nærmeste fremtid (2011-2015). JK er blevet tovholder på
SMARTMÅLENE. Disse SMARTMÅL har vi i øvrigt store forventninger til. Forhåbentlig
skaffer dette ”SMARTMÅL-arbejde” DBU Lolland Falster de bedste dommere i nærmeste
fremtid. I den anledning vil DUG gerne opfordre fodboldklubberne til også at taget et
ansvar for uddannelse af nye dommere. Det er en fælles opgave at få løftet kvaliteten og
ikke kun kvantiteten. En god idè kunne være en ”prikkerunde” i klubberne. I har måske en
kommende UEFA/FIFA-dommer som kunne repræsentere DBU Lolland Falster. En
dommerprofil kunne sagtens være en nuværende fodboldspiller under 25 med flere års
fodbold som ballast. Der kan potentielt ligge mange store oplevelser i UEFA/FIFA-regi som
fodbolddommer for denne person. Hvem sagde den ”hurtigst vej til Europa”.
På nuværende tidspunkt er de 80 dommere vi har i DBU Lolland Falster-regi et fornuftigt
antal, idet vi desværre må konstatere at der bliver færre og færre fodboldhold hos DBU
Lolland Falster. Siden 2007 har vi fastholdt dette antal dommere, idet de dommere som er
stoppet eller flyttet til anden landsdel er blevet remplaceret af nye samme antal dommere.
I år er der blevet afholdt Dommergrundkursus i november med afsluttende eksamen på
CELF Nykøbing F. Der var 9 deltagere til eksamen, hvoraf de 2 var trænere og 1 fra
sjælland. De 8 deltagere bestod eksamen mens 1 ikke bestod eksamen. Dette antal må
konkluderes at være tilfredsstillende jf. den føromtalte afgang af dommere.
Michael Skaarup
Formand

Futsal- og indefodboldgruppen 2010/11
Indledning
Futsal- og indefodboldgruppens varetager indefodbold for aldersgruppen fra U13 for både
herre og kvinder og er organisatorisk en undergruppe af turneringsudvalget. Gruppen er
sammensat således:
Mogens Nielsen fra bestyrelse – Formand
James Nielsen, Nakskov
Indendørsfodbold dækker over den traditionelle indendørs fodbold som har været spillet i
rigtig mange år, samt FUTSAL.
Futsal har som tidligere år ikke fundet fodfæste på Lolland-Falster, men det traditionelle
spil er stadig i høj kurs. Nedenstående viser udviklingen i antallet af tilmeldte hold de
sidste fire år:
Opgørelse over tilmeldte hold Herre/kvinder 2008-2012 – Traditionel indefodbold
Senior
Herrehold

Ungdom

Kvindehold

I alt

Drenge

Piger

I alt- Antal hold

I alt

2011-12

59

16

75

72

27

99

174

2010-11

57

10

67

81

31

112

179

2009-10

51

10

61

94

27

121

182

2008-09

53

9

62

99

35

134

196

Specifikation
Herre

131

16

43

174

24

138

10

8

12

11

41

179

2009-10

43

8

2008-09

44

9

10

12

15

I alt
kvinder

Senior

24

10

U-13

I alt
herre

16

20

U-14

U-13

11

15

U-15

U-14

15

12

U-16

U-15

6

12

U-18

U-16

15

45

U-17

44

2010-11

U-18

2011-12

U-19

Veteran

Total

Senior

Sæson

Kvinder

23

45

26

145

10

9

13

5

37

182

12

43

34

152

9

13

11

11

44

196

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

Igennem de sidste fire år har vi oplevet en tilbagegang i antallet af tilmeldte hold med et
fald på 11,2 %. Faldet på ungdommen udgør 35 hold svarende til 26 % og lidt
overraskende en stigning for seniorer på 13 hold svarende til 21 %.
Faldet og udviklingen på ungdomssiden er alarmerende, men ikke overraskende, da det
svarer til den kendte udvikling fra udendørsområdet. Faldet på ungdomssiden opvejes af
den positive udvikling for seniorholdene, hvor både herre- og kvindeholdene har været
stigende. Den positive udvikling på seniorsiden skyldes bl.a., at det sociale islæt er i
højsæde hos spillerne, hvilket også er oplevelse, når vi bevæger os ud til de forskellige
haller, hvor kampene afvikles.
Afsluttet indendørsturnering 2010/11
I sidste års indendørsturnering deltog 179 tilmeldte hold. Kampene blev afviklet med stort
arrangement fra både spillere, arrangerede klubber og vores dommere.
Desværre traditionen tro, oplevede vi igen for mange afbud til arrangørerne af kampene til
stor ærgrelse for de spillere, der møder op i forventning til, at skulle spille fodbold og have
en hyggelig oplevelse. DBU-Lolland-Falster vil til sæsonen 2012-13 tage emnet op, hvis
det fortsætter i samme udstrækning i den nuværende sæson og overveje forskellige tiltag.

