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DBU Lolland-Falster – årsberetning 2013
Vi har haft de første morgener med is på bilruderne. Det er en indikation på, at vi nærmer
os dette års afslutning og det er tid til at se tilbage på de mange gode oplevelser, som vor
sport i årets løb har givet vore medlemmer, frivillige ledere og trænere, dommere og øvrige
interessenter omkring sport, men også tid til at evaluere på de oplevelser, der måske
kunne være lykkedes bedre.
Frede Mathiesen
Men inden jeg retter fokus på den lokale fodbold, så har jeg brug for at skrive disse
mindeord over Frede Mathisen.
Frede var en stabil dommer i DBU Lolland-Falster og overtog påsætningen af dommere til
alle træningskampe i 2008 og senere i 2010 alle dommerpåsætninger for DBU LollandFalster.
Frede udførte dette store arbejde til alles tilfredshed og med stor entusiasme. Vi, DBU
Lolland-Falster var meget tilfreds med hans indsats. Vi vil alle huske Frede for hans
optimistiske tilgang til livet sammen med hans stærke fighter-hjerte, men til sidst tabte han
kampen mod kræften og døde tirsdag den 3. december 2013.
Ære være Frede Mathiesens minde.
DBU Lolland-Falster – mange nye frivillige i faggrupper og udvalg.
Ved sidste årsskifte valgte DBU Lolland-Falster at opfordre alle med interesse for vor sport
til at byde ind og tage del i det arbejde, der udføres i unionens faggrupper og udvalg.
Unionsbestyrelsen kunne med rette glæde sig over en stor interesse og mange nye
ansigter, der viste interesse for at kunne deltage i unionens arbejde. Efterfølgende blev
faggrupper og udvalg nedsat og arbejdet blev så småt i løbet af foråret for alvor sat i gang.
Unionsbestyrelsen er glade for vore mange frivillige, nye som mere erfarne, der gør et
godt og motiverende arbejde for unionen.
Af forskellige årsager lykkedes det først sent på foråret at samle alle vore frivillige til en
fælles intro-aften. En intro-aften, hvor vore mange frivillige skulle få en større indsigt i det
arbejde, der udføres i vor union samt unionsbestyrelsens visioner. En aften, hvor vi fik
besøg af DBU´s næstformand Jesper Møller, der i sit indlæg bl.a. orienterede om DBU´s
sammensætning på det administrative og politiske niveau, herunder udvalg og faggrupper.
Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster kan med tilfredshed konstatere at vore mange frivillige
ihærdigt har fokus på at sikre endnu bedre muligheder og vilkår for alle, der vil være en del
af vor sport – uanset om det som pige/dreng, ungdomsspillere, seniorer, trænere/dommer
eller frivillig leder som andre opgaver, der udføres i vore klubber.
Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster har valgt, at alle vore frivillige og andre der kan være
interesseret heri igen får mulighed for at byde sig til en opgave i vor union – men nu for en
2 årig periode. Alle får således mulighed for at tilbyde sin indsats via tilmelding via
unionens hjemmeside.
Udfordringer for vore turneringer
Den demografiske udvikling for vor landsdel – rammer også vor sport. Det gør den i øvrigt
også i mange andre områder i Danmark og naturligvis er unionsbestyrelsen samt ledere i
vore klubber opmærksom på, at mange af vore unge søger mod andre dele af landet for
bl.a. at studere eller søge job. Færre børn, færre unge kvinder og unge mænd, ja det
betyder også desværre færre hold i vor traditionelle 11 mands turnering.

I denne beretning, kunne jeg redegøre for andre forhold, der medvirker til at flere måske
fravælger vor sport, f.eks. lukkelovens muligheder for lange åbningstider, men vi ønsker
som union at tage udfordringen op og i fællesskab med vore medlemsklubber sikre fortsat
rekruttering og fastholdelse af spillere i alle aldre – både kvinder som mænd.
For unionsbestyrelsen gælder det således om at medvirke til, at piger/drenge, kvinder og
mænd i alle aldre får tilbuddet om at dyrke vor sport, spille fodbold.
Med 7 spillere på banen, ja snart 8 spillere - eller den traditionelle 11 mandsturnering,
glade og engagerede piger og drenge ved et børnestævne, skolefodbold eller FodboldFitness.
I enhver sport, er der behov for et flagskib
Men det er også vigtigt, at vi har flagskibe i vor sport – både lokalt og nationalt.
Kvindelandsholdet kvalificerede sig til EM i Sverige – og holdet lykkedes og opnåede
fortjent succes. Undervejs i turneringen viste det danske kvindelandshold flot og modigt
fodbold. Danmark slog således også overraskende en af forhåndsfavoritterne fra Frankrig i
kvartfinalen efter straffesparkskonkurrence.
Efter flotte nervepirrende kampe og ikke mindst i semifinalen, hvor holdet måtte se sig
slået af Norge - også efter straffesparkkonkurrence - kunne landsholdet rejse hjem fortjent
med bronzemedaljer.
NFC 1. division vort højst rangerende kvindehold placerede sig desværre på 8. og sidste
plads i rækken. Holdet skal nu i foråret forsøge at kvalificere sig til en fortsat ny deltagelse
i denne række.
A-landsholdet forsøgte i løbet af året at kvalificere sig til VM i Brasilien i 2014. Men efter
svingende resultater, mange vil nok kalde det unødvendige pointtab på hjemmebane, så
må vi desværre erkende, at VM i 2014 bliver uden deltagelse af det danske landshold.
Vort højest placerede turneringshold, NFC i 2. division, Øst har efter veloverstået
forårsafslutning haft udfordringer i spillet indtil videre i denne sæson, og må noget
overraskende se sig placeret på en næstsidste plads efter efterårets kampe – og læser vi
stillingerne i Danmarksserie, ja så må vi erkende, at vore lokale hold også her har
udfordringer og at der er plads til forbedringer, hvis nedrykning skal afværges.
Medlemsklubber
Fusionen mellem B.1901 og B.1921 blev en realitet den 1. juli 2013 efter flere års målrettet
arbejde - klubberne imellem. Der skal lyde et til lykke til Nykøbing F.C. og ønske om
succes for klubbens medlemmer i det videre arbejde til glæde for fodbolden i Nykøbing F.
Et til lykke skal også lyde til de af vore medlemsklubber, der i 2013 markerede et flot
jubilæum, det være Toreby Grænge Boldklub, Døllefjelde Musse Idrætsforening, B.1938,
Errindlev G.I. og Søllested I.F. – et til lykke til alle de mange frivillige trænere, ledere samt
medlemmer af klubberne med de flotte jubilæer, der vidner om flot, massiv opbakning
igennem årene samt klubbernes store betydning for lokalområdet.
Dommersituationen
Forud for opstart af den lokale forårsturnering opstod en situation, som jeg vælger at kalde
”dommersituationen”. En situation, der kunne medføre, at der ikke ville være dommere til
at dømme vore kampe, men i 11. time åbnedes en mulighed op for at dommere på ny
kunne dømme vore lokale og de øvrige i kampe i dansk fodbold, hvilket alle vi, der er
glade for vor sport er meget tilfreds med.

