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Årsberetning 2019

INDLEDNING
Vi vil i denne beretning se lidt tilbage på nogle af de forskellige begivenheder, der har kendetegnet
året set med DBU Bornholms øjne og samtidig knytte lidt ord og tanker på de tendenser,
muligheder og udfordringer, der efter bestyrelsens vurdering vil være med til at præge udviklingen i
de kommende år, både på Bornholm og i resten af dansk fodbold.
I 2019 har bestyrelsen fortsat sit arbejde med at have fokus på at sikre, at DBU Bornholm
fortsætter den gode udvikling både politisk, administrativt og økonomisk. Bestyrelsen har i årets
løb arbejdet på at fastholde og udvikle eksisterende tilbud samt gennemføre en stram
økonomistyring i samarbejde med administrationen, som skal producere tidssvarende tilbud til
øens fodboldklubber, ledere, trænere og spillere, så der bliver spillet mere og bedre fodbold af flere
bornholmere og gerne flest mulige steder på Bornholm.
Fodbold og foreningsliv er på mange måder konservative størrelser, vil nogen måske hævde. Og
det kan der sikkert være noget om. Der skal stadigvæk spilles efter regler, og kampen skal
stadigvæk afvikles under givne forudsætninger. Der skal stadigvæk spilles om mesterskab og
placeringer. Det er hele fodboldens dna. Vi har dog oplevet nye tendenser på øen, i form af
fodboldfællesskaber, hvor vigtigheden af gode kammerater og dertil venskaber vinder frem. Vores
seniorrækker for både kvinder og mænd er vokset anseligt, og når vi samtidig oplever, at
klubbernes respektive trænere finder sammen i spirende træningsfællesskaber på ungdomssiden,
for at inspirere børn og hinanden har vi bevæget os i en god retning.
De mange spændende tilbud, ofte solo sportsgrene som bliver udbudt på øen, giver en skarp
konkurrence med den traditionsrige idræt. Når vi nu oplever, at unge mennesker danner
fællesskaber for at være sammen, og trænerne går sammen om at udbyde et bedre tilbud, mener
vi at vi er ved at levere en omstilling, som er gavnlig for vores medlemsklubber og dem der vælger
fodbolden til.
Fodboldklubben repræsenterer ganske enkelt en klassisk tiltrækningskraft, og noget som har
samlet mennesker i generationer, nemlig fællesskabet.

Medlemsudviklingen
Når DBU Bornholm som organisation skal gøre vores egen formåen op, er det nærliggende at
anvende de medlemstal, der hvert år offentliggøres af Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Hvor
mange spiller fodbold på Bornholm? Er det flere eller færre end året før? Og hvordan klarer vi os i
forhold til andre idrætsgrene?
Medlemstallet tager på godt og ondt temperaturen på vores berettigelse som fodboldorganisation,
som jo kort fortalt handler om at skabe grobund og rammer for, at så mange bornholmere som
overhovedet muligt dyrker fodboldspillet i vores medlemsklubber.
Bestyrelsen kunne derfor med stor glæde konstatere, at den seneste medlemsopgørelse for 2018
viste en pæn fremgang på ca. 8% til i alt 2098 fodboldspillere, hvilket gjorde at DBU Bornholm for
andet år i træk kunne konstatere en medlemsfremgang. Hvis man dykker ned i tallene, kan man se
af fordelingsnøglen mellem mænd og kvinder er henholdsvis 80 & 20 procent. Her bliver det
spændende at se de kommende tal for 2019, som vi i skrivende stund endnu ikke kender til. Men
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flere klubber melder dog om medlemsfremgang, så vi krydser naturligvis fingre for, at der leveres
et hattrick på øens samlede medlemstal i fodbold. Tallene bliver offentliggjort af den 15. april.
På landsplan viste medlemstallene for 2018 en mindre fremgang. Vi er stadig danskernes favorit,
når det kommer til foreningsidræt, og som altid er det altafgørende for bestyrelsen også at rose og
anerkende det store arbejde, der bliver gjort af jer frivillige ledere og trænere i øens
fodboldklubber. For det er hverdagen i fodboldklubberne, der i sidste ende er afgørende for
bornholmsk (og dansk) breddefodbolds succes, og her spiller de mange frivillige ledere og trænere
den afgørende rolle.
DBU’s bestyrelse har et strategisk mål på 450.000 medlemmer i de danske fodboldklubber inden
2025. Målet er en del af Danmarks Idrætsforbunds vision ”Bevæg dig for livet” med en samlet
ambition om, at 600.000 flere danskere skal dyrke idræt inden 2025.

