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INDLEDNING 
 
Vi vil i denne beretning se lidt tilbage på nogle af de forskellige begivenheder, der har kendetegnet 
2021 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 2021 har vi som lokalunion endnu et år måtte forholde os til Corona-virus, nedlukningen af 
Danmark, restriktioner & retningslinjer samt ikke mindst konsekvenserne heraf for Bornholmsk 
fodbold. Bestyrelsen har i årets løb derfor arbejdet på at fastholde og udvikle eksisterende tilbud 
samt gennemføre en fortsat stram økonomistyring i samarbejde med administrationen. Vi har hele 
tiden haft for øje, at der skal produceres 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. I 2021 var det muligt i store dele af året, og det lykkedes langt hen ad 
vejen at afvikle langt det meste af fodboldens turneringer på en ordentlig måde. 
 
Fodbold og foreningsliv er på mange måder konservative størrelser, men forandringsparat er den 
også. Vi kan med stor tilfredshed konstatere, at der overalt i de bornholmske fodboldklubber er vist 
stor rettidig omhu i forhold til nedlukninger, retningslinjer og et ændret krav til en hverdag som 
frivillig. 
 
De mange spændende tilbud, som 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 for 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). Tal er dog 
en taknemlig størrelse, og giver måske ikke altid et helt retvisende billede af virkeligheden. F.eks. 
kan tallene ikke fremvise hvor mange der rent faktisk er foreningsaktive, er du blot medlem fordi 
det er billigere at være familie kontingent eller dyrkes der idræt?  
 
Medlemstallet vil altid være en del af vores berettigelse som selvstændig lokal union, 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 med glæde konstatere, at den seneste medlemsopgørelse for 2020 viste en lille 
fremgang på ca. 5% til i alt 1997 fodboldspillere, hvilket gjorde at DBU Bornholm gik fri af de dystre 
forudsigelser om stor nedgang, grundet nedlukning. Hvis man dykker ned i tallene, kan man se af 
fordelingsnøglen mellem mænd og kvinder er henholdsvis 80 & 20 procent. Glædeligt var det at 
konstatere flere yngre medlemmer, men samtidig kan vi også se udfordringer i fastholdelse af  
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medlemmer i teenage-årene. Meget tyder dog på at de unge mennesker vender tilbage til 
fodbolden, da vi også konstatere fremgang i ung senior fodbolden. Vi har naturligvis haft stor 
bekymring i forhold til de mange nedlukninger, men målsætning er igen at være mere end 2000 
aktive medlemmer, og at den positive medlemsfremgang fortsætter. I skrivende stund peger de 
uofficielle medlemstal for 2021 også på en pæn fremgang, så det er vi meget tilfredse med. 
 
DBU IT-systemer vedrørende registrering af medlemmer er formentligt et af de mest komplette 
inden for sportsaktiviteter. Vi vil i det kommende år forsøge at blive klogere på statistikken og 
dermed udarbejde en velovervejet strategi for medlemsvækst på øen frem mod 2025.  
 
Hvis det skal lykkes, må DBU Bornholm og klubberne rekruttere og fastholde frivillige, til at få 
idrætslivet til at blomstre igen. At være frivillig er ikke længere et kald for mange, nærmere for de 
få. En ærgerlig tendens, men som klub og union skal vi anerkende virkeligheden og forsøge at 
løse opgaven. Dette håber bestyrelsen, at Bornholms Regionskommune vil være en naturlig del af, 
da bestyrelsen er af den overbevisning, at dette vil gælde alt organiseret idræt på Bornholm, som 
har behov for en aktiv og engageret partner.   
 