Tak for en flot indsats og til lykke
På vort Sekretariat er der stor travlhed, hvilket jeg ikke forventer at overraske vore
medlemsklubber.
Dette har medført at vi nu har ansat Søren Andersen som fuldtidsmedarbejder på
Sekretariatet.
Alle lokale fodboldledere og trænere kender Søren.
Søren har i mere end 12 år været tilknyttet vor union, som Udviklingskonsulent på halvtid.
En opgave, som Søren ihærdigt har udført og DBU Lolland-Falster har været meget
tilfreds med Søren engagement og indsats for vore klubber, der igennem de mange år ofte
har haft Søren på besøg i en eller anden anledning. En stor tak til Søren for din indsats for
vore klubber og vor union.
Stillingen som Udviklingskonsulent, nu Klubrådgiver – med ny jobprofil er i disse dage
slået op bl.a. via vor hjemmeside.
- og mere tak
En tak til mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde i 2013, til alle vore frivillige i
klubberne, alle de frivillige i alle unionens udvalg og grupper, der alle gør det muligt at den
daglig e drift og aktiviteter i klub og union vil lykkes.
Tak til vore dommere for det gode samarbejde, som 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 2013.
Alle ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår – og med håbet om, at vi ses den 11. januar
2014 i Bangs Have til unionens Repræsentantskabsmøde.

På bestyrelsens vegne
Maribo, den 3. december 2013.
Gert Lundgaard
Formand

Beretning fra TU for fodboldåret 2013
Fodboldåret 2013 har budt på mange udfordringer, med både gode og knap så gode
opgaver. Den største udfordring vi har, er at vi oplever spillerafgang, som vi kan se på det
antal hold der trækker sig fra turneringen. Den megen tale omkring spillerafgangen fra
klubberne, har afstedkommet, at vi i turneringsudvalget har drøftet hvorledes vi kan
optimere vores turnering. Dette er en drøftelse der stadig er i gang, hvor der sideløbende
har været drøftet en fælles turnering på landsplan.
På et møde i Maribo fremlagde vi, de meget overordnede tanker, som en arbejdsgruppe
under FLU har iværksat. Det var en god og konstruktiv drøftelse vi havde på mødet, hvor
vi i TU fik mange brugbare refleksioner og idéer med tilbage til arbejdsbordet - I skrivende
stund arbejder TU på et oplæg til bestyrelsen.
Derudover har vi haft fokus på, at udvikle og fastholde ungdomsspillerne, samt at få flere
børn og unge til at spille fodbold. Klubberne, der har ungdomsspillere, gik i foråret med til
at få så mange hold til at spille i vores egen turnering som muligt. Dette gik rigtig godt og vi
har oplevet en optimering af vores egne rækker.
I årets løb har oplevede vi en periode hvor dommerne ikke dømte kampe, da der opstod
en uoverensstemmelse imellem DBU og dommerklubben. Bølger gik højt på landsplan,
men også hos os selv var der store diskussioner. Tingene faldt dog til ro, vistnok til alles
tilfredshed og i dag bliver der dømt kampe igen. Endnu engang kan det konstateres, at når
vi sætter os ned ved et bord og taler om tingene, finder vi som regel en løsning på tingen –
hermed en opfordring til at få talt sammen når uoverensstemmelser eller konflikter opstår.
I årets løb har vi i TU drøftet hvorledes vi kan optimere pige- og kvindefodbolden, da det er
et fokus punkt for DBU Lolland-Falster. Vi har i samarbejde med børne- og ungegruppen
samt uddannelsesudvalget givet nogle bud på, hvorledes dette kan gøres. Vi håber, at
kunne se nogle gode resultater at de tanker i det nye år.
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. Det er dejligt med den megen
opmærksomhed på fodbolden på Lolland-Falster.
Vedrørende indefodbold og futsal
Indledning
Futsal- og indefodbold udbydes af turneringsudvalget fra aldersgruppen U-13 for både
herre, kvinder og ungdom.
Indendørsfodbold dækker over den traditionelle indendørs fodbold med bander, som har
været spillet i rigtig mange år, samt FUTSAL uden bander.
Nedenstående viser udviklingen i antallet af tilmeldte hold de sidste fem år:

