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Skriftlig beretning for DBU Sjælland 2021
Endnu et udfordrende og spændende år er nået til vejs ende. Udfordrende, fordi corona-pandemien fortsat
kaster skygger over vores tilværelse, men også spændende, fordi vi ikke har ladet udfordringerne stå i vejen
for at tænke nyt og lancere nye initiativer.
2021 blev nemlig et tætpakket år, hvor forslaget om et nyt DBU Bredde – herunder et nyt DBU Bredde Øst
– endelig kom til afstemning. Det blev også året, hvor Parken dannede en fantastisk ramme omkring
Herrelandsholdets tre indledende gruppekampe ved det udskudte EM 2020. Men måske vigtigst af alt, så
blev det året, hvor danskerne strømmede ud i fodboldklubberne for at blive en del foreningsfodboldens
sunde og sociale fællesskaber.
Jeg vil på de følgende sider forsøge at lave en række nedslagspunkter på de begivenheder, milepæle og
aktiviteter, der tegnede året 2021 set i et DBU Sjælland-perspektiv.
Corona kastede skygger
Vi startede året ud med nye corona-restriktioner, hvor træningen måtte foregå i grupper af højst 5
personer og massevis af sportslige og sociale arrangementer måtte aflyses. Af samme årsag måtte vi også
aflyse Vinterbold-, indefodbold og futsal. Og ligesom mange klubber måtte udskyde generalforsamlinger
eller afvikle digitalt, så slap DBU Sjællands delegeretmøde heller ikke fri, og måtte rykkes flere gange, før en
afvikling endelig var mulig den 30. maj.
Med nedlukningen var vi tvunget til at tænke nyt og kreativt – for hvordan kunne vi komme ud til alle vores
medlemsklubber, dommere, trænere, spillere og ledere, hvis vi stadig var tvunget til at undgå kontakt med
for mange mennesker? Hos DBU Sjælland kom svaret til at hedde webinarer, så vi sikrede, at det var muligt
at dygtiggøre sig og lære en masse nyt. Det blev til webinarer om DBU’s træningsprogrammer, rekruttering
af frivillige og nye spillere samt fysisk træning og meget andet.
1. marts så corona-situationen heldigvis væsentligt bedre ud, og med en lempelse af forsamlingsforbuddet
kunne fodbolden for alvor komme i gang igen. For at sætte yderligere skub i fodboldens genstart valgte
DBU Sjællands bestyrelse, at lægge en kvart million kroner fra egenkapitalen, oveni de tildelte midler fra
DBU’s interne genstartspulje, for at hjælpe gamle og nye spillere tilbage i fodboldklubberne. Beslutningen
blev også truffet på vegne af de løbende meldinger, vi fik fra de frivillige i klubberne, der oplevede stor
interesse og sult efter at spille fodbold.
På baggrund af rundringninger til klubberne og et digitalt idégenereringsmøde blev fem aktiviteter udvalgt
og gjort gratis at benytte for klubberne: Bold & Bevægelse (2-4 årige), Fantastisk Fodboldstart,
Inspirationstræning, Motionsfodbold/FodboldFitness og hjælp til rekruttering af nye medlemmer til
eksisterende hold. Hele 50 klubber valgte at gøre brug af genstartsaktiviteterne, hvilket er ganske fint taget
i betragtning af, at klubberne havde nok se til med en fodboldsæson ventende lige rundt om hjørnet.
Reformarbejdet
2021 blev også året, hvor der endelig skulle træffes en afgørelse omkring en mulig reform af DBU Bredde.
Men på trods af opbakning fra et flertal af de sjællandske klubber, så blev den foreslåede reform af DBU
Bredde ikke vedtaget. Det skete som en konsekvens af, at et flertal af de fremmødte klubber til DBU
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Københavns repræsentantskabsmøde valgte at stemme nej til reformforslaget.
Så selvom resten af lokalunionerne tidligere på året havde stemt for reformforslaget, betød DBU
Københavns klubbers nej, at reformforslaget ikke kunne gennemføres. Reformaftalen var udarbejdet under
forudsætning af, at det blev godkendt på delegeret- og repræsentantskabsmøder i alle seks lokalunioner.
