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Referat:
1. DBU Jylland
Velkomst ved Jørgen Snog, hvorefter der var en præsentationsrunde af deltagerne.
Syddjurs Kommune havde valgt ikke at deltage på mødet, med begrundelsen, at mødet
ikke blev prioriteret i kommunen. Herefter var der en god debat omkring denne udfordring
og hvordan dette i fremtiden kan ændres, således de fremtidige kommunefodboldmøder
får det bedst mulige afsæt med en deltagelse fra alle parter.
Der var et ønske fra klubberne om at lægge flere børneaktiviteter i Syddjurs; Jyske
Storstævne, trænerkurser, børnestævner m.m. og her tilkendegav de fremmødte at de
gerne vil arbejde aktivt med ligesom det er sket i Norddjurs Kommune evt. være værtsklub
for aktiviteterne. Der var også et ønske fra klubberne om en forsøgsordning omkring
resultatformidling til U-12, U-11 og U-10. De synlige resultater skal bruges til at matche
holdene så der opleves flere jævnbyrdige kampe. Ønsket er baseret på en vurdering af, at
resultatformidling vil kunne formindske sandsynligheden for, at der vil være hold i en given
række, som vil slå de øvrige hold stort. Resultaterne skal således bruges af trænerne til at
stille de rette hold og efterstræbe jævnbyrdige kampe med mulighed for både at vinde og
tabe. Grundene til at en del trænerne melder til i DGI skyldes offentliggørelsen af
resultaterne.
DBU Jylland orienterede om de 2 forsøgsordninger, der i øjeblikket afvikles i de fire jyske
regioner, og som afprøver tillidsbaseret resultatformidling for de ovennævnte årgange.
Efter evalueringen af dette pilotprojekt kan de evt. skabe præcedens for andre kommuner.
Reklame plakater og spots for H&H i klubberne
Jf. ovenstående diskussion var der et ønske om at gøre DBUs Handlinger og Holdninger
mere synlige som spots på DBU Jyllands hjemmeside under klubbens hold. Tilsvarende
blev formidlingsmateriale efterspurgt (posters, plakater), som beskriver børne- og
ungdomsfodboldens 7-10 bud, og som skal ramme forældre og trænere, og som med
fordel kan sættes op de mest besøgte steder i klubbernes klubhuse. Disse ønsker bliver
givet videre til DBU Jyllands region 3’s kontor, som vil se nærmere på ønskerne.
DBU Jylland præsenterede medlemstallene for fodboldklubberne i kommunen for 2013
fordelt på køn og aldersgrupper. Tallene kan findes på DBU Jyllands hjemmeside under
”Klubservice”.

2. Klubber - se punkt 1.
3. Frivillighedsstrategi
Karina Kallehauge præsenterede frivillighedstjek.dk, som er en hjemmeside udarbejdet
af Danmarks Idræts Forbund (DIF), hvilket har til formål at give de frivillige ledere i
foreningerne værktøjer til at anerkende, lede, strukturere, fastholde og rekruttere frivillige.
Karina gennemgik et eksempel med Hadsten SK som model, for blandt andet at vise
metodikken bag og mulighederne i frivillighedstjek.dk.
Se mere : www.frivillighedstjek.dk
4. Fra Udviklingskonsulenten
Christian Kjær præsenterede Fodbold Fitness, et koncept udarbejdet af DBU, som har til
formål at give seniorspillere et mere fleksibelt fodboldtilbud i klubberne. Fodbold Fitness er
også begyndt at vække interesse i klubberne i Danmark, hvor der pt. er 100 klubber på
landsplan. DBU Jylland har tilknyttet en Fodbold Fitness konsulent, Anders Østergaard,
som kan hjælpe interesserede klubber i gang. Kontakt Anders for at høre mere på
anoe@dbu.dk.
Der blev orienterede om den nye DBU C-trænerlicens ordning, som henvender sig til
børnetrænere. Træneren er nøglen til det rette trænings- og kampmiljø for alle uansewt
niveau og størrelse.
Kurserne kan afvikles som klubkursus for egne klubs trænere eller som åbne klubkurser
som er fælles for flere klubber. Mere information kan fås ved at se på DBU Jyllands
hjemmeside eller ved at kontakte Karina Kallehauge på 2928 1570.
DBU Jylland opfordrede også til at gøre brug af DBU Jyllands konsulentordning, som er
gratis for klubberne, og har til formål at hjælpe klub og klubledere med måder at
overkomme frivillige lederes udfordringer, samt at strukturere udviklingsforløb i klubben.
Udviklingskonsulenterne i region 3 er: Karina Kallehauge (kaka@dbujylland.dk) og Ivan
Andersen (ivan@dbujylland.dk).
5. Næste møde
Det blev aftalt, at klubberne i Syddjurs Kommune gerne vil involvere det politiske lag i
kommunen, og derefter kontakte DBU Jylland med henblik på at finde en ny fælles
mødedato. Det blev foreslået, at Peter Damborg tager kontakt til Jesper Mathiesen for at
aftale et indledende møde mellem klubberne i kommunen (med Peter Damborg som
repræsentant), DBU Jylland (med Jørgen Snog som repræsentant) og Jesper Mathiesen,
som skal have til formål at belyse de fordele ikke bare kommunen, men klubber og øvrige
kan have ved at deltage i et fælles kommunefodboldmøde. Herefter aftales en ny
kommunefodboldmødedato.
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