Efter mange kampe blev kåret følgende L-F-mestre:
Vindere 2010-11
Vindere 2009-10
Herre Senior
B1921
TGB 1
Herre Veteran I
B1921
B1921
Herre Veteran II
B1921
Toreby-Grænge
Herre U-18 dr.1
Bogø IF
--Herre U-18 dr.2
LUIF
--Herre U-17 dr.1
-LUIF
Herre U-17 dr.2
-Frem Sakskøbing
Herre U-16 dr.1
B1901
--Herre U-16 dr.2
Rudbjerg
--Herre U-15 dr.1
Eskilstrup
B.1901
Herre U-15 dr.2
Rødby
Tingsted
Herre U-15 dr.3
TGB
B.1990
Herre U-13 dr.1
--NB
Herre U-14
Eskilstrup
--Herre U-13 dr.1
Eskilstrup
Herre U-13 dr.2
Horslunde
Rødby
Herre U-13 dr.3
Stubbekøbing
Frem Sakskøbing
Kvinder Senior
GPA
B1901
Kvinder U-18
B1921
GPA
Kvinder U-15 pi.1
B1921
GPA
Kvinder U-15 pi.2
NAB
--Kvinder U-13 pi.2
NB
B1921
Kvinder U-13 pi.2
B1901
--Stort tillykke med mesterskaberne og held og lykke til holdene i indeværende
indendørssæson.
Igangværende indendørsturnering 2011/12
Den 22. indendørsturnering er i fuld gang med deltagelse af 179 tilmeldte hold, der
fordeler sig på følgende antal klubber:
2010/11
Herre Senior
24 klubber 22 klubber
Herre ungdom
24 klubber 25 klubber
Kvinder Senior
12 klubber
7 klubber
Kvinder ungdom 16 klubber 18 klubber
Turneringen startede 12. november og forventes afsluttet 29. januar 2012, hvor de nye L-F
mestre vil være fundet efter ca. 1470 kamp under ledelse af 31 dommere.
Futsal
Det officielle danmarksmesterskab i Futsal for kvinde- og herreseniorer, samt kvinder U18
blev spillet i Valbyhallen. Herre ungdom blev spillet i Nr. Aaby hallen.
Mesterskabskampene blev afviklet uden deltagelse fra DBU Lolland-Falster, idet ingen
hold havde kvalificeret sig til slutspillet.
De danske mestre i Futsal 2010/11:
2009-10 vindere:
Herre senior
BGA
BGA – Glostrup/Albertslund
Herre U19
Ledøje-Smørum Fodbold Hjørring FC
Herre U-17
BK Frem
Brøndby IF
Kvinde senior
Skovbakken
Team Viborg
Kvinde U-18
Brøndby IF
IK Skovbakken
DBU inviterer til det 3.officielle danmarksmesterskab i Futsal for kvinde- og herreseniorer,