Men vi betragter ikke arbejdet som spildt. Tværtimod blev reformen et rigtig godt afsæt for gode drøftelser
om, hvordan vi i fremtiden sikrer de bedst mulige vilkår for breddefodbolden på Sjælland og i Danmark.
Nye koncepter til pigefodbolden
2021 blev også affyringsrampe for en række nye aktiviteter, der alle er opstartet for at bidrage til at løse
nogle af de problemstillinger, der findes i fodbolden.
Et af de nye initiativer er UEFA PlayMakers Inspired by Disney, der er designet til at være en sjov og sikker
introduktion til at lære fodbold for 5-8 årige piger gennem bevægelse, leg og et snert af Disney-magi. Og
der var så stor rift om at blive værtsklub, at DBU Bredde i forbindelse med den første afviklingsrunde valgte
at udvide fra 30 til 34 værtsklubber.
Målet med aktiviteten er at få flere piger ud på fodboldbanerne, og over 1100 nye fodboldpiger har
allerede fundet vej til banerne. Blandt værtsklubberne var Sjælland flot repræsenteret med 12 klubber.
Som led i aktiviteten bliver frivillige fra værtsklubberne uddannet som playmakers, og her var en af de
meget positive sidegevinster, at det også ser ud til, at der er kommet flere kvindelige rollemodeller blandt
trænerne. Det viste sig nemlig, at hele 70 procent af de 137 kursister ved UEFA Playmaker-uddannelsen var
piger eller kvinder.
Vi har ligeledes oplevet voksende interesse for begynderstævnet Queens Cup for U6-U14 pigeårgangene,
hvor i alt 56 hold har deltaget i de 6 udendørs afviklinger. Formålet er at give pigerne en god oplevelse med
fodbolden, ved at afholde stævner på en anderledes, sjov og spændende måde.
Rekrutteringsaktiviteten Pigeraketten fejrede i år sit 25 års jubilæum ved en særafvikling hos Brorfelde
Observatorium med god hjælp fra de lokale klubber Jernløse BK, Holbæk B&I og Tuse IF. I alt blev det til 20
afviklinger i DBU Sjællands område, hvor 594 piger prøvede fodbolden af, og seks uger efter afviklingen
havde værtsklubberne i gennemsnit fået 7 nye pigespillere i deres klub.
Kontakt endelig administrationen, hvis I er interesseret i særlige tiltag rettet mod pigefodbolden.
Fodbold for de ældre
I 2021 havde vi et fortsat fokus på at sikre gode fodboldaktiviteter – uanset alder. I den forbindelse blev der
afviklet to stævner i det helt nye format Legends League for mænd i alderen 70+. For selvom benene ikke
længere er til dybdeløb og kroppen siger fra til forsøg på saksespark, så er de sundhedsmæssige gevinster
ved fodbolden ikke til at tage fejl af. Derfor er det dejligt at se, at vi nu for eksempel også kan tilbyde M+65
rækker for første gang i mange år.
Blandt andet har vi overtaget driften af en række privatturneringer, og vi sætter stor pris på det gode
samarbejde med de ildsjæle, der har drevet gode og velorganiserede turneringer, som har gjort det nemt
for os at overtage driften og serviceringen af de deltagende klubber.
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Frivillighed og respekt
Igen i år fik vi hjælp fra en række influencere til at anerkende den enorme betydning, som det frivillige
arbejde, der gøres ude i klubberne, har for det danske samfund som helhed, men i den grad også for de
lokale samfund. Med hjælp fra influencerne lykkedes det os at få budskabet ’Giv en hånd og gør en forskel’
ud til deres mange tusinde følgere.
Mange af jer benyttede også lejligheden til at sende en ”Du er guld værd-øl” til helt særlige frivillige i jeres
klub. Tak for jeres mange indstillinger.