Reformer i breddefodbolden  

Som alle er bekendt med, blev det et samlet nej tak til reform af dansk breddefodbold og dermed 
ingen fusion af lokalunionerne i Øst-Danmark. Efter en del års tilløb, faldt forslaget ved den 
afsluttede afstemning. Som bestyrelse har vi taget dette til efterretning, og vi finder ikke længere 
tiden moden til at forsøge at samle og fusionere lokalunionerne. Muligvis kan det komme på tale 
igen om nogle år, men nu må fokus være på egen lokalunion, egen fodbold og egen udvikling. 
Dermed ikke sagt at samarbejde, dialog og fællesskaber ikke skal dyrkes, tværtimod. DBU 
Bornholms bestyrelse har derfor netop underskrevet en udvidet samarbejdsaftale med DBU 
København, der bekræfter de gode intentioner, og hvor der er fokus på muligheden for 
bornholmske hold i DBU KBH-rækker, udveksling af børne- og ungdomshold, samt fælles 
inspiration for bestyrelse og ansatte. Meget af det gør vi allerede i forvejen, og vi er oprigtigt glade 
og stolte over de gode relationer, vi igennem mange år har oparbejdet sammen med DBU 
København.  

 
Administrationen. 
DBU Bornholms administration har gennem 2021 som alle andre haft et noget atypisk år. 
Hjemsendelse af personalet i februar og marts gjorde hverdagen noget anderledes. 
Vi har også konstateret, at deltagelse i online møder giver en kæmpe fordel både 
arbejdstidsmæssigt og økonomisk. Dette har helt sikkert været en øjenåbner, og vi håber meget, at 
udviklingen fastholdes i hele fodbold-Danmark. Aldrig har vi været mere isoleret, og alligevel så tæt 
arbejdsmæssigt forbundet med DBU-medarbejdere i Østdanmark.  
En god opstart af fodbolden i foråret samt efter sommerferien muliggjorde en god udendørssæson. 
Den blev afviklet helt efter planen, og det tror vi ikke mange forestillede sig i det tidlige forår. 
Fokus fra administrationen har naturligvis været at sikre økonomien i vores lokalunion, da 
indtægter og udgifter i sagens natur ikke har været de samme. 
Administrationen har også undervejs brugt en del timer, på at være synlig til stede under afvikling 
af stævner for de mindste. Dette har været utroligt givende og inspirerende undervejs.  
Ligeledes har der været et fokus på trænerkurser, som nærmest gang på gang er blevet ødelagt af 
aflysninger.  
Der har dog været en god søgning til kurserne, og det har været enormt positivt. Det lykkedes 
endda at afvikle et kursus, som har været 1,5 år undervejs grundet aflysninger. Derfor håber vi 
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meget at 2022 bliver året, hvor vi dels skaber gode trænerkurser, men også skaber gode relationer 
trænerne imellem, til gavn og glæde for Bornholmsk fodbold. Vi skal simpelthen blive bedre til at 
udvikle og samarbejde i fællesskab. Her har vi i skrivende stund, ansøgt om midler i puljer til at 
skabe sådanne rammer.   
 
2022 er målsætningen fra administrationens side at have fokus på alle de mange gode historier og 
spændende aktiviteter vi afvikler. Kort sagt, en aktiv og mere synlig del af Bornholmsk fodbold i 
2022.Vi glæder os alle til bolden igen for alvor ruller ude på banerne, at klubhusene åbnes og 
græsset igen kan betrædes.  
 

 
ØKONOMI 
 
DBU Bornholm kom ud af år 2021 med et overskud på kr.6.700. 
Overskuddet betragtes som særdeles tilfredsstillende, da der undervejs er investeret store beløb i 
optimering af børnestævneafvikling, samt i et børnehave-projekt. Her har vi meget at takke 
Bornholms Brand, Sydbank og Brd. A, E & S Larsens legat for. Alle 3 gaver er en stor 
håndsrækning til DBU Bornholm, og sammen med egne midler er vi virkelig lykkedes med gode 
investeringer.  
Overskuddet på 6.700 kr. skal også ses i lyset af, at der er hensat omkring 175.000 kr., hvoraf 
hovedparten er hensættelse af ubrugt rejsetilskud, mens en mindre del er hensat til fortsatte 
investeringer i specielt børnefodbolden. 
Endvidere har lønkompensation ved hjemsendelse af personale under Corona nedlukningen 
betydning for årets resultat. 
 
Bestyrelsen er meget tilfredse med årsresultatet for 2021. Administrationen har virkelig leveret 
varen, og fuldt økonomien solidt i året med fokus på styring og månedlige opdateringer.  
 