der spilles i weekenden den 4.-5. februar 2012 i Vejen Idrætscenter med kvindernes DM
lørdag og herrernes DM søndag.
Weekenden d. 28.- 29. januar 2012 spiller U/19 og U/17 Drenge i Glostrup-hallen, med
U/17 drenge om lørdagen og U/19 Drenge om søndagen og lørdag d. 4. februar 2012 er
det U/18 Piger der spiller i Vejen Idrætscenter.
I vores eget områder må vi igen konstatere, at Futsal ikke har haft den store interesse på
trods af, at vi i god tid udsendte særskilte tilmeldinger til klubberne. Resultatet blev 4 hold
til Herre/kvinde senior og 3 ungdomshold,
Følgende hold blev tilbudt Futsal under SBU Sjælland: Kvinder senior – B1921, U19 herre
– LFA og U18 kvinder – B1921 og GPA. Efter de indledende kampe har deltager B1921
kvinder og LFA`s U19 herre kvalificeret sig til finalestævnerne, hvilke er et imponeret
resultat.
Til herre senior var tilmeldt 3 hold og med kontoret ihærdige indsats, lykkedes det, at få
yderligere 2 hold med på ideen. Dette betød, at vi for første gang på Lolland-Falster kunne
afvikle et officielt mesterskabsprogram med deltagelse af følgende 5 klubber: DMI, B1921,
Nordfalster, Maribo og Toreby Grænge.
Kampene blev afviklet i Nr. Vedby hallen med stor succes og et højt teknisk niveau med
spændende kampe under ledelse af et kyndigt 3-dommerteam.
De første officielle L-F mestre blev B1921 tæt forfulgt af DMI. Indtil dato havde DMI være
områdets ansigt udadtil og repræsenteret Lolland-Falster på fornem vis, men i år gik det
ikke længere og de måtte se sig slået af et bedre hold. B1921 har efterfølgende deltaget i
kvalifikationsspillet under DBU Sjælland og har skabt et fornemt resultat, idet de deltager i
finalestævnet den 11. december 2011, hvor vindere får en plads i DBU´s liga-række med
mulighed for efterfølgende, at kvalificere sig til kampene om danmarksmesterskabet. Et
fornemt resultat for B1921 og DBU Lolland-Falster.
Sidste år er arbejdet på, at etablere en skolefutsal-turnering, men af flere årsager lykkedes
ikke, da vi var oppe mod skolestrukturændringer i Guldborgsund kommune, som betød, at
der ikke var overskud til nye tiltag på daværende tidspunkt. Ligeledes må vi erfare, at
bringe skoleområdet med ind, som en samarbejdspart kræver meget forarbejde og en
længere tidsramme. DBU Lolland-Falster vil dog forsat arbejde med planerne om
etablering af en eller anden form for skoleturnering. Det kan være vejen frem for at øge
interessen for Futsal.
Afslutning
Futsal- og indefodboldgruppen ønsker at mange fodboldspillere får rigtig gode
fodboldoplevelse i den igangværende turnering.
Samtidig vil vi rette en stor tak for samarbejdet med de arrangerende klubber og deres
ledere. Dommerne takkes for deres aktive medvirken til, at sikre en god afvikling af alle
kampene. Sidst og ikke mindst skal kontoret roses for et stort veludført arbejde – ”mon de
kan klare alle disse roser”.
Vi ønsker, at den traditionelle indendørsfodbold stadig vil opretholde det høje antal
tilmeldinger til glæde og gavn for vores fodboldspillere, som kan mødes og spille fodbold
og samtidig få nogle gode sociale relationer.
Futsal skulle gerne udvikle sig mere i fremtiden, idet grundlaget er til stede, hvilket
ovenstående resultater under SBU Sjælland viser. Vi kan klare om på højeste plan og
opfordre klubbernes ledelse og trænere til at sætte fokus på Futsal, fordi spillet skaber og
udvikler bedre fodboldspillere.
Mogens Nielsen
Formand

