
DBU’s vision 
og de seks strategiske 
hovedindsatsområder



DBU vil gøre forskel i det danske samfund:
• Vi vil arbejde for øget trivsel og respekt 
• Vi vil tage ansvar for danskernes sundhed og motion
• Vi vil gøre en forskel for sammenhold og fællesskab
• Vi vil bidrage til styrket integration og inklusion

DBU vil udvikle dansk fodbold:
• For at skabe nye talenter og flere sejre for vores landshold
• For at skabe glæde og begejstring for flere spillere og fans

DBU vil samarbejde med klubber, frivillige og spillere:
• Om at udvikle dansk fodbold
• Om at tage større ansvar i samfundet

Fordi vi alle er en del af noget større.  

Fælles vision for dansk fodbold
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DBU’s seks hovedindsatsområder frem mod 2020
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DBU Jyllands 6 indsatsområder



Indsatsområderne er kommet i stand via:

DBU Jylland på vej mod 2020 

Spørgeskemaundersøgelse
248 klubbesvarelser (klubledere) 

Spørgeskemaundersøgelse
117 ambassadørbesvarelser

630 dommerbesvarelser 

Sparringsgruppemøder
18 klub- og DBU Jylland repræsentanter

Visions seminar
40 bestyrelses- og fagudvalgsmedl.



DBU Jylland på vej mod 2020 



Udvikling i antal medlemmer
DBU Jylland

Navn på målepunkt
Status

2015
Antal medl.

2020
Antal medl.

2025
%-ti lvækst

2015-25

DBU Jylland (Senior +19 år) 53.599   66.000   79.000   47,39%

DBU Jylland (Teenagere 13-18 år) 42.671   50.000   57.000   33,58%

DBU Jylland (Piger 5-12 år) 18.378   25.000   32.000   74,12%

DBU Jylland (Drenge 5-12 år) 55.989            59.000   62.000   10,74%

DBU Jylland i alt 170.637 200.000 230.000 34,79%

DBU Jylland (Frivillige klubledere) 35.000            43.000            50.000            42,86%



1. Udvikling af stærke klubmiljøer
2. Fodbold som den sundeste motionsform
3. Fleksible trænings-, turnerings- og kamptilbud
4. Det gode match mellem træner og hold
5. Udvikling af IT-værktøjer

SENIOR +19



1. Det gode match mellem træner og hold
2. Strategi for overgang fra børn → ungdom → senior
3. Det gode fællesskab
4. Optimal turneringsstruktur for teenagere
5. Samtidigt trænings- og kampmiljø for drenge og piger

TEENAGERE



1. Positiv holdning til pige-/kvindefodbolden
2. Prestige til pigetrænere (attraktivt)
3. Pigegrupper/udvalg – både i DBU Jylland og i klubberne 
4. Optimal turneringsstruktur for piger 
5. Faciliteter tilpasset piger

PIGEFODBOLD



1. Attraktive rammer for de frivillige i klubben
2. Rekruttering af frivillige
3. Uddannelse, udvikling og netværk for de frivillige
4. Anerkendelse af frivillighed (kompetencegivende)
5. Udvikling af IT-værktøjer målrettet klubledere

DE FRIVILLIGE



1. Rekruttering af flere kompetente ledere
2. Fastholdelsestiltag for alle dommere
3. Rekruttering af nye dommere
4. Gøre det lettere - og sikre lige vilkår for alle dommere
5. Dialog med fodboldklubberne (gensidig forståelse)

DOMMERE



1. Prioritering af fodboldens muligheder og værdier
2. Støtte samarbejdet mellem klub, kommune og skole
3. Fodbold som den sundeste motionsform 
4. Bedre og flere faciliteter (kunstgræsbaner m.v.)
5. Støtte inklusionssamarbejdet - klub og kommune

KOMMUNE-
SAMARBEJDE
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