Reformer i breddefodbolden
Som i løbende er blevet orienteret om, har vi sammen med fodboldledere fra de øvrige
lokalunioner gennem de seneste tre år arbejdet indgående med breddefodboldens fremtidige
organisation og struktur. Reformtankerne begyndte for alvor tilbage i 2015, hvor det i
Breddeaftalen blev besluttet, at man ville kigge de 100 år gamle lokalunioner og deres snart 50 år
gamle fælles organisation ”DBU Bredde” (tidligere Foreningen af Lokalunioner) efter i sømmene for
at se, om en organisationsændring vil kunne gavne udviklingen af dansk breddefodbold.
Efter et langt og grundigt tilløb kan vi nu i fællesskab begynde at præsentere et samlet
reformforslag til en helt ny organisatorisk model for breddefodbolden i Danmark. Forslaget vil blive
præsenteret for de danske fodboldklubber på de seks lokalunioners delegeret- og
repræsentantskabsmøder i begyndelsen af 2020. Herefter skal reformen for at blive endelig
vedtaget også godkendes af såvel DBU Breddes repræsentantskab og DBU’s repræsentantskab.
Vi er på tværs af lokalunionerne alle enige om, at en reform er nødvendig, hvis vi skal være i stand
til at udvikle dansk breddefodbold i fremtiden. Det er ingen hemmelighed, at idrætsbilledet i
Danmark er under kraftig forandring. Foreningsfodbolden er under pres fra mange sider, kampen
om både penge, medlemmer og frivillige er hårdere end nogensinde, og vi mærker, at udviklingen i
samfundet og idrætten stiller større krav til os som fodboldorganisationer. For at modsvare disse
krav, og for at sikre en fortsat udvikling af breddefodbolden over hele Danmark, står det klart for
os, at vi nødt til at organisere os efter den nye virkelighed, som vi står midt i. Det betyder blandt
andet, at vi er nødt til at tænke mere i fællesskab og samle breddefodboldens kræfter endnu mere
end i dag og bruge dem klogere og bedre, så det giver størst værdi for fodboldklubberne. Men
samtidig vil vi bevare nærheden, fleksibiliteten og det lokale fokus.
Formålet med reformen er med andre ord at få en endnu stærkere organisation til at varetage
breddefodboldens interesser på alle niveauer:
Vi ønsker både at være tæt knyttet til vores medlemsklubber – gerne endnu tættere end i dag,
Vi ønsker at udnytte de forskellige udviklingsmuligheder i fællesskab,
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og endelig ønsker vi at være en samlet og handlekraftig aktør i det nationale fodbold- og
idrætspolitiske arbejde.
Alt dette skal ske gennem etableringen af et nyt DBU Bredde, som afløser for FLU (Foreningen af
Lokalunioner). Denne organisering skal sikre, at vi har muskler og overblik til at handle på
tendenser og udfordringer – lokalt, regionalt og nationalt. Men også at vi er gearede til at matche
eksempelvis eliteklubberne og Divisionsforeningen som en ligeværdig og professionel
sparringspartner og medspiller – men også som en kompromisløs vogter af børne- og
breddefodboldens interesser, hvis det skulle vise sig nødvendigt.
Det nye DBU Bredde skal have to medlemmer; DBU Bredde Vest vil blive skabt af en fusion
mellem DBU Jylland og DBU Fyn, mens et nyt DBU Bredde Øst vil bygge på en fusion af DBU
Sjælland, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Bornholm.
DBU Jylland og DBU Fyn har færdiggjort oplægget til en Vest-fusionsaftale, mens forberedelserne
til et Øst-fusionsforslag stadig er i gang i Østdanmark. Bestyrelserne for DBU Bornholm, DBU
København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland vil være klar med et endeligt forslag til et nyt
DBU Bredde Øst i foråret 2020.
Disse to regionale enheder – DBU Bredde Vest og DBU Bredde Øst – skal styrke mulighederne
for, at vi i fællesskab kan udnytte ressourcerne bedre end i dag, mens der lokalt skal være stærke
enheder, som tager fat i de vidt forskellige udfordringer og ideer, klubberne har, og klubberne skal
opleve, at vi er endnu mere til rådighed til at støtte dem i deres daglige arbejde.
Vi er helt enige om, at det nye DBU Bredde skal bygge på de eksisterende lokale DBU-kontorer.
De nuværende kontorer og vores personale vil derfor være udgangspunktet i de nye
organisationer. Og derudover vil vi kunne arbejde endnu tættere sammen om vores
kerneaktiviteter som turneringer, stævner og uddannelsestilbud – alt sammen til gavn for
klubberne. De demokratiske principper bliver naturligvis heller ikke ændret. Det er selvfølgelig
stadig klubberne, der via års- og delegeretmøder er den øverste myndighed, og vi håber derfor, at
de bornholmske klubber vil ende med at bakke op om reformforslagene på det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde på Bornholm søndag den 3. maj.