Børne- og Ungdomsudvalgets 2011
Børnegruppen bestod af
Kaj D. Larsen (formand), May B. Hansen, Allan S. Carlsen, Mogens Mika, Marlene Stærk,
Pernille Lindholt.
Ungdomsgruppen bestod af
Ole Nielsen (formand), Carsten Bylov, Søren Palle, Henning Jørgensen, Rune Follemand
Nielsen og Tine Christiansen.
Børnegruppens beretning
Igen i år 2011 blev det et kanon år for børnefodbolden under DBU Lolland Falster, med
mange stævner og tilmeldte hold til disse. Det er dejligt at se så mange klubber, der
deltager i de forskellige aktiviteter, som vi udbyder.
DBU`s Holding & Handlinger er kommet for at blive, næsten alle klubber på Lolland Falster
spiller efter disse anvisninger fra H. & H.
Mange af vore klubber har også fundet ud af, at det vi tilbyder for børn op til 12 år er
særdeles vellykket.
Fair Play stævner bliver der heldigvis flere af inden for vores område.
I februar blev der igen afholdt fastelavnsstævne i Maribo Hallen. Der var tilmeldt 130 hold,
der kom 126 hold, som spillede 253 fodboldkampe fordelt på dagen. Efter de forskellige
årgange var færdigspillet, gik man til bordtennis hallen for at slå katten af tønden. Dejligt at
se så mange udklædte hold.
Der var godteposer til alle deltagerne. Mange forældre, søskende, bedsteforældre og
borgere i Maribo by lagde vejen forbi for at se, hvordan man kan spille fodbold på en
anden måde.
Den 13. & 14. april blev der afholdt børnetræner dag i Maribo & B.1921, mange klubledere
og trænere var mødt op for at få nye ideer til, hvordan træningen af børn også kan forgå.
Fætter BR stævnet blev igen i år afholdt i B. Frem Sakskøbing med 71 hold, dejligt at se
de små spille fodbold på 3 mod 3 baner. Der blev spillet på 10 baner i løbet af eftermiddagen. Der var hoppeborg, skattejagt og meget andet. Men det største øjeblik var, da
Fætter BR kom på besøg på pladsen for at dele gaver ud til alle deltagerne (1 stor bold).
Først i juni blev der afholdt Jyske 3 bold i Nr. Alslev. Her var der lidt færre hold tilmeldt end
tidligere, men vi kom da op på 104 hold. Efter man havde spillet fodbold, var der medaljer
til alle fra Jyske Bank.
Den 19. juni havde Horbelev IF inviteret til Sirius Cup på Horbelev Stadion i forbindelse
med deres Sommerfest. Her deltog 72 hold som havde en dejlig dag med mange sjove
oplevelser.
I august havde B. Frem Sakskøbing & M. Skotte i Sakskøbing inviteret til ”M. Skotte Cup” i
samarbejde med DBU Lolland Falster. Der skulle spilles på Rørbæk Stadion over 2 dage.
Her var der tilmeldt 50 hold (det var på det tidspunkt, hvor alle baner stod under vand),
men vi fik afviklet stævnet og alle deltagere fik 1 fodbold samt gratis pølser og sodavand.
Der var også til de voksne.
Sidst i august havde Døllefjelde Musse Idrætsforening inviteret til DMI - MUSSE
TRANSPORT - Cup på stadion i Døllefjelde. Her deltog der 85 hold fra tidlig formiddag til
sent eftermiddag, her fik alle deltagere en Fair Play gave samt en medalje med hjem.
I september bød B. Velo i samarbejder med Fair Play og DBU Lolland Falster op til

Halmballestævne på B. Velo`s dejlige stadionanlæg. Her deltog der 77 hold. Alle
deltagerne fik en gave med hjem efter en dejlig dag i gode omgivelser.
Senere i september var der det store afsluttende Fair Play medalje stævne i TGB. Her var
der rekord tilmelding med 150 hold. Der blev spillet fodbold på 25 baner med forskellige
banestørrelser fra tidlig søndag morgen til sent søndag eftermiddag. Alle deltagere fik en
Fair Play medalje fra DBU Lolland Falster samt en Fair Play gave fra DBU. I løbet af
dagen havde 2800 personer besøgt det store stævne.
Den 30. oktober blev der afholdt Børne- og Ungdomskonference i Maribo Boldklubs
klubhus med 38 deltagere fra 12 klubber. Et noget skuffende deltager antal. Mere om
denne konference i Ungdomsgruppens beretning.
DBU Aktiviteter.
Mikrofodboldskoler i: B. Velo – B.1901 – TGB. Aflyste skoler i Rødby & ØUB på grund af
manglende deltagerantal.
Fodboldskoler i: Maribo - TGB – Tingsted – Nr. Alslev – LUIF – NB. Aflyst skole i ØUB.
Fodbold Camps i NAB blev desværre aflyst på grund af manglende deltagerantal.
Pigeraketten aflagde besøg i Tingsted – Ny Kappel – NAB – ØUB – NB – B.1990 – 4
afviklinger i Nykøbing området i samarbejde med SFO/B.1901. Afviklingen i B 1921 blev
desværre aflyst på grund af oversvømmede baner.
”Kom ud af Pomfritten” er et nyt tiltag for drenge & piger fra 6-10 år, som DBU har bragt
på banen. Vi var så heldige at få 3 testafviklinger i DBU Lolland Falster i B.1901 – B. Frem
Sakskøbing og Nakskov Boldklub i samarbejde med SFO’er. Alle roste det og sagde, at
det var et godt tiltag.
Årets Børnefodboldklub
DBU Lolland Falster havde indstillet Toreby Grænge Boldklub til DBU`s Børneudvalg om
at blive Årets Børnefodboldklub. TGB kom ind på en 3. plads ud af 8 kandidater. Et flot
resultat som vi ønsker tillykke med.
Årets Breddeklub
DBU Lolland Falster havde indstillet B.1901 til FLU, men B.1901 blev desværre ikke blandt
de 4 klubber, der blev udpeget.
Mange andre stævner har været udbudt fra unionskontoret (124) for drenge og piger i
løbet af året.
Stævner i indland og udland
Mange af vore klubber deltager i stævner i det store udland og i Danmark. Det er blevet til
mange gode oplevelser og venskaber både på og udenfor banen.
Alle vore stævner
For at alt skal klappe til alle vore stævner, har børnegruppen haft en stor hjælp af
ungdomsgruppens medlemmer og fra administrationen.
Hvad sker der så i 2012
En udførlig aktivitetsplan vil blive udleveret på repræsentantskabsmødet den 14. januar;
den kan også ses på DBU Lolland Falsters hjemmeside fra denne dag.
Tak til vore samarbejdspartnere
Tak til Jyske Bank, Fætter BR i Nykøbing F., DBU Fair Play, Skotte i Sakskøbing, samt til
vore klubber, hvor der har været afholdt stævner, tak for lån af klubhus, baner, bolde m.m.