Opgørelse over tilmeldte hold Herre/kvinder 2009-2014 – Traditionel indefodbold
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Kilde: Udarbejdede program - hæfter fra DBU-Lolland-Falster kontoret

For 5. år i træk må vi igen konstatere, at der er faldende interesse for indefodbold i vores
område.
Den samlede tilbagegangen er beskeden i forhold til sidste år med et fald på 7 hold. Men
faldet dækker over en større tilbagegang på herre/drenge siden på 20 hold, svarende til
16%, men kvinde/pige viser en stigning på 13 hold - en stigning på 43%, hvilket fortrinsvis
er sket på ungdomssiden. Denne fremgang skal ses i lyset af en ekstra indsats fra DBULolland-Falster overfor pigefodbolden i klubberne.
Ser vi over de sidste 5 år er herre/drengesiden faldet med 43 hold (30%), men
kvinde/pigesiden viser en fremgang på 6 hold eller 16% i stigning. Det betyder samlet set,
at der er en tilbagegang på 37 hold og totalt 20%. Dette er en foruroligende udvikling og vil
være et fokuspunkt i det fremadrettede arbejde for turneringsudvalget.
Afsluttet indendørsturnering 2012/13
I sidste års indendørsturnering deltog 152 tilmeldte hold og kampene blev afviklet med
stort tilfredshed hos alle parter - spillere, arrangerede klubber og dommere.
Der er stadig mange hold, der melder afbud til kampene til stor irritation for spillerne og
klubber.
Efter mange kampe blev kåret følgende L-F-mestre:
Herre Senior
Herre Senior 2
Herre Veteran I
Herre U-18 dr.1
Herre U-17 dr.1
Herre U-17 dr. 2
Herre U-16 dr.1
Herre U-16 dr.2
Herre U-15 dr.1
Herre U-15 dr.2
Herre U-14 dr.1
Herre U-14 dr.2
Herre U-13 dr.1
Herre U-13 dr.2

Vindere 2012-13
B.1921-1
Tingsted-1
Vordingborg IF

Vindere 2011-12
B1901
Toreby
Tingsted

B.1901
Eskilstrup

NB/Velo-1
B. Frem
Rødby
TGB-2
B.1921-1
TGB

Frem Sakskøbing
Maribo
B1901
B1901
NB
B1921
B1901
Rødby

Kvinder Senior 1
Kvinder Senior 2
Kvinder U-18
Kvinder U-16 Pi.1
Kvinder U-16 Pi.2
Kvinder U-15 pi.1
Kvinder U-15 pi.2
Kvinder U-14 pi.1
Kvinder U-14 Pi.2
Kvinder U-13 pi.

GPA
DMI
GPA
AB
NFB
MB
NB
Maribo
Væggerløse-1

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

Igangværende indendørsturnering 2013/14
Den 24. indendørsturnering er i fuld gang med deltagelse af 145 tilmeldte hold, der
fordeler sig på følgende antal klubber:
2013-14
2012-13
2011/12
Herre Senior
20 klubber 23 klubber
24 klubber
Herre ungdom
20 klubber 22 klubber
24 klubber
Kvinder Senior
10 klubber
9 klubber
12 klubber
Kvinder ungdom 16 klubber 12 klubber
16 klubber
Turneringen startede 9. november 2013 og forventes afsluttet 2. februar 2014, hvor de nye
L-F mestre vil være fundet efter ca. 1400 kampe under ledelse af 26 dommere.
I vores indendørsturnering deltager 2 klubber fra DBU-Sjælland med 3 hold i herre-senior,
herre-veteran og U-17-pige. Klubberne er Vordingborg og Langebæk-Alliancen.
Vi har stadig masser af haltimer til rådighed. Vi skal derfor skabe øget interesse og gøre
en ekstra indsat for at udnytte mulighederne. Gør vi ikke det, kan virkeligheden blive, at
haltimer overdrages til andre sportsgrene, som står klar.
Områdets to kommuner har tilkendegivet, at de vil igangsætte en registrering af hallernes
faktiske anvendelse, d.v.s at klubberne bliver målt på, hvor mange brugere, der faktisk er
tilstede i de tildelte timer. Det bliver nok ikke det store problem for fodbolden, men det kan
betyde noget for andre idrætsgrene, foreningers anvendelse og for hallens totale
udnyttelsesgrad. Er den ikke tilfredsstillende for kommunen, kan hallens overlevelse
komme i fare.
DBU-Lolland-Falster er lidt bekymret for fremtidens indendørs fodbold og ønsker at
medvirke til at stoppe udviklingen med faldende tilmeldinger, især for de mindre
klubsamfund, der kæmper for at opretholde aktiviteter til gavn for bl.a. fodbolden.
Klubber der medvirker til afvikling af de planlagte stævner får dækket en del af deres
omkostninger ved de mange timer, de anvender ved indefodboldstævnerne. Beløbet er for
den kommende sæson hævet fra 500 kr. til 1.000 kr.
Futsal
Igen i år er det skuffende, at der stor set ikke har været tilmeldinger til futsal under DBULolland-Falster. Efter ansøgningsfristen var tilmeldt 4 hold - 2 herrehold, 2 kvindehold og
ingen ungdomshold, hvorefter der ikke er afviklet futsalstævner under DBU-LollandFalster.
Der arbejdes stadig på, at få skabt interesse for futsal. Derfor har turneringsudvalget
besluttet, at der først i det nye år vil blive udbudt gratis prøvestævner i grupperne U-13, U15 og U-17 for både piger og drenge. Håbet er, at skabe opmærksomhed og interesse for
futsal, der kan skabe grobund for turneringer i næste sæson.
Under DBU er nedsat en arbejdsgruppe for bredde-futsal i hele Danmark og DBU-LollandFalster er repræsenteret med et medlem. Gruppen opgave er, at udvikle og skabe
interesse for bredde-futsal i alle aldersgrupper i hele landet. Gruppen arbejder på i løbet af