Bestyrelsen har vedtaget et budget for 2022 med et forventet underskud på kr. 100.000. Budget 
2022 vil blive forevist på DBU Bornholms Repræsentantskabsmøde. Budgettet afspejler en 
virkelighed, som er skabt grundet ændringer i den nuværende breddeøkonomiaftale mellem DBU’s 
lokalunioner. Det er simpelthen ikke længere en mulighed at få enderne til at mødes. Aftalen om 
en ny breddeøkonomi er pt. under forhandling mellem DBU’s lokalunioner, og hvis der ikke findes 
de fornødne midler til de mindre lokalunioner, må bestyrelsen konstatere, at det nuværende setup 
for DBU Bornholm ikke er levedygtigt fra 2023. Vi sender i den forbindelse en stor tak til DBU’s 
bestyrelse for, at de har besluttet at tildele breddefodbolden og lokalunionerne flere midler over de 
kommende 6-8 år. Vi håber meget, at vi som én af DBU’s lokalunioner også vil få en nødvendig 
andel heraf. 

 
 
TURNERINGER OG STÆVNER UNGDOM 
 
Der har været få møder i 2021, da Covid 19 gentagne gange har sat stop for aktiviteter. Udvalget 
består 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  
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mødeaktiviteterne og skabe en mere dynamisk sagsbehandling for de Bornholmske klubber. B&U 
har blandet andet oprettet et ad hoc-udvalg til ansøgninger vedr. dispensationer for 
ungdomsspillere.        

 
BØRNESTÆVNER  
 
Året 2021 blev året hvor donationer fra Sydbank Fonden, Bornholms Brand Fonden og Brødre E.S 
& A Larsen legat, muliggjorde en ny trailer til vores børnestævner. Der blev produktudviklet for alle 
pengene, og resultat blev rigtigt godt. Her er tale om en stor investering, men produktet er heldigvis 
lykkedes over al forventning. Traileren udgør en interaktiv stemning, men har også gjort at 
opsætning samt nedtagning af børnestævnerne næsten er en leg. Det tager nu i runde tider en 
time at sætte op og samme tid at nedtage.  
 
B&U sender en stor tak til Knudsker IF og Åkirkeby IF, samt deres mange frivillige hjælpere, som 
formået at afvikle børnestævner, der ikke længere var omfattet diverse restriktioner men dog 
stadigvæk lidt påvirket af dem. Knudsker IF`s mange frivillige og kreative kræfter var en god 
sparring under produktudvikling hen over foråret. ÅIF tog rigtigt godt imod i efteråret, og fælles for 
begge klubbers afvikling var en prioritering, om at stævnet skulle afvikles så tæt på klubhus som 
muligt. Dette skabte en god energi, og tilfredse børn og forældre.  
 
Årets helt store sælger var den forsinkede EM-fodboldfest, som vi afholdt i juni måned. En stor 
oplevelse, hvor det meste flaskede sig, og det har givet mod på mere. Med andre ord vender 
festen tilbage i 2022.  
 
 

 
Hasle IF & Knudsker IF afvikler kamp under EM-festen   ÅIF & Nyker i kamp under EM-festen  
 

 
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. 
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DBU Bornholms Børne- & Ungeudvalg kan konstatere, at pigefodbolden på Bornholm igen er 
begyndt at blomstre. Der er dog lang vej til fordums tider, og et meget stort uforløst potentiale 
ligger stadigvæk foran os. Det lykkedes B&U at kunne udskrive en pigeturnering til U12, U14 og 
U17. 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. Det er meget sårbart, og hvis ikke alle pigeklubber bakker 110 procent 
op, er grundlaget stadigvæk meget skrøbeligt. Så B&U har stadigvæk fokus på pigefodbold, og 
specielt omkring U8 -U10 og 12, hvor der stadigvæk er brug for, at flere piger finder vej til 
fodboldbanerne.     