En stor tak til udvalgsmedlemmerne i både børnegruppen & ungdomsgruppen samt
administrationen, uden jer kunne det ikke lade sig gøre.
En stor tak til administrationen og udvalg/grupper under DBU Lolland Falster og hele
Ungdomsgruppen: Carsten Bylov, Rune Follemand Nielsen, Søren Palle, Henning S.
Jørgensen (Tine Christiansen, som gik ud af gruppen i efteråret, da hun flyttede til
Odense) , for et godt samarbejde Børne- og ungdomsudvalget bestod af
Kaj D. Larsen (formand), Ole Nielsen & Pernille Lindholt.
Alle ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.
Kaj D. Larsen

Ungdomsgruppens beretning:
Ungdomsgruppens beretning vil tage afsæt i sidste års beretning samt tiltagene/opgaverne
i året 2011.
Fastholdelse
I året 2011 har Ungdomsgruppen samarbejdet med DBU Sjællands Ungdomsgruppe om
emnet: Fastholdelse. Samarbejdet har i år kun været erfaringsudveksling om emnet. Der
har været afholdt et møde. Her besluttede vi, at forældrenetværk i klubberne kom på den
fremtidige dagsorden. Hvad det bliver til, ved vi ikke i skrivende stund, da DBU Sjælland
har valgt at nedlægge DBU Sjællands Ungdomsgruppe i 2012. DBU Sjælland har i
forvejen et Ungdomsudvalg.
Ungdomsråd
Etablering af Ungdomsråd i klubberne vil stadig være et tilbud, som DBU Lolland Falsters
Ungdomsgruppe vil hjælpe klubberne med at etablere, hvis klubberne ønsker det, og vi
kan se, at det vil være en rigtig god idé for klubben. Men det er ikke et indsatsområde for
ungdomsgruppen.
Integration
Vi er ikke noget meget længere med integrationsplanerne. Men ser nu nogle muligheder i
forbindelse med indførelse af Street Soccer i boligområderne og i klubberne. Street Soccer
omtaler vi senere i årsberetningen.
Det har Ungdomsgruppen beskæftiget sig med 2011:
Samarbejde med Børnegruppen
Vi har deltaget i afviklingen af Børnestævner. Samtidig har vi kunnet følge udviklingen af
DBU`s Holdninger og Handlinger fra U-5 til U-12, piger og drenge. Dette har stor
betydning, da DBU`s Holdninger og Handlinger bliver et indsatsområde for U-13 til U-19,
piger og drenge i 2012.
Street Soccer
Ungdomsgruppen har, sammen med DBU, Street Soccer som indsatsområde i 2012. Vi
tog allerede fat på det i 2011, hvor vi i samarbejde med B.1921 gennemførte et Street
Soccer stævne på torvet i Nykøbing F. Dette blev gjort i samarbejde med DBU og DBU
Lolland Falsters administration. Der var deltagelse i 4 rækker: U-15, piger og drenge, U-18
piger og drenge. U-15 pigernes række blev vundet af B. 1921 og U-18 pige rækken blev
vundet af GPA. Begge hold vandt senere på året det første officielle DM for Street Soccer
på Rådhuspladsen i København. Til Lykke med det B.1921 og GPA.