Administrationen.
DBU Bornholms administration har gennem 2019 haft et meget stabilt år. En kombination af
rutinerede kræfter, fastholdelse af medarbejder og en nyansat klubrådgiver har givet den
arbejdsro, der har været brug for til at kunne yde klubberne den ønskede service.
Vi vil fra administrationens side fortsat have fokus på alle de IT-muligheder, som DBU tilbyder til
hjælp for klubbernes frivillige. Ligeledes vil der i det kommende år blive sat fokus på vores
turneringsformer, strukturen omkring disse, samt hvilke tilbud vi ellers skal have på hylderne.
Langt hen ad vejen handler det om at kunne udbyde mere målrettede tilbud, og et mere synligt
produkt som alle kan forholde sig til. Det er et ønske rigtigt mange ledere og forældre har efterlyst,
især for de meget populære børnestævner.
Der er i løbet af 2019 blevet holdt en række møder med klubbernes trænere. Dette har været
meget givende for at forbedre kvaliteten i vores tilbud. Især på pigesiden har dialogen, og det at
kunne debattere frit på tværs af klubtilhørsforhold, skabt gode og lige værdige kampe.
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Administration har også et stort ønske, om at klubberne bliver endnu bedre til at modtage besøg af
vores klubrådgiver, Janni Andreassen. Janni har nu været ansat i et år, og er blevet fortrolig med
de mange IT-systemer DBU tilbyder og har nu en god forståelse for den Bornholmske
fodboldkultur. Vi er sikker på, at I ville kunne få stor glæde af vores tilbud om sparring til jeres
daglige klubarbejde.

ØKONOMI
DBU Bornholm kom ud af år 2019 med et overskud på kr. 5.000. efter afskrivninger. Det er
bestyrelsen meget tilfredse med. En stram styring af regnskabet har haft den ønskede effekt.
Med vores fokus på styring og ugentlige opdateringer af økonomien fra administrationens side, har
det naturligvis været ressourcekrævende, men en absolut nødvendighed.
Bestyrelsen har vedtaget et budget for 2020 med et forventet 0 resultat. Budget 2020 vil blive
forevist på repræsentantskabsmødet 2020.

TURNERINGER OG STÆVNER
Der har været en lille udskiftning i DBU Bornholms Børne- & Ungeudvalg i 2019. Derfor er der
indtrådt tre nye medlemmer efter repræsentantskabsmødet i 2019. Så nu består udvalget af
følgende medlemmer: Sarah Zawada, Erik Andersen, Kim Andersen, Jimmi Sonne, Morten
Jørgensen og Flemming Bærnthsen.
B&U har lavet et par justeringer i ansvarsfordelingen, så nogle af ansvarsområderne er blevet
fordelt imellem udvalgsmedlemmerne. En af grundene til denne justering var at nedsætte
mødeaktiviteterne og skabe en mere dynamisk sagsbehandling for de Bornholmske klubber. B&U
har blandet andet oprettet et ad hoc-udvalg til ansøgninger vedr. dispensationerne for
ungdomsspillerne.
En særlig tak skal lyde til de bornholmske pigeklubber for deres forståelse, da det har været
nødvendigt at lave alternative løsninger for at kunne udvikle pigefodbolden. DBU Bornholms
Børne- & Ungeudvalg vurderer, at vi er nødt til at investere i den gode udvikling, som allerede
foregår i børnerækkerne for det ikke skal gå tilbage igen.

BØRNESTÆVNER
B&U sender en stor tak til ASG og Viking, samt deres mange frivillige hjælpere, som formået at
lave børnestævner, der kunne rumme alle klubbernes forskellige behov. Der har været et ønske fra
klubberne og deres ledere om, at børnestævnerne skal blive mere strukturerede. Derfor vil der
fremover være en tilmeldingsperiode før selve afviklingen af børnestævnerne, hvorefter kontoret så
vil planlægge kampafviklingen, så alle kender programmet for stævnet. På denne måde kan B&U
og kontoret bedre imødekomme ønskerne fra de Bornholmske fodboldklubber.
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Bornholms Energi & Forsyning har sponsoreret nye medaljer.

UNGDOMSTURNERINGEN
DBU Bornholms Børne- & Ungeudvalgs målsætning for den bornholmske børne- og
ungdomsfodbold er at sikre fodboldspillere på alle niveauer de bedst mulige udviklingsmuligheder.
Dette forudsætter dog, at de bornholmske klubber har lyst til et endnu bedre samarbejde med
hinanden, hvis målsætningen skal lykkes, hvilket jo er i alles interesse og dermed alles ansvar.
B&U afholdte evalueringsmøde den 19. november, hvor der var en god tilslutning fra klubberne og
deres trænere til at vende den afsluttende udendørssæson, samt komme de med mange gode
input til forbedringer til fremtiden.