 
SENIOR OG SENIOR+ TURNERINGEN & SYDBANK POKALEN 
 

Seniorer 
Endnu et år med Corona-benspænd og deraf træningsforhindringer, kampe med begrænsninger, 

ingen tilskuere eller begrænset antal, som alt sammen har krævet ekstra arbejde både for 

trænerne og lederne rundt i de bornholmske fodboldklubber. De Bornholmske Mesterskaber i ”old 

school” indendørs fodbold måtte vi desværre aflyse inden årets udløb. Den ser vi frem til at få 

skudt af til næste vinter. 

Nu ser vi frem til, at vi kan gå et år i møde uden diverse Corona-forhindringer og i stedet bruge tid 

på verdens bedste spil – fodbolden.  

Der har været ønske om, at vi får sparket en ”ny” række i gang på herresiden ved at etablere en 

kombi-række 9/11 M. Formålet med denne række er på sigt at få øget antallet af 11 M hold. Ved at 

lave en kombi-række er der mulighed for at klubber med en smal trup kan være med i rækken og 

spille deres kampe som 9 M kampe. Dette vil vi sætte søen i sæsonen 22/23. Det vil også øge 

fleksibiliteten, hvis andre hold i ny og næ er ramt af mange afbud, at vi kan få afviklet kampen 

alligevel som en 9 M kamp.  

I udvalget har vi også arbejdet med nogle tanker omkring, hvordan vi ville kunne bidrage med 

inspiration for øens seniortrænere, samt for dem med licens at kunne optjene ”vedligeholdelses”- 

point. Heri ligger der fortsat et arbejde i at få rejst nogle penge for at få det på skinner. 

En opfordring fra Seniorudvalget er, at vi modtager gerne nye medlemmer til udvalget, som har lyst 

til at bidrage til nytænkningen på seniorsiden, én der bare har nogle gode idéer, én der har en 

skæv yderside eller bare en skæv vinkling på forståelsen af ”flere til fodbold, flest mulige steder”, 

så kom endelig frem og giv jer til kende. 

Frank Granlyst 

Formand Seniorudvalget  

 
Sydbank Pokalen 2021 
 
På seniorsiden lykkedes det at afvikle Sydbank Pokalturneringen. 
 
 
Det blev til et finaleopgør mellem Viking og NB Bornholm, og her kunne fodboldhungrende 
Bornholmere efter mange års pause se Viking stille op på Rønne Stadion Nord. De måtte dog se  
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NB Bornholm løbe med pokalen. NB Bornholms deltagelse på højere niveau igennem mange år, 
blev kampafgørende. En overbevisende sejr, men Vikings gode fight gennem hele kampen blev 
bemærket.  
Kvindernes finale blev afviklet mellem RIK og Hasle en meget varm lørdag eftermiddag på Rønne 
stadion Nord. Kampen blev aldrig rigtig spændende, da RIK hurtigt satte sig igennem. Og anført af 
rutinerede kræfter spillede de en sikker sejer hjem.  
 
Ungdomsfinaledagen blev afviklet modsat 2020, og der blev afviklet gode kampe undervejs. Mest 
spænding var der i U14 kampen for drenge, hvor der måtte straffesparkskonkurrence til før 
vinderen blev fundet. Vinderne kan ses sidst i årsberetningen. En god dag på Rønne stadion Nord,  
og Sydbank var med til at give den lidt ekstra opmærksomhed med deres set up kendt fra Sydbank 
pokalen for seniorer.   
 

 
 
RIK løb med Sydbank Pokalen 2021 på kvindesiden    Foto Pia Hersild  

 

 
SAMARBEJDE, FRIVILLIGHED OG UDDANNELSE 
 
2021 skulle være året, hvor uddannelse af flere trænere igen var i fokus. En positiv udvikling og 
endnu mere fokus i 2022 skulle gerne give flere et højt fagligt niveau. Der har været en god 
søgning igennem hele året, og det skal nævnes, at det lykkedes at afholde et spotkursus omkring 
målmandstræning, hvilket ikke er set i mange år på øen. Ligeledes blev B1 træner kursus endelig 
afviklet efter 1,5 års udsættelse, grundet Covid. Dejligt at se så dedikerede træner bruge mange 
timer på at dygtiggøre sig.  
 