I 2012 vil ungdomsgruppen arbejde på indførelsen af Street Soccer i klubregi samt i
forskellige boligkvarterer i samarbejde med Kommunerne gennem bl.a. lokale
ungdomsskoler/ungdomsklubber. Her vil integrationen også blive en naturlig del af det.
Overværelse af kampe
Ungdomsgruppen har i 2011 overværet en del ungdomskampe, for at se på kvaliteten af
afviklingen af kampene, både før, under og efter kampene. Vi har ligeledes set på kampe i
U-18 pige, 3. div. Øst E, hvor bl.a. GPA, har et hold repræsenteret.
Afholdelse af Ungdomskonferencen i Maribo
Sidste års tema på Ungdomskonferencen var ”Hvordan højner vi standarden for vore U13
– U19 piger og drenge?”. Her snakkede vi:
Turneringsformer/Holddeltagelse – Dispensationer – Afvikling af kampe – Træning.
I år afholdt vi Ungdomskonferencen sammen med Børnegruppen.
Her deltog 25 klubdeltagere, 8 gruppemedlemmer fra DBU Lolland Falster og 2 fra
administrationen Lolland Falster.
Temaet var i år: ”Hvad kendetegner en god Børne- og ungdomsklub?” Hvilke udfordringer
er der ved at være en god Børne- og Ungdomsklub?
Igen i år oplevede vi stor spørge- og diskussionslyst blandt deltagerne. Det er en
fornøjelse at gå rundt og høre diskussionerne i grupperne, og hvad grupperne enedes om
at ville fremlægge for de andre deltagere.
Deltagerne kom langt omkring, men følgende områder var vigtige:
”Der skal skabes en ”sportslig rød tråd” i klubberne fra U-5 til U-19, piger og drenge.
DBU Lolland Falster tager initiativ til uddannelse af trænerne.
Glem klubskel! Vi snakker udvikling. Spillermæssigt og klubmæssigt. Samarbejde mellem
klubberne.
Store udfordringer for klubben, hvis/når skolen lukker!
Fokus på pigefodbolden både bredde og elite/talent: Pigefodbolden skal forankres i
bestyrelserne. Kommunikation mellem drengetrænere og pigetrænere. Fælleshold for
elite/talent pigerne.
Dispensation: DBU Lolland Falster holder fast i de eksisterende regler, men udbygger dem
med DBU Sjællands regler ang. brug af to spillere, der er født i det sidste ½ år (juli til
december) uden dispensation.
Dagen sluttede med diverse orienteringspunker, herunder formanden for DBU Lolland
Falster Gert Lundgård, som omtalte det vigtige klubmøde den 13. november: ”Hvor er
fodbolden på LF på vej hen?”
En stor tak til administrationen og udvalg/grupper under DBU Lolland Falster og hele
Ungdomsgruppen: Carsten Bylov, Rune Follemand Nielsen, Søren Palle, Henning S.
Jørgensen (Tine Christiansen, som gik ud af gruppen i efteråret, da hun flyttede til
Odense) , for et godt samarbejde i 2011.
På Ungdomsgruppens vegne,
Ole Nielsen