DBU Bornholms Børne- & Ungeudvalg kan med stolthed konstatere, at pigefodbolden på Bornholm
igen er begyndt at blomstre. Specielt med den store succes i vores børnerækker, hvor flere og
flere hold er kommet til i denne foregående sæson. B&U kunne efter en del år igen udskrive en
pigeturnering til U12 og U14. Dette har været muligt at lave, fordi pigetrænerne har støttet godt op
om fastholdelse, og med tilpasninger/justeringer og en fleksibel tilgang til at skabe de samme
rammer for øens piger, som de ser, er hos drengene. B&U har stadigvæk fokus på pigefodbold, og
specielt omkring U10, hvor der stadigvæk har brug for at flere piger finder vej til fodboldbanerne.

RIK U12-drenge

Knudsker U14-Drenge

Midtbornholm vinder Bornholms Brand ligaen.
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SENIOR OG SENIOR+ TURNERINGEN & Sydbank Pokalen.
Seniorer.
DBU Bornholms Seniorudvalg havde i 2019 fokus på at etablere en ny turneringsstruktur for
Bornholms Brand-ligaen, hvor vi gerne ville skabe en struktur med fokus på at skabe størst mulig
spænding for at kunne finde frem til Bornholmsmesteren. Dette ved at skabe et slutspil for nummer
1-4 i Bornholms Brand-ligaen med et fokus på, at der også kunne udvikles unge spillere især for de
hold, som tidligt ville være sikret en plads i top-4. Samtidig ville vi for at gøre Bornholms Brandligaen stærkest mulig også have et slutspil for nummer 5-6 i Bornholms Brand ligaen med nummer
1-2 i serie 1, samt at serie 1 holdene ville kunne prøve kræfter med Bornholms Brand-ligahold.
Hovedformålet har været at gøre vores seniorrækker mere spændende med op/nedrykning og
spænding i højsædet til de sidste kampe både for spillere, tilskuer og sponsorer.
Sjældent er der med nye tiltag uden bump på vejen på trods af høringsperiode. Her må vi alle lære
af vores fejl og sammen skabe en klarere forståelsesramme for de nye tiltag, der bliver sendt ud til
klubberne.
I forhold til det store reformarbejde i DBU Bredde sidder Frank Granlyst med i Østturneringsgruppen, hvor der er blevet arbejdet under stort tidspres på en kommende
turneringsstruktur for Øst-Danmark. Den turneringsmodel, som gruppen har arbejdet sig frem til pt.
ser meget sportslig fornuftig ud for Bornholms vedkommende.
En stor glæde i dette fodboldsår har været at se, hvordan vores kvinde-seniorrække er vokset med
det største antal hold i mange år. En stor tak til klubberne for at gøre en stor indsats for at skabe
vækst på kvindeområdet, hvor der med garanti er mulighed for endnu mere vækst og dermed
kunne skabe spændende og udviklende pige-/kvindefodbold rundt på øen. Heri skal der også lyde
en opfordring til personer, der kunne tænke sig at sidde med i SU med hovedfokus på kvindesiden.
Vi skal uanset køn og niveau skabe de bedste betingelser for at spille fodbold på øen.
Vi har efter sidste års prøveturnering i ”old school”-indefodbold besluttet, at vi gerne ville skabe et
Bornholmsmesterskab indendørs over 3 runder i vinteren både på herre- og kvindesiden, som har
vist sig at være en stor succes. Det har været en stor glæde at opleve den massive mediedækning
af denne BM indendørs turnering, som vi selvfølgelig gerne vil udnytte til at skabe en endnu bedre
turnering og præmier til næste BM i indefodbold.
Vi skal selvfølgelig også have evalueret den nye turneringsstruktur og se, om den har haft den
ønskede effekt og på hvilke parametre der evt. skal justeres på, så flest mulige kan se idéen med
den nye turneringsstruktur.
Vi vil også kigge nærmere på tiltag i forhold til at få afviklet flest mulige kampe frem for aflysninger.
Det er jo trods alt sjovere at få afviklet kampene på banen og vise den respekt over for hinanden,
når vi bruger tid på planlægning og klargøring til fodboldkampene.
I forhold til seniorsegmentet og udvikling på dette område, så vil vi gerne opfordre klubberne til at
gøre brug af DBU Bornholms klubrådgiver omkring de mange forskellige tilbud, der ligger i DBU
regi, som ikke nødvendigvis er træning og turneringskampe, som vi kender det fra mange årtier.
Ekstra medlemmer er den nemmeste vej til flere hænder i klubberne.
Et stort tillykke til alle de klubber, som har formået at skabe medlemsvækst på seniorsiden, flere
hold til turneringerne og dermed mere fodbold ude på øen. Og et tillykke til alle de respektive
rækkevinder i seniorrækkerne og ved vores lokale pokalturnering.
Vi ser frem til et godt og udviklende fodbold år 2020.
Seniorudvalget v/
Frank Granlyst
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ÅIF vinder Sydbank pokalen for Kvinder

Sydbank Pokalen 2019.
DBU Bornholm valgte igen i år at trække lod blandt de klubber, der lagde billet ind på at være vært
for afviklingen af pokalfinaledagen for øens ungdomshold. Nexø Boldklub vandt lodtrækningen, og
lagde derfor fodboldbaner til Sydbank Pokalen.
På seniorsiden fandt vi ved lodtrækning frem til, at Viking skulle være vært for dette års finaler.
Ungdomsfinaledagen blev spillet i Nexø, og hvilken fest Nexø Boldklub og deres dygtige
forældrecrew havde lagt op til. Forventningerne blev indfriet, og alle kampe blev afviklet med stor
intensitet. En god dag for spillere, trænere, ledere og forældre, og i et koncept som helt sikkert er
kommet for at blive.