Frivillighed vil formentlig altid være en mangelvare i idrætslivet, men en indsats skal der løbende 
gøres for at fastholde og motivere unge som ældre i klublivet. At være frivillig i idrætslivet, kan 
både være en dannelsesrejse, et pusterum i hverdagen eller et motiverende boost. Det kan så 
sandelig også være det modsatte, med sure pligter, negative røster og fortællinger om, hvad der 
burde gøres. Heldigvis er der stadigvæk flest af de gode oplevelser, men vi skal alle blive bedre til 
at værdsætte og give anerkendelse til dem, der gør forskellen for dig eller dit barn. En god 
bemærkning, en hjælpende hånd i ny og næ, kan gøre den store forskel. 
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DE BORNHOLMSKE FODBOLDDOMMERE 
 
Som alle andre i fodboldverdenen har det været et hektisk år grundet restriktionerne for 

fodbolddommerne på øen. 

Slutspillet op/nedrykning i maj-juni gav mange kampe på kort tid, men de blev dog afviklet jvf. den 

tidsmæssige plan, dog var der flere kampe i slutspillet, der ikke blev spillet pga. covid-smittede 

spillere. 

I efteråret var der mange flytninger som belastede dommerne meget. Det var svært for 

administrationen at få kabalen til at gå op. Især kampe i weekenderne var svære at bemande. 

Året 2021 startede med at have 28 aktive fodbolddommere, året sluttede med at der var 22 aktive 

fodbolddommere. 

Der er dommere, der har afviklet 90 kampe i 2021, pga. af mangel på dommere. 

2021 var desværre også året, hvor 2 dommere valgte dommergerningen fra grundet ærgerlige 

oplevelser under kamp, og efter kamp. Det er en rigtigt kedelig udvikling, og fra DBU Bornholms 

side er det utroligt trist at konstatere. Forældre, spillere, tilskuere og personer rundt om holdene 

skal huske, at fodbold er så meget sjovere, for alle parter, hvis tonen er god. 

Dommere, der trofast stiller op kamp efter kamp, må også meget gerne en gang imellem få et klap 

på skulderen og positive ord med på vejen.  

 

VELFÆRDSALLIANCE 2021-2024  
 

DBU Bornholm har netop underskrevet en ny aftale med BRK og DBU omkring Velfærdsalliancen. 

Faktisk har den været i gang et helt år, men grundet Covid 19, har det ikke været muligt at 

underskrive aftalen. En alliance som kommer alle aktive bornholmere til gode. Her indgår 

aktiviteter til børn, og en hel særlig indsats til unge, som ikke altid har haft det lige nemt i 

tilværelsen. Sundhed og uddannelse skal også gerne blive en del af kommende års alliance med 

BRK og DBU. DBU Bornholm er glade for de mange gode muligheder aftalen rummer og allerede 

nu kan mange gode tiltag ses.  

 

HÆDERSBEVISNINGER. 
Ved DBU Bornholms Repræsentantskabsmøde i maj 2021 i Åkirkeby hallerne  

 
Vi mindes.  
 
DBU Bornholms dommerjubilarer  
 

5 års nål 
Christian Pedersen  
Louise Mikkelsen  
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10 års nål  
 
Kim Andersen  

 
15 års nål 
Morten Hjorth  

 
25 års jubilæum 
 
Årets fodboldklub  
Nyker IF 

 
DBU Bornholms guldnål  
 
Kim Bjeldstrand  

 
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 forsøgt afholdt flere kurser. 
Kursuserne er pænt besøgt og det er vigtigt at fastholde en bred vifte af kurser, for at sikre 
kvaliteten af fodboldtræningen.  
 

DOMMERUDDANNELSE 
Gennemsnitsalderen er forholdsvis høj for de Bornholmske fodbolddommere, et større frafald efter 
covid-19 er set, og i 2022 bliver der afviklet kursus for rekruttering af nye dommere. Vi håber, det 
vil lykkes, og i løbet af februar og marts vil der være en målrettet kampagne for at motivere flere til 
dommergerningen.  
 