2014, at udbyde futsal i alle unioner til skoler og efterskoler, herudover forventes et
koncept til afvikling af futsalskoler, som vi kender fra udendørs fodbold. Ligeledes
udarbejdes et regelsæt tilpasset de enkelte årgange, der kan skabe grundlag for ensartet
afvikling af stævner i alle lokalunioner. Regelsættet kan altid tilpasses særlige behov i de
enkelte lokalunioner.
I dagene 4.-7. december 2013 valgte DBU at placere afviklingen af Nordic CUP for herrefutsal i Nykøbing F. med deltagelse af alle nordiske lande. Hele arrangementet blev lagt i
hænderne på Nykøbing FC og DBU-Lolland-Falster, men med Nykøbing FC som den
drivende aktør.
Stævnet blev afviklet til alles tilfredshed og Nykøbing FC fik stor ros og anerkendelse fra
DBU for et vellykket arrangement, der også blev set af mange tilskuer på alle
kampdagene.
Det danske landshold havde som sædvanlig vores egen Jacob Bonde Jensen fra
Nykøbing FC på holdet og han ydede en rigtig god indsats, hvilket blev honoreret med
anførerbindet i flere kampe.
Turneringen have mange lige kampe og endte med Sverige som nordisk mester. Det skal
fremhæves at Danmark i starten af turneringen vandt over Sverige med 4-3.
Afslutning
Turneringsudvalget ønsker spillerne god fornøjelse med gode fodboldoplevelse i den
igangværende turnering.
Klubberne og ledere skal have en stor tak for samarbejdet med afvikling af stævnerne.
Herudover skal lyden en tak til dommerne for indsatsen, at sikre en god afvikling af
kampene. Kontoret skal roses for deres store indsats og veludført arbejde med, især for
betjening af klubberne af de mange henvendelser.
På Turneringsudvalgets vegne
Thomas Bonde Jensen
Turneringsudvalget har i 2013 bestået af:

Thomas Bonde Jensen, Mogens Nielsen, Thomas Jensen og Lone Brylle

Årsberetning for lov- og disciplinærudvalget 2013
Udvalget har arbejdet efter den forretningsorden, som bestyrelsen godkendte forrige år.
Det fremgår af forretningsordenen, at udvalget består af 3 til 4 medlemmer. Der er således
i udvalget plads til et yderligere medlem, og herfra skal lyde en opfordring til evt.
interesserede til at melde sig til bestyrelsen. Udvalget mangler også suppleanter.
Udvalgets hovedopgave er, at udarbejde retningslinjer til Sekretariatets behandling af
rutinemæssige disciplinære afgørelser på baggrund af indberetninger fra dommere, som
ikke kræver yderligere behandling af udvalget. I de sager, der ikke kan afgøres på baggrund heraf, træffer udvalget afgørelser i henhold Turneringsreglementets afsnit VI og X.
Udvalget træffer sine afgørelser på møder eller ved mailkorrespondance. Udvalget har i
løbet af året afholdt et møde og har i øvrigt afgjort en række sager på baggrund af mails

mellem medlemmerne og Sekretariatet. Jeg skal her kun komme ind på nogle enkelte
forhold.
Udvalget har i år været forskånet for meget grove sager, som der ellers er set en del til i
tidligere år, og der er kun udstedt få længerevarende karantæner. Dette kan ses som
udtryk for en positiv udvikling, men det kan jo også være udtryk for, at der spilles færre og
færre turneringskampe.
Det skal understreges, at udvalget fortsat er sindet at afholde møde med høring af parter i
alvorlige sager, men der har ikke været behov herfor i året, der er gået.
Jeg skal til sidst kvittere for et fortræffeligt samarbejde i året der er gået med mine to
udvalgskolleger samt Bjarne og Søren i Sekretariatet.
På Lov- og Disciplinærudvalgets vegne
Thomas Faarup
Lov- og Disciplinærudvalget har i 2013 bestået af:

Thomas Faarup, Jørgen W. Nielsen og John ”Stubbe” Rasmussen

Beretning Dommerudvalget (DU)
Året 2013 blev for DU et historisk år på godt og mindre godt. DU afholdte en del aktiviteter
for vores dommere og udviklere hen over året trods en ”dommersituation” der startede
primo 2013. Denne ”dommersituation” betød, at alle aktiviteter for dommere blev sat i bero
mens denne udfordrende ”situation” varede. DU nåede dog at afholde et Udviklermøde”
for vores DBU-udviklere i Nykøbing F Hallen under kyndig vejledning af DBU-diplominstruktør Buller-Friis. Desuden blev der afholdt de 2 ”dommerteori-aftener” i Maribo og
Eskilstrup. På disse 2 teoriaftener blev vores dommere undervist i Fodboldlovstof med et
stor t drive og engagement af 4 DBU-instruktører.
Efterfølgende primo marts skulle der have været afholdt årets obligatoriske dommerteoritest i Maribo Klubhus, denne test blev aflyst grundet ”dommersituationen”. Denne test
blev dog gennemført da ”dommersituationen” blev ophævet da DFU og DBU i fællesskab
skabte en ”21-punktserklæring”. Denne erklæring betød at DU igen kunne ”trække i
arbejdstøjet”, men da ”situationen” havde varet i meget lang tid blev de resterende
aktiviteter sammenpresset i et kort tidsinterval. DU fik dog arrangeret årets obligatoriske
dommerteoritest, dette i tråd med DBU`s holdning. At så andre unioner undlod at afholde
denne obligatoriske dommerteoritest (for de klassificerede dommere) er deres
suverænitetsbestemmelse. Vi (DBU Lolland-Falster) ville med denne test klæde vore
dommere på til den resterende del af sæsonen, og uden at prale så har DBU LollandFalster rigtig mange dygtige dommere både i praktik og teori. Alle på nær 1 dommer
bestod teoritesten, og der var også et par afbud. Disse dommere bestod heldigvis ”retesten” efterfølgende, så alle vore dommere er fuldt ”opdateret” på dommerteorien. Et stort
tillykke til samtlige klassificerede dommere skal lyde herfra DU. Desuden en stor tak til de
6 DBU-instruktører som eksaminerede vores dommere, de gjorde det fremragende og fik
det ”trykprøvet” vores dommere på en værdig måde.
I sensommeren blev der afholdt årets dommer-løbetest i Maribo Hallen. Alle de
klassificerede dommere bestod testen, så re-testen 14 dage efter blev kun afholdt for de