Sydbank medaljer og pokal.

Viking & Svaneke mødtes i U12 pige-pokalfinale.
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Nexø vandt U12-drenge Sydbank pokalfinalen.

Pokalfinaler for henholdsvis damer og herrer blev afholdt på Rønne Stadion Nord. ÅIF tog på
Kvindesiden pokalen med hjem, og på herresiden løb Rønne FB i deres sidste kamp (som Rønne
FB) med pokalen. En værdig afslutning på de tre Rønne-klubbers samarbejde.

SAMARBEJDE, FRIVILLIGHED OG UDDANNELSE
2019 blev året hvor uddannelse af flere trænere var i fokus. En positiv udvikling og endnu mere
fokus i 2020 skulle gerne give et højt fagligt niveau. Der vil i 2020 også blive sat fokus på frivilligt
arbejde i vores medlemsklubber. Målet er at synliggøre behovet for flere frivillige i klubberne. Med
simple værktøjer skal klubberne meget gerne opleve en vækst i frivillige hænder.

DE BORNHOLMSKE FODBOLDDOMMERE
Når vi ser tilbage på året 2019, så har det været et usædvanlig hektisk år for DBU Bornholms
Dommerudvalg.
Dog er årets største gave, at vi nu har fået en divisionsdommer på Bornholm, idet at dommer
Louise Mikkelsen er kommet igennem nåleøjet og deltager nu i talentdommergruppen. Hun er
blevet rangeret som 1. divisionsdommer i damedivisionen.
Et kæmpe tillykke skal lyde fra Dommerudvalget til Louise. Og i den forbindelse tak til
administrationschef Morten Blem for god sparring og støtte til Louise og Dommerudvalget i
forbindelse med indstillingen.
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I februar forsøgte vi at få et dommergrundkursus op at stå, men desværre var der ikke nok
tilmeldte. Vi er pt. 28 aktive dommere på Bornholm, med en meget høj gennemsnitsalder, og det er
virkeligt ærgerligt, at kurset ikke blev til noget.
Vi startede året ud med, at vi den 10/3 tog på en studietur til FC Nordsjælland. Her deltog 23 ud af
28 aktive dommere, hvilket jeg vil betegne som en kæmpe succes.
Vi måtte arrangere en ekstra løbetest i maj, idet DBU Bornholm var blevet tildelt 2
ungdomslandskampe. DBU ville kun bruge ny-testede dommere, og her fik vi muligheden for at
kunne give 6 af vores dommere mulighed for at prøve sig af som linjedommere og 4. dommer på
højeste niveau. Her skal der lyde stor ros til de dommere, der tog udfordringen op. I fik stor ros fra
DBU for jeres indsats.
I foråret fik vi også de første indikationer på, at der ville komme markante ændringer i
fodboldloven, og da vi blev testet d. 18/6 af Jan Carlsen, stod det klart for Dommerudvalget, at vi
måtte gøre noget ekstra.
Vi blev efterfølgende kontaktet af Bornholms Fodbolddommerklub, der foreslog en gennemgang af
det nye lovstof, da der var lavet markante ændringer hen over sommeren. Det fik vi gjort d. 8/8, da
Jan Carlsen igen kom på besøg og gav dommerne en grundig gennemgang af lovstoffet, hvor der
blev også diskuteret fortolkninger.
Dommerudvalget var dog klar over, at vi også var nødt til at inddrage klubberne i de foretagne
ændringer. Som den eneste lokalunion indkaldte vi derfor klubberne/trænerne til 2 aftener i
henholdsvis Rønne og Svaneke. Og med et ok fremmøde.
Hen over efteråret er der blevet afviklet mange kampe med påsatte dommere. Dog viste manglen
på dommere desværre, at vi måtte gennemføre en kamp i Bornholmsserien for herrer med kun to
dommere, hvilket er meget beklageligt.