SPONSORER & FONDE 
 
DBU Bornholm har igen i 2021 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 Energi & Forsyning var i 2021 hovedsponsorer. Vi fik tilgang af 
BornFiber, og al senior fodbold er nu under BornFiber ligaen. Sydbank sponsorede pokalfinalerne 
for børn og voksne, Rønne Revision stod bag DBU Bornholm med et sponsorat, og samme vej 
kørte Edelskov busser. Reklameekspressen leverede varen til vores nyindkøbte trailer med flot 
folie design, og fælles for dem alle er, at vi ikke kan takke dem nok.  
Foruden de gode sponsorer, vil vi også gerne takke Brdr. Larsens legat, Bornholms Brands Fond 
og Sydbank Fonden for deres donationer til vores køb af børnestævne-trailer. Det lykkedes via 
deres gavmilde donationer at gøre tanker til handling.  

 
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 2022.  
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2022 vil blive året, hvor konsekvenserne af den fejlslagne breddereform vil vise sig for os 
selvstændig lokalunion. Vil vi få den økonomi, der skal til for at drive DBU Bornholm, eller vil 2022  
 
 
blive et af de sidste år som lokalunion under DBU? Vi er i den forbindelse meget stolte af den 
fornyede samarbejdsaftale med DBU København, som vi forventer os meget af. Det vil også blive 
året, hvor Esport bliver relanceret som en kombination af online gaming og gaming onsite. 
Ligeledes vil Esport-turneringen finde sted hen over vinteren, hvad der er mere hensigtsmæssigt i 
forhold til klubbernes dagligdag. 2022 skal der også slås et slag for DBU Børneklub, som er en 
udløber af DBU’s Børnestrategi. Her er Bornholm modsat mange af de andre lokalunioner blevet 
tildelt så lille et beløb at igangsætte det for, at det nærmest er en umulighed. Det skal dog ikke 
afholde en stolt og stædig lokalunion for at gøre forsøget. Vi kan meget for få penge, og det er vi 
stolte over. Vi håber at andre lokalunioner på et tidspunkt indser, at forskellighed er en styrke, som 
kan drive DBU og DBU Bredde langt. For nuværende har fokus været på at samle alle under ens 
regler, skemaer og akademiske tilgange. Endeløse af møder, som dybest sent kun handler om 
magt og pengestrømme i danske breddefodbold. Der er ikke længere plads til små klubbers 
eksistens, andre måder at gøre tingene på, og at dyrke breddefodbolden med andre tilgange end 
de eksisterende.  
 
Vi er meget bevidste om vores rolle som medlemsorganisation og serviceorgan for øens fodbold-
frivillige, 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. 2022 vil vise, om dette fortsat bliver 
en mulighed.  
 
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.  
 
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, i DBU 
Bredde og i 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 aktive dommere.    
 
Vi vil også rette en stor tak til alle vores frivillige i DBU Bornholm-udvalgene. Også en helt særlig 
tak til vores administration ved Morten Blem, Jens Ole Hansen, Mette Rune og Birger Lund, som 
sætter en stor ære i at kunne servicere og rådgive vores klubber bedst muligt.   
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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.   
 
/DBU Bornholms bestyrelse 
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RÆKKEVINDERE I 2021  
 

Senior Herre   
Bornholmserien herrer 2020-2021 Viking  
Herreserie 1  MidtBornholm 
Herrersenior 7 M – A Aarsballe  
Herrersenior 7 M – B ASG  
  

Damesenior   
Bornholmserien 7 M – kvinder 2021 Viking  
  

Bornholms Energi & forsyning ungdom   
U17 Mesterrække drenge 11 M RIK  
U14 Mesterrække drenge 11 M  RIK 
  
U17 Drenge 7 M  Nexø  
U17 Piger 7 M  RIK  
  
U14 Drenge 1  Viking  
U14 Piger M  Svaneke  
U14 Piger 1  RIK  
  
U12 Drenge M  RIK 
U12 Drenge 1  Nexø  
  

Sydbank Pokalen   
Herrersenior  NB Bornholm  
Kvindesenior  RIK  
  
U17 Drenge  Nexø  
U14 Drenge  Knudsker / ÅIF  
U14 Piger  Svaneke  
U12 Drenge  RIK  

  
 
 
 
 