dommere som havde meldt afbud forlods til testen i Maribo. Til testen i Maribo Hallen blev
vore dommere kontrolleret af Torben Kolters, James Nielsen og Niels Nielsen – tak til
disse personer for denne hjælp. Til re-testen i Idestrup Hallen (tak for lån til Villy Ø.
Pedersen) var kontrollanterne Niels Nielsen og Michael Skaarup – tak til disse personer.
Alle dommere til re-testen bestod løbetesten – flere endda overbevisende.
Årets niveaulægningskamp blev afholdt som et ”miniseminar” over 2 dage: lørdag og
tirsdagen efter. Selve kampen (Herre DS-kampen Sydalliancen vs. Slagelse) blev
overværet af alle vores lokale udviklere samt DBU-udvikler Jens Larsen (JL). Efter
kampen blev der debatteret i plenum, og dagens dommertrio deltog velvilligt med gode
analyser af kampen. En stor tak til JL for deltagelse i vores miniseminar samt en tak til NN
for denne nyskabelse og tak til alle vores udviklere og dagens dommertrio. Seminaret blev
tirsdag afsluttet med en udviklersamling i Nykøbing F Hallen hvor der blev drøftet
udviklerrapporter og udviklersamtaler.
DU havde ingen indstillinger til DBU, hverken dommere, udviklere eller linjedommere.
Samtlige indstillinger fra Udviklergruppen til sæsonstart 2013/14 blev godkendt. En stor tak
til Dommerudvalgets medlemmer (NN, CRM, TK, JN og MS) for et fremragende
samarbejde i 2013, samt en tak til vores samarbejdspartnere DFU og DBU.
På vegne af DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg.
Michael Skaarup
Formand
Dommerudvalget har i 2013 bestået af:

Michael Skaarup, James T. Nielsen, Torben Kolters, Niels Nielsen, Claus R. Mortensen

Beretning af DBU Lolland-Falsters Dommeruddannelsesgruppe (DUG)
Året 2013 blev for DUG`s vedkommende også involveret i ”dommersituationen”, idet årets
dommeruddannelser blev sat i bero indtil ”dommersituationen” blev normaliseret igen. Der
blev heldigvis genoptaget møder i DUG medio dette år, hvorfor der først bliver planlagt
strukturerede dommerkurser samt dommertemakurser i foråret 2014. En stor tak til DBU
og DFU for at have nået til enighed (læs: 21 Punktserklæring) igen, så der kan arbejdes
fremadrettet til gavn for vores dommere. Der er dog oprettet en styregruppe som skal
arbejde for en Dommer Camp med forventelig gennemførsel i 2014. På denne Dommer
Camp vil DUG tilbyde alle 80 dommere og 14 udviklere netop de kurser og foredrag som
er kompatible med de ønsker som vores dommere op udviklere må have.
DBU Lolland-Falsters Talentdommergruppe (TDG), er en gruppe som består af følgende
personer som vejleder og coacher vores 6 talentdommere: Claus Rosenby Mortensen,
Michael Schlander og Jesper Schilling. Denne TDG, som refererer til DUG, har haft flere
aktiviteter i årets løb. I en af disse fulgte talentdommerne en elitedommers aktion under en
divisionskamp og efterfølgende kunne de spørge denne elitedommer til råds om f. eks
forberedelse til kampe på dette niveau. Hen over året har der været udskiftning af
talentdommere i TDG, hvilket er helt i tråd med DUG´s holdning – TDG skal ikke være
statisk. Det er et vigtigt signal, at TDG har krav til talentdommerne og det skal være
attraktivt for vores talentdommere at tilhøre denne gruppe. Her får vores lokale dommertalenter mulighed for at udvikle deres kompetencer og de bliver i den grad supportet af
”rutinerede” dommere og udviklere.