På Landsplan:
Er vi repræsenteret i DBU’s Breddedommergruppe. Vi er her blevet bedt om at reformere
dommergrunduddannelsen, så den kunne komme i gang i 2020. Det arbejde er vi blevet færdige
med, og den nye dommergrunduddannelse kommer til at indeholde nogle moduler af E- learning
samt fysisk undervisning og teoriprøve. Som noget nyt er der også kommet et krav om, at man
skal dømme minimum 3 kampe for at kunne modtage sit eksamensbevis.
Fremtiden:
Her må Dommerudvalget på det kraftigste anbefale, at klubberne nu tager et medansvar for, at vi
får nogle nye dommere på Bornholm. Dommerudvalget er kommet til den konklusion, at hvis ikke
klubberne tager ansvar nu, vil der indenfor 5 år være stor mangel på dommere på Bornholm. Dette
skyldes som tidligere nævnt den høje gennemsnitsalder blandt dommerne.
Dommerudvalget sender 3 dommere på LD 1 kursus d. 22/2, så vi kan få nogle flere til at dømme i
BHS og KS.
Og vi arbejder hele tiden på, hvordan vi kan optimere, uddanne og fastholde dommerne.
Slutteligt en tak for samarbejdet i 2019 til Bornholms Fodbolddommerklub samt en tak til
administrationskontoret for det store arbejde med at påsætte dommere.
På vegne af DBU Bornholms dommerudvalg/formand John Zawada
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VELFÆRDSALLIANCE 2017-2019
DBU Bornholm har netop afsluttet sidste år af Velfærdsalliancen med Bornholms
Regionskommune og DBU. Kernen i en velfærdsalliance er at bruge fodbold og fællesskabet i
foreningerne som redskab til at løse samfundsmæssige udfordringer – og dermed løfte velfærden.
Bestyrelsen er i skrivende stund i gang med en ny forhandling med parterne, med henblik på at
indgå en ny Velfærdsalliance i samarbejde med Bornholms Regionskommune og DBU gældende
for 2020-2023 (4 år).
DBU’s overordnede kommunestrategi bygger på fire hovedindsatsområder:
-

Sundhed
Social indsats
Beskæftigelse
Klubudvikling

Sundhed kan f.eks. dække over udvikling af tilbud om motionsfodbold, social indsats kan handle
om tilbud til børn/unge af socialt dårligt stillede forældre, beskæftigelse kan være aktivering af
ledige, og klubudvikling kan bl.a. understøtte klubbernes organisatoriske og sportslige udvikling.
Vi har med ansættelsen af vores klubrådgiver, Janni-Charlotte Andreassen, fået tilknyttet en
ressource med gode erfaringer med kommune-samarbejde. Det forventer vi os derfor meget af, og
vi er sikre på, at Janni vil medvirke til, at flere af de vedtagne initiativer bliver ført ud i livet til gavn
for lokalfodbolden.
Faciliteter er for eksempel et utrolig vigtigt punkt i relationen mellem os, fodboldklubberne og det
kommunale system. Det er ikke altid, at ønsker, behov og udviklingsplaner ser ens ud fra begge
sider af bordet. Derfor er det helt essentielt, at både vi som fodboldorganisation og øens
fodboldklubber bruger energi på at pleje kanalerne til Bornholms Regionskommune og sikre en
god dialog til ikke blot embedsmændene, men i høj også øens lokale politikere. Og at man også
løbende husker på at synliggøre, hvor stor en værdi fodboldklubben har for lokalsamfundet.
Vi har alle sammen – inklusive kommunen – en meget stor interesse i, at livet i fodboldklubben
ikke bare går i stå, men at holde fodboldklubberne i gang, for det er en investering i både sundhed
og fællesskab, hvilket i høj grad også er til gavn for lokalsamfundene, og dermed kommunerne.
Det samme gør sig gældende, når der skal etableres kunstgræsbaner og andre faciliteter, hvilket vi
forventer bliver mere aktuelt end nogensinde før i de kommende år her på Bornholm.
Det er derfor utrolig vigtigt, at vi som fodboldklubber bliver involverede i disse processer, og at
Bornholms Regionskommune indtænker, at hvad det har af konsekvenser for foreningslivet. Såvel
som det er vores forpligtelse at tænke ansvarligt i forhold til brug af faciliteter, anvendelse af
kommunale midler osv., er det også kommunens ansvar at tænke involvering af klubbernes
frivillige. Hvis man ikke tænker klubber og frivillige ind i processer og beslutninger, kan man hurtigt
dræne de ansvarlige ledere for motivation og virkelyst.
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Alle skal jo huske på, at såvel klubber som frivillige skaber stor værdi for lokalsamfundet. Sidste år
lavede Damvad Analytics en 360 graders afdækning af fodboldens samfundsøkonomiske
betydning i Danmark. Og her blev det dokumenteret, at fodbold og fodboldens frivillige spiller en
ganske stor betydning for det danske samfund og en væsentlig rolle i mange danskeres hverdag. I
analysen blev det bl.a. konkluderet:
-

-

-

At der samlet er ca. 126.000 frivillige i fodbolden, som alle bruger mellem 0,5 – 6 timer hver
uge afhængigt af typen af det frivillige arbejde.
At fodbolden samlet set medfører sundhedsøkonomiske besparelser for det danske
samfund på mellem 400-1.100 mio. kr. årligt. Det skyldes et mindre produktionstab pga.
sygdom og lavere udgifter til behandling og pleje.
At fodboldklubberne bidrager til at holde danskerne fysisk aktive og reducerer derved
omkostningerne i det danske sundhedsvæsen, samt mindsker antallet af fraværsdage på
arbejdsmarkedet.
At fodbolden forhindrer mellem 50.000-140.000 sygedage årligt.