Uddannelses- og Udviklingsudvalg
Jeg vil i år indledningsvis fortælle om den meget positive udvikling, der de seneste år har
været på gennemførte træneruddannelser på Lolland-Falster.
Status på træneruddannelse viser at flere end 100 trænere i perioden 2009 – 2011 har
gennemført DBU træneruddannelse, B1 – og flere trænere er i færd med at uddanne sig.
Samtidigt kan vi med stor tilfredshed konstatere, at flere end 60 trænere på Lolland-Falster
i dag har gennemført DBU træneruddannelse B2 eller på et højere niveau – og flere
trænere er i færd med at gennemføre yderligere kompetencegivende uddannelser.
Dette er godt udgangspunkt for de tiltag på spillerudvikling for piger og drenge under DBU
Lolland-Falster, der skal gennemføres de kommende år.
I 2011 gennemførte vi i marts måned et trænerseminar målrettet imod pige- og
kvindetrænere.
Deltagere gennemførte programmet og var meget fokuseret på at gennemføre nye
tilsvarende tiltag herunder også at DBU Lolland-Falster skulle udbyde det DBU
Trænerkursus, B1 – målrettet imod samme trænergruppe. Kurset blev med succes
gennemført efteråret 2011 med 17 deltagere.
Og på nuværende tidspunkt er der tilrettelagt næste kursus i B2 med 15 deltagere. Kurset
afvikles på Gunslevholm Idrætsefterskole med opstart 27. januar 2012.
Som et led i spillerudvikling primært af drenge er der gennemført en række ”Temaaftener”
med Finn Petersen som instruktør og disse har været med et flot deltagerantal.
Desuden er der gennemført få SPOT-kurser i det forgange år, men allerede på nuværende
tidspunkt forventer vi i 2012, at kunne gennemføre en række kurser indenfor
Børnefodboldens Basis, ATK-træning samt GTU for piger.
Det var uddannelse for trænere.
Bestyrelsen og sekretariatet i DBU Lolland-Falster har gennemført lederuddannelse,
Insigths.
I dette uddannelsesforløb arbejdes der med personprofiler og præferencer.
Projekt Ledelsestalent har for 2. år vært afholdt af DBU. Igen har Lolland-Falster været
repræsenteret ved 2 klubledere i år var det Jørgen ”Rassi” Rasmussen, NB og Thomas
Østergaard, B.Velo der deltog. Via 4 moduler bliver de i alt 24 deltagere undervist indenfor
strategisk ledelse og forandringsledelse samt personlig udvikling.
Jeg kan anbefale klubber at gøre brug af mulighederne for at gennemføre Insigths.
På nuværende tidspunkt er enkelte klubber i færd med denne uddannelse. Henvendelse til
udviklingskonsulent Søren Andersen.
Uddannelses- og Udviklingsudvalget har i 2011 bestået af Finn Petersen, Ib Larsen,
Torben Kolters, Jan Jacobsen og undertegnede. Udviklingskonsulent Søren Andersen har
deltaget i møderne og udvalgets arbejde.
Udvalgets vegne
Gert Lundgaard

LFBUs tillidsposter
DBU`s bestyrelse
FLU`s bestyrelse
DBU`s DIF- udvalg
DBU`s Futstaludvalg
DBU`s Børneudvalg
DBU`s Ungdomsudvalg
DBU`s Uddannelsudvalg
DBU’s Fodboldskolegruppe
DBU’s Styregruppe for Sundhedsstrategi
DBU’s Dommerudvalg
DBU’s Breddegruppe
DBU’s Græs & Miljø

LFBUs Mesterskaber
LF-serien
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Herre Serie 7-mands
Old Boys 1
Old Boys 2
Veteran 1
Veteran 2
Veteran 3 7-mands
U-18 drenge 1
U-16 drenge 1
U-16 drenge 2
U-15 drenge 1
U-15 drenge 2
U-14 drenge 1
U-14 drenge 2
U-13 drenge 1
U-13 drenge 2
U-17 pige 1
U-15 pige 1
U-13 pige 1
U-13 pige 2

DMI
B. Frem
B. Velo
Tirsted IK 85
B. Frem
Væggerløse
B.1901
B. Frem
Vordingborg IF
NFB
Væggerløse
DMI
Tingsted
DMI
MB
TGB
Eskilstrup
Rudbjerg
B.1921-1
NAB
B.1921/TGB
B. Frem-1
NB
MB

Gert Lundgaard supp. Thomas Bonde Jensen
Gert Lundgaard supp. Thomas Bonde Jensen
Gert Lundgaard
Mogens Nielsen
Kaj D Larsen
Ole Nielsen
Gert Lundgaard
Kaj D. Larsen
Thomas Bonde Jensen
Michael Skaarup
Gert Lundgaard
Kurt B. Nielsen