Heldigvis blev året 2013 dog bedre end år 2012 på et område: DUG fik arrangeret et
Dommergrundkursus, og det er vi særdeles glade for i DUG. Før vi dog fik denne succes,
måtte der trækkes i ”arbejdstøjet” fra DUG´s medlemmer. Strategien var transparent: DUG
skulle have nogle ”aspirantjægere”, og det lykkedes med MSC i region vest, MS i region
øst samt en aktiv DUG der delte de øvrige geografiske områder. Selvom starten forløb
”noget trægt” med kun 2-3 tilmeldte aspiranter, så kom der i den grad medvind i den sidste
uge op til starten af Dommergrundkurset. Det blev til 15 aspiranter som startede
Dommergrundkurset medio november med eksamen primo december. DUG kan deraf så
ikke formidle antallet af nye dommere, men vi har en forventning om at en stor procentdel
af de 15 personer består eksamen. Det skal dog oplyses, at i blandt aspiranterne er der 4
personer fra sjælland og et par aspiranter som skal bruge ”dommerkortet” ifbm. deres
træneruddannelse. Herfra skal lyde en stor tak til DUG-medlemmerne for et seriøst og
konstruktivt samarbejde i 2013 til gavn for DBU Lolland-Falster – herunder klubberne, og
LFFK. Desuden en stor tak til vores samarbejdspartnere DFU og DBU for et veloverstået
2013 med stor fokus på dommerne.
På vegne af DUG DBU Lolland-Falster
Michael Skaarup
Formand
Dommeruddannelsesgruppen har i 2013 bestået af:

Michael Skaarup, Ib Larsen Jesper Schilling, Lars Jensen, Michael Schlander,
Nicolai Nielsen og Thomas Christoffersen

Børne- og Ungdomsudvalgets 2013
Børne-og ungdomsgrupperne arbejder med alle ungdomsspillere, piger som drenge fra U
5 til U19. De to grupper er undergrupper til børneudvalget. Ungdomsgruppen har ligeledes
relation til Turneringsudvalget. For året 2013 kunne man som noget nyt ansøge DBU
Lolland - Falster om at komme i betragtning til de to grupper.
Børnegruppens beretning:
2013 var et år hvor der blev holdt rigtig mange arrangementer for de 5-12 årige i vores
union.
DBU Lolland Falster har afholdt mange indendørsstævner i Børneregi, overalt i vores
landsdel. Mange af hallerne har sydet af forventninger, især hos de mindste. Alle stævner
er forløbet godt og den manglende resultatstyring har indfundet sig og er blevet respekteret af trænere og forældre. Fastelavnsstævnet i Maribo er blevet et tilløbsstykke. Her
spiller vi fra morgen til aften i begge haller, i alle aldersgrupper. Det er dejligt at se de
mange udklædte hold, samt den iver der bliver lagt i tøndeslagningen efterfølgende.
9 klubber havde i 2013 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, Skotte Cup samt
Jyske 3 bold stævne.
I november måned holdt børnegruppen fyraftensmøde med to emner:
Nye spilformer og banestørrelser: Morten Nielsen Fra DBU Bredde kom og fortalte om de

undersøgelser, DBU har fået lavet. Undersøgelserne har resulteret i, at man fra centralt
hold ønsker af få ændret sammensætningen af holdstørrelser og banestørrelser gøres
mindre lempelige, hvilket skulle give større succeser for den enkelte spiller.
Thomas Slocerich som er medtræner på U16 landsholdet kom og fortalte om hvornår man
er et talent og måske bare en god spiller, dette indslag var der mange forældre der skulle
høre.
Nye tiltag
I 2013 prøvede vi at lave et nyt tiltag ved 2 stævne for U9 og U10 drenge og piger, hvor
der mellem kampene var indlagt stationstræning, som blev styret af vores konsulenter,
dette blev en bragende succes, helt sikkert er denne form for stævner kommet for at blive.
BDU Lolland-Falster har sammen med SFO og nærliggende klub afholdt børnedag 5
steder på Lolland-Falster. Disse arrangementer fik mange ikke fodboldspillende børn ud
på skolens grønne område. Her har klubberne en opgave med af få disse børn indlemmet
i klubben, en opgave DBU Lolland-Falster eventuelt kan hjælpe til med.
Uddannelse
I 2013 har rigtig mange taget hul på den nye C-licens uddannelse, hvilket vi er rigtig glade
for, for forøgelse af træneruddannelse giver øget interesse for fodboldspillet blandt børn
og deres forældre, ja jeg vil gå så langt at sige, at forældrene kræver at vore børnetrænere
er klædt på til at træne deres børn. Kære klubber der er plads til at få flere i gang med Clicens uddannelsen.
DBU Aktiviteter
Der blev i 2013 afviklet 2 Mikrofodboldskoler. Begge skoler blev afviklet i samarbejde
mellem flere klubber, dette sagt for eventuelt at distrikter eller flere klubber kan prøve
noget tilsvarende. Der blev igen i 2013 afholdt 5 Fodboldskoler, igen var det de samme
klubber som påtog sig opgaven med at dygtiggøre vores unge mennesker. NAB forsøgte
sig igen med en camp, som blev gennemført. Der blev afviklet 10 pigeraketter mens en
elvte i NAB blev aflyst. Pomfritten kom på besøg 5 steder, næsten en halvering i forhold til
2012, prisen er blevet fordoblet, om det er årsagen, håber jeg ikke. Alt i alt har DBU
Lolland-Falster været rigt repræsenteret på DBU aktiviteterne.
2014 hvad nu?
Der vil i 2014 komme fokus på pigefodbolden, Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe
der pt. er i gang med at beskrive et forløb fra U5 til U 14+, dette projekt bliver snart søsat,
således at vi kommer i gang fra foråret med at rekrutterer nye pigespillere, samtidig vil vi
gøre det mere spændende for de piger der er i gang, således at vi kan fastholde dem i
klubberne. Der vil komme flere stævner, hvor vi både spiller kampe og afvikler
stationstræning. DBU har valgt at droppe Fair Play stævnerne, om den enkelte klub
ønsker at holde stævner, eller om vi skal tilbage til de gamle stævner, hvor der kun blev
spillet f eks. U 10 hold i en klub og U 12 i en anden, det vil tiden vise. Der vil igen blive
afholdt Fodboldskoler, som noget nyt bliver Mikrofodboldskolen erstattet af et nyt
spændende produkt, Skattejagten, som løber over en lørdag søndag. Fodboldcampen
glider helt ud i 2014. Vi afholder Fætter BR og Jyske 3 bold stævne som i 2013, og
selvfølgelig starter vi det hele med vores traditionsrige Fastelavnsstævne i Maribo. Det
bliver spændende at se om de nye spiller- og banestørrelser kommer i gang efter
sommerferien. Jeg håber rigtig mange klubber kommer i gang med nogle
træneruddannelser til glæde for vore børn.
Samarbejdspartnere
Jeg vil gerne sige tak til Jyske Bank, Fætter BR Nykøbing F, Skotte Sakskøbing, 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-og ungdomsgruppen,
stævnegruppen samt administrationen, uden Jeres hjælp kunne vi ikke have udført det
store arbejde.
Tak til alle klubledere, klubtrænere, instruktører, administrationen, pressen og bestyrelsen.
Alle ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Mogens Mika
Børne- og Ungdomsudvalget har i 2013 bestået af:

Mogens Mika, Ole Nielsen og Allan S. Carlsen

Børnegruppen har i 2013 bestået af:

Mogens Mika, Allan S. Carlsen, May Bøgh Hansen og Jesper Kristensen

Årsberetning for 2013, DBU Lolland Falsters Ungdomsgruppe
Ungdomsgruppen fik nye medlemmer i starten af 2013. Carsten Bylov og Søren Palle gik
ud af gruppen og blev erstattet med Sanne Andersen, Per Johansson og Per Sørensen.
Det tager selvfølgelig sin tid, at den nye gruppe finder fodfæste og begynder at bruge
hinandens forskellige kompetencer. Men vi er kommet i gang og har i 2013 haft følgende
på aktivitetslisten:
Mandag den 25. februar afholdt gruppen fyraftensmøde i B. 1921`s klubhus i
samararbejde med DBU`s Ungdomsgruppe: Ungdomstræning - "Det handler også
om andet end fodbold"
Her blev den ”Blå Bog” fra DBU om ungdomstræning lanceret for tilhørerne. Det var et
udmærket møde, hvor Søren Østergaard, DBU`s Ungdomsgruppe og medforfatter til
bogen, gav tilhørerne et godt indtryk i bogens baggrund, tilblivelse og anvendelse. Ole
Nielsen, DBU Ungdomsgruppe og formand for DBU Lolland Falsters Ungdomsgruppe sad
i den beskrivegruppe, som har forfattet bogen.
Instruktørerne Lars Kok og Jens Olsen kommenterede bogens indhold i forbindelse med
træning af unge mennesker.
Der var 85 deltagere til mødet - så det glædede os meget, at så mange var mødt op.
I 2014 håber Ungdomsgruppen at kunne implementere ”Den Blå Bog” om ungdomstræning ude i klubberne på Lolland Falster efter en model, som man er ved at færdiggøre i
DBU`s Ungdomsgruppe. Vi er blevet mere klar på hvilke faktorer, som har størst betydning
i forhold til at fastholde de unge i fodbolden.
Her vil der blandt andet være fokus på:
- Træningen af unge piger og drenge. Herunder kurset Teenage Træning og kurset ATKtræning.(C-licens kurser). - "Den gode ungdomstræner"( trænertyper i ungdomsfodbolden
(bredde).
- ”Det udviklende fodboldmiljø".
- Klubmiljøet (Kvalitet i klubmiljøerne på og udenfor banen).
Ovenstående vil vi forsøge at implementere gennem "fyraftensmøder", og møder og
kurser i klubberne.

I samarbejde med de andre Unioners Ungdomsgrupper har vi set på
Rækkebetegnelse i Ungdomsfodbold
Målet har været at skabe en struktur for rækkebenævnelse, som er ens i alle unioner, og
samtidig er med til at skabe niveaumæssige "lige" turneringer, så man bedre fastholder
spillerne og samtidig på breddesiden får skabt en individuel spillerudvikling, som
breddespilleren også efterspørger.
Udfordringen på Lolland Falster er at skabe ungdomsturneringer, der er attraktive for
klubberne og trænerne, så man undgår "fejlagtige" tilmeldinger på Sjælland og Lolland
Falster.
Street Fodbold
Ungdomsgruppen har i samarbejde med NFC`s pige/dameafdeling og DBU afholdt Street
Fodbold på Torvet i Nykøbing F. den 14. juni 2013.
Stævnet var godt. Der var stor aktivitet omkring banen. 1. divisions damespillere hjalp til
ved aktivitetssteder på en god måde. Dommerne fra DBU Touren havde styr på regler og
afvikling af stævnet. Der sad masser af tilskuere rundt omkring og hyggede sig ved de
udendørs restauranter.
Overværelse af turneringskampe
Det er et område indenfor ungdomsfodbolden, som er vigtig i forhold til fokusområdet:
Kvalitet i klubmiljøerne på og udenfor banen. Vi får desværre af og til meldinger om
ungdomskampe, som ikke er forløbet på "den bedste måde".
Vi har ikke observeret så mange kampe i år, men vil forsøge i 2014 at gå mere
systematisk til værks. Man kunne også forestille sig, at klubberne/klubtrænerne henvendte
sig til os og spurgte, om vi ville komme ud og se en af deres kampe.
Pigefodbolden på Lolland Falster
DBU har pige- og damefodbolden som indsatsområde.
I den forbindelse har Ungdomsgruppen taget stilling til et "Høringsoplæg om pigestruktur"
fra DBU, der i sin korthed går ud på, at spillerne holdes sammen i længere perioder til
gavn for fastholdelsen af spillerne. Et oplæg, som vi i det store og hele kunne gå ind for.
Optimering af Pige- og kvindefodbolden på Lolland Falster:
Ved et møde i DBU Lolland Falsters B.&U. hvor Ole Nielsen og Per Sørensen (NFC)
deltog, drøftede vi: "Forslag til optimering af Pige- og kvindefodbolden på Lolland Falster.",
som var udarbejdet af Uddannelses- og udviklingsudvalget på baggrund af et møde
mellem Børne- og Ungdomsgruppen, repræsentanter fra Pigefodbolden og to oplæg fra
Per Sørensen (Ungdomsgruppen) og Claus Petersen (NFC).
På baggrund af dette forslag, vil DBU Lolland Falster sætte forskellige aktiviteter i gang for
pigefodbolden på Lolland Falster i 2014.
Ungdomsgruppen har afholdt møder i 2013: 11/4 - 14/6 - 27/8 - 2/12.
Ungdomsgruppen takker klubberne, administrationen, DBU`s Ungdomsgruppe og udvalg
og grupper under DBU Lolland Falster for samarbejdet i 2013.
Godt nytår til alle.
På Ungdomsgruppens vegne,
Ole Nielsen,
Formand
Ungdomsgruppen har i 2013 bestået af:

Ole Nielsen, Sanne Andersen, Rune Follemand Nielsen, Per Johansson og Per Sørensen

Uddannelses- og Udviklingsudvalg
Vi har igen i år været fokuseret på aktiviteterne omkring ”Nordea-projektet” selv om dette
projekt ikke alene hører under udvalget. Det er vigtigt, at vi i uddannelsesudvalget også
fortsætter med at fokusere på at få etableret de relevante tiltag i forhold til Nordeaprojektet.
Vores aktiviteter for U5 – U12, hvor der arbejdes med indføring i begrebet spillerudvikling
og hvordan det praktiseres i praksis, har vi arbejdet med og fået gennemført langt de fleste
steder. For U13 – U18 har vi specielt haft fokus på at formindske frafaldet i denne
aldersgruppe samt at højne niveauet til både træning og kamp, hvilket har været hårdt
arbejde, hvor vi mener at have højnet niveauet til træning og i kamp, men det er dog
fortsat en stor udfordring at formindske frafaldet. Det generelle frafald af spillere har vi
også drøftet løbende hen over året, hvor vi fokuserer på hvilke muligheder vi kan bidrage
med, således at vi formindsker frafaldet. Endvidere har vi haft megen fokus på pigekvindesiden, hvor vi ønsker at sætte fuld fokus på at få rekrutteret og uddannet
pigetrænere samtidig med at vi får rekrutteret flere pigespillere. Dette er et stort indsats
område for os i 2014.
Vores U14 og U15 (Team Lolland og NFC) projekt er blevet evalueret, hvor der var
tilfredshed fra alle sider. Vi ønsker at projektet fortsætter som det er, hvor vi hele tiden
holder os for øje, at få udviklet projektet således det er up to date. Finn Petersen har
meddelt DBU Lolland-Falster, at han ønsker at stoppe sin funktion som koordinator for
dette projekt. Jeg vil her benytte muligheden for, at takke Finn for et helt fantastisk stort og
flot udført arbejde med selve etableringen og driften af dette projekt – enestående flot
arbejde. Vi er pt. i gang med at få ansat en ny koordinator der skal overtage opgaverne
efter Finn.
Vi vil fortsat fokusere på om vores uddannelser er det der er behov for, samt at sikre de
rigtige efteruddannelser. Hvis vi i DBU Lolland-Falster skal sikre os, at vi bliver flere
fodboldspillere, må vi også kigge på den måde vi uddanner os på, da det kan variere en
del fra år til år. Uddannelser er noget vi løbende skal have for øje, og samtidig skal vi også
sikre os at vi har et tilpas højt uddannelsesniveau på Lolland-Falster.
I 2013 har vi gennemført følgende kurser og uddannelser:
16 klubber har gennemført U5-U12
4 klubber har eller er på vej med U13-U18
B1 i B. Frem
B2 starter i 2014
Jeg vil gerne sige alle udvalgets medlemmer en stor tak for jeres indsats i 2013.
Thomas Bonde Jensen
Formand

Uddannelses- og udviklingsudvalget har i 2013 bestået af:

Thomas Bonde Jensen, Finn Petersen, Ib Larsen, Jacob Lejre Jensen, Lars Kok
og Søren Andersen

DBU Lolland-Falsters tillidsposter
DBU`s bestyrelse
DBU’s Breddeudvalg
FLU`s bestyrelse
DBU`s Samfundsgruppe
DBU`s Børngruppe
DBU`s Ungdomsgruppe
DBU`s Uddannelsgruppe
DBU’s Dommergruppe
DBU’s Dommeruddannelsesgruppe
DBU’s Futsal Breddegruppe
DBU’s Græs & Miljø

DBU Lolland-Falsters Mesterskaber
LF-serien
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Herre Serie 7-mands
Old Boys 1
Old Boys 2
Veteran 1
Veteran 2
Veteran 3 7-mands
U-16 drenge 1
U-14 drenge 1
U-13 drenge 1
U-13 drenge 2
U-17 pige 1
U-15 pige 2
U-13 pige 1

Sydalliancen
B. Velo
B.1901
Rødbyhavn
B.1921-2
Nykøbing FC-1
Stubbekøbing
Vordingborg IF
NAB
MB
NB/Velo
B. Frem
TGB
NAB
B. Frem
B. Frem
NB

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