Nu er det næppe disse forhold, der i sidste ende afgør, om man er villig til at melde sig som frivillig
træner eller leder i en fodboldklub. Det er nok nærmere, om man bliver anerkendt, eller fordi man
gerne vil gøre noget for lokalsamfundet og være en del af et fællesskab. Derfor er der rigtig god
forretning for kommunerne i at motivere de frivillige til at fortsætte deres værdifulde frivillige virke.
For et stærkt foreningsliv og velfungerende fodboldklubber er af afgørende betydning for en
kommunes samlede trivsel og råstyrke. Og sunde og raske borgere er en god forretning for
samfundet. Også for Bornholms Regionskommune. Derfor giver det god mening, at man fra
kommunens side støtter op om lokalfodbolden, fordi den gør en forskel og spiller en afgørende
rolle i forhold til at fremme en sund og aktiv livsstil for kommunens borgere.
Velfærdsalliancen medvirkede til, at Bornholm i 2019 fik besøg af næste generations Alandsholdsspillere. Det talentfulde U16-drenge landshold lagde vejen forbi Bornholm i dagene den
26.-30. maj. De spillede to testkampe mod Slovakiet i henholdsvis Nexø og Rønne. Vi har mødt en
utrolig opbakning fra både Bornholms Regionskommune (v/Bornholms Idrætsområder) og fra DBU
vedrørende arrangementet, og DBU havde ligeledes stor fokus på at støtte det bornholmske
erhvervsliv under besøget. Dette finder vi overordentligt positivt.
Det blev nogle rigtig gode dage på Bornholm, 2 gode landskampe med godt offensivt spil, rigtig
mange mennesker tilstede under kampene og 2 landsholdstrupper der solgte varen. Både på og
uden for banen. Der skal lyde en stor tak til DBU for at give os denne mulighed.
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HÆDERSBEVISNINGER.
Ved DBU Bornholms Repræsentantskabsmøde i februar 2019 i ASG.

Alf Jørgensen, Årsballe Boldklub

DBU Bornholms guldnål.

Alf fik tildelt guldnålen for hans mange årige virke i Årsballe Boldklub. Alfs hjerte har altid banket
for Årsballe Boldklub, og har et glødende engagement med i alt, hvad han foretager sig. Alf er
desuden indehaver af DBU`s sølvnål og DBU Bornholms æresnål.

Vi mindes.
Helmer Kjeldsen – koryfæ i ASG, samt medlem af BBU Bestyrelse.

DBU Bornholms dommerjubilarer
5 års nål
Thomas Kiil

35 års jubilæum
Knud Kofoed

30 års jubilæum
Bernt Jensen og Mogens Christiansen
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TRÆNERUDDANNELSE
Uddannelse er altafgørende i forhold til at skabe kvalitet og udvikling i øens fodboldklubber, både
rent ledelsesmæssigt og på selve grønsværen. Der blev i årets løb afholdt flere kurser.
IT-kursus med Brian Molberg fra DBU København blev afholdt 3 forskellige steder på øen. Der var
meget positiv respons på kurserne, som gav et meget stort udbytte for de deltagende klubber.
C1 & C2 kursus blev afholdt løbende i 2019, med god deltagelse. I 2020 afvikles der det længe
ventede B1 kursus, som gerne skulle have god tilslutning.

DOMMERUDDANNELSE
Gennemsnitsalderen er forholdsvis høj for de Bornholmske fodbolddommere, så DBU’s
Dommerudvalg er i gang med at afprøve en ny form for rekruttering på landsplan. E-learning vil
blive lanceret i løbet af 2020 for kommende dommere. Herfra skal også lyde en opfordring til øens
fodboldklubber om, at hvis de har nogle fodboldspillere, der kunne tænke sig at prøve sig selv af
som fodbolddommer, så må de meget gerne melde sig.

SPONSORER
DBU Bornholm har igen i 2019 mødt en stor velvilje blandt de Bornholmske virksomheder. At
kunne skabe rammerne for fodbold på Bornholm er betydeligt nemmere med den store opbakning
fra erhvervslivet. Bornholms Brand og Bornholms Energi & Forsyning var i 2019 hovedsponsorer.
Sydbank sponserede pokalfinalerne, Rønne Revision stod bag DBU Bornholm med et sponsorat,
og BornFiber lancerede et helt nyt sponsorkoncept, BornFiber-puljen, til græsrødderne i
fodboldklubberne.

