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Notat:  
Principper for turneringer i DBU Bredde Øst 
 
Formålet med principnotatet er at klarlægge principperne for turneringstilbud i det nye 
DBU Bredde Øst. 

Notatet indgår i en samling af notater, som beskriver principperne for, hvordan det nye 
DBU Bredde Øst bygges op. Konkrete løsninger og aftaler skal udtænkes og virkeliggøres 
inden for de fælles principper beskrevet i principnotaterne og inden for de fælles rammer 
beskrevet i fusionsaftale og love. De tre øvrige principnotater omhandler hhv. økonomi, 
administration og samspil mellem det lokale samarbejde og fællesskabet i DBU Bredde 
Øst. 

Overordnede principper for Øst-turnering 
• Turneringstilbuddet i DBU Bredde Øst består af ”Øst-turneringer” og ”Lokale 

turneringer”. Der vil være turneringstilbud i Øst-turneringen for både Børn, 
Ungdom og Senior i alle rækker og alle niveauer. 

• I lavere rækker organiseres puljerne, så der sikres geografisk nærhed og dermed 
minimal transporttid, ligesom i dag.  

• Der er en pyramidestruktur fra serie 6 og op. Der er ingen oprykningsspil til slut og 
ingen hold kan komme ind fra siden i et oprykningsspil. I pyramidestruturen er LF-
serien og Bornholmsserien placeret.  
 

Se turneringsstruktur i medfølgende bilag. Strukturen er ikke udtømmende, bl.a. er 
U15 piger, al 7/8 mands og al børnefodbolden er ikke beskrevet endnu. 

 
Tidsramme  

• Øst-turneringen opstartes 1. juli 2022, dog undtaget +32 og ældre som starter 1. 
januar 2022. For Herre-senior spilles overgangsturnering fra 1. juli 2022, og den 
endelige turnering spilles fra 1. juli 2023. 

• Propositionerne skal være på plads den 1. juli 2021 og formidles til klubberne. 
• Seniorhold vil via turneringen 2021-2022 tilspille sig placeringerne til de enkelte 

rækker til turneringen 2022-2023. 
 

Deraf følger, at vi spiller de nuværende lokalunionsturneringer indtil 1. juli 2022. 
 
Evaluering 
Turneringstilbuddet er dynamisk og det nye DBU Bredde Øst skal løbende arbejde med 
turneringsstrukturen i overensstemmende med klubbernes ønsker.  
 
Ansvar, beslutningskompetence og opgaver 
For Øst-turneringer gælder: 
• DBU Bredde Østs bestyrelse har ansvar for at sikre turneringstilbud til alle klubber i 

Østdanmark.  
• DBU Bredde Østs bestyrelse har beslutningskompetence vedr. Øst-turneringer, 

herunder også reglement og prissætning.  
• Fagudvalg og faggrupper er rådgivende og udførende.  
• DBU Bredde Østs administration bidrager til at udvikle Øst-turneringen og varetager 

driften.  
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• Klubber kan få indflydelse på Øst-turneringer ved at søge ind i fagudvalg/faggrupper. 
Klubber kan også få indflydelse ved at give input/ideer og evaluering til bestyrelse og 
fagudvalg gennem deres klubnetværk eller ved direkte kontakt til udvalg, bestyrelse 
og administrationen. 

 
For lokale turneringer gælder: 
• DBU Bredde Østs bestyrelse har ansvar for at sikre råderum til at udvikle lokale 

turneringstilbud.  
• Klubber kan bringe deres ideer/ønsker/behov i spil gennem deres klubnetværk.  
• Klubnetværk kan udarbejde lokale turneringsløsninger og stævner uden for de 

etablerede tilbud i koordinering og samarbejde med administrationen.  
• Klubnetværk kan foreslå lokale turneringsordninger/regler og aftale driften med 

administrationen, herunder indgå i dialog om prissætning.  
• Administrationen rammesætter og prissætter aktiviteterne i dialog med 

klubnetværket og i henhold til prisniveauet i DBU Bredde Øst. Administrationen 
bidrager til at udvikle aktiviteterne og varetager driften.  

 

Eksempler på lokale turneringer, stævner og events fra sæson 2022 

-   Asylbold 
-   Efterskoleturneringer 
-   Privatturneringer der administreres af lokalunionerne i dag. 
-   Lokale klubønsker = Lukket turnering 

- Events (Belt Cup, Zoo Cup, BonBon-land, Pige Cup, Drenge Cup osv.) 
- Kollegiebold 
- Mixstævner 
- Beachsoccer 
- …. 

 

 

Godkendt, november 2020 i 
DBU Bornholm, DBU Lolland Falster, DBU København og DBU Sjællands bestyrelser 