AFSLUTNING
I DBU Bornholm arbejder vi dedikeret hver eneste dag for at skabe de bedst mulige rammer for de
bornholmske fodboldklubber, og sådan vil det også blive i 2020.
2020 vil blive året, hvor en reform i dansk breddefodbold bliver endelig afgjort ved en afstemning
rundt om i alle lokalunionerne. Det vil også blive året, hvor E-sport bliver en del af
breddefodbolden. Der lanceres en E-fodbold breddeturnering under DBU, og Bornholm er
naturligvis med. Det bliver spændende at følge tiltaget, og se om det giver klubberne den ønskede
effekt på medlemssiden.
Vi er meget bevidste om vores rolle som medlemsorganisation og serviceorgan for øens fodboldfrivillige, og det er helt afgørende for os at være i tråd med vores medlemsklubber. Der er masser
af forskellige udfordringer at tage fat på i bornholmsk fodbold, og der er mange forskellige veje,
som man kan vælge, men vi har konstant fokus på at bruge vores ressourcer og vores energi på
de helt grundlæggende forhold, som fylder noget i den enkelte fodboldklubs hverdag: Frivillighed,
rekruttering, fastholdelse, klubudvikling, faciliteter og så videre.
Vi bestræber os på at understøtte dansk fodbolds nationale vision i vores løbende prioriteringer af
indsatsen her på Bornholm. Vi ved, at kvaliteten i DBU Bornholms turneringsudbud er afgørende
for klubberne. Vi ved også, at vi for alvor gør en forskel, når vi er i dialog med eller på besøg hos
klubberne. Derfor er det også et konstant mål for os at tage udgangspunkt i den enkelte klub
præcis i den situation, hvor klubben befinder sig.
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Det er også vigtigt, at vi som organisation har en høj grad af selvkritik. Vi ved, at vi løbende skal
forbedre og udvikle vores tilbud og vores kommunikation med klubberne. Vi håber derfor, at
klubberne vil fortsætte med at give os feedback på vores service, så vi sammen hele tiden kan
optimere og udvikle rammerne for bornholmsk fodbold.
Afslutningsvis vil vi benytte lejligheden til at takke alle de mange mennesker, som i dagligdagen
gør en enorm indsats for bornholmsk fodbold. Det gælder vores samarbejdspartnere i DBU, de
øvrige lokalunioner, Bornholms fodbolddommerklub, Bornholms Regionskommune og vores
kommercielle samarbejdspartnere. Men først og fremmest en meget stor tak til de mange frivillige
ildsjæle, trænere og ledere, som får dagligdagen til at fungere i alle øens fodboldklubber. Herunder
også de mange aktive dommere.
Vi vil også rette en stor tak til alle vores frivillige DBU Bornholm-udvalgene. Også en helt særlig tak
til vores administration ved Morten Blem, Jens Ole Hansen og Janni Andreassen, som sætter en
stor ære i at kunne servicere og rådgive vores klubber bedst muligt.
Forventningerne til os forandrer sig løbende, hvilket vi håber, at denne beretning giver et lille
indblik i. Vi er dog fuldt og fast overbevist om, at foreningstanken er bæredygtig, og at fodbolden
på Bornholm også i fremtiden vil kunne samle både børn, unge og voksne til masser af fantastiske
oplevelser.
Men vi skal stå på tæer og arbejde endnu tættere sammen her på øen, hvis vi skal bevare vores
nuværende aktivitetsniveau og udvikle fodbolden. Det er vi som bestyrelse dog meget beredte på,
og vi glæder os til fremtidens muligheder og udfordringer.
/DBU Bornholms bestyrelse
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RÆKKEVINDERE I 2019
-

Bornholms Brand ligaen herrer
Bornholms Brand ligaen damer
Serie 1
7-mands herrer
50 plus
40 plus
BEOF U17 Drenge
BEOF U17 Drenge 1
BEOF U14 Drenge 11-mands
BEOF U14 Drenge 1 8-mands
BEOF U14 Drenge 2 8-mands
BEOF U12 Drenge Mesterrække
BEOF U12 Drenge 1

Midtbornholm
Viking
Hasle/Nyker
Nexø
RIK
Nexø
RIK
Midt Bornholm
RIK
Knudsker
RIK
RIK
ASG

VINDERE AF SYDBANK POKALEN 2019
-

U12 Drenge
U12 Piger
U14 Drenge
U17 Drenge
Senior Damer
Senior Herrer

Nexø
Svaneke
RIK
RIK
ÅIF
Rønne FB

(finale mod RIK)
(finale mod Viking)
(finale mod Nexø)
(finale mod MidtBornholm)
(finale mod Hasle IF)
(finale mod NB Bornholm)

16