Derudover har vi holdt en række særlige webinarer omkring rekruttering og genrekruttering af frivillige
samt brug af Facebook som platform i fodboldklubben, som der var god tilslutning til. Ikke mindst
benyttede mange af jer muligheden for at stifte nærmere bekendtskab med de mange IT-værktøjer, som
DBU har udviklet til at gøre hverdagen nemmere for de frivillige i klubberne. Det skete gennem i alt 21
kurser i KlubCMS, KlubOffice, KampKlar og økonomikurser.
Det er ingen hemmelighed, at tonen på fodboldbanen kan være både for grov og stødende, og derfor har vi
endnu engang sat fokus på den gode tone på fodboldbanen. Det grimme sprog skal sparkes ud af banen, så
fokus forbliver på fodbolden. Kampagnen ’Råb Pænt’ er med til at sætte fokus på den gode tone og respekt,
samt at vi skal tænke os om, inden vi åbner munden.
Bag kampagnen ligger en undersøgelse, der viser, at syv ud af 10 dommere gennem de seneste to år har
oplevet tilråb som ’magtliderlig bøsserøv’ eller ’hjemmebanedommer’ og dårlig adfærd i form af fuckfingre,
små skub eller udskamning på Facebook. I den meget grelle ende er det episoder med trusler, spytklatter
og lussinger.
Og mens følelser, fællesskab og fighterånd er hjertet i fodbolden og ikke skal ændres, så må dårlig adfærd
og groft sprog aldrig blive okay på fodboldbanen. Det tager kampagnen fat i bl.a. med plakater og en
kampagnefilm, som på humoristisk vis gør op med dårlig tone og adfærd på banen ved f.eks. at udskifte de
grimme ord med pænere alternativer. Tidligere landsholdsspiller Stig Tøfting, der ikke ligefrem var kendt
for at tale pænt, optræder i kampagnefilmen, fordi han om nogen kender nødvendigheden af at udskifte de
hårde gloser med en ordentlig tone.
Vi ønsker at understøtte de frivillige bedste muligt med inspiration og erfaringsudveksling. Som led i den
bestræbelse lancerede vi i samarbejde med DBU København podcasten ’Fodboldmagasinet Øst’, som indtil
videre har taget fat på emner som den nye børnestrategi, blebold, mixbold og meget mere. Med podcasten
tilstræber vi, at der skal være tid til at gå i dybden og nuancere nogle af de temaer og problemstillinger, der
fylder i breddefodbolden.
Kontakt endelig administrationen, hvis I har input til podcasten.
Flere dommere, men færre dømte kampe
For flere klubber har efteråret budt på kampe, hvor det ikke har været muligt for DBU Sjælland at påsætte
en dommer. For mens antallet af dommere er steget de seneste år, og vi i dag har mere end 700 aktive
dommere, så står den enkelte dommer til rådighed for færre kampe. Og da der samtidig er kommet flere
turneringshold, så er dommermanglen blevet endnu mere akut.
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Det stod tydeligt, da vi i foråret igangsatte at påsætte dommere til samtlige af DBU Sjællands 11mandsrækker. Bag beslutningen lå en vurdering af, at vi med et stigende antal aktive dommere, så en
mulighed for at lette hverdagen for trænere og ledere i fodboldklubben.
Men op til starten på efterårsturneringen 2021 opstod der dog det positive problem, at langt flere 11mandshold havde tilmeldt sig DBU Sjællands turneringer. For eksempel er antallet af hold i Serie 6 steget
med næsten 62 procent fra 55 i efteråret 2020 til 89 i 2021. Men fra weekend til weekend måtte vi
erkende, at der ikke var nok dommere til rådighed til at dække kampene.
Derfor måtte vi til alles store ærgrelse igen lade otte 11-mandsrækker overgå til døm-selv-kampe, og som
afledt konsekvens, blev muligheden for at påsætte dommere til 8-mandskampe tilsvarende reduceret.
Derfor har DBU Sjælland nu igangsat en række tiltag, der skal styrke rekrutteringen og fastholdelsen af
fodbolddommerne samt serviceringen af dommerpåsætningen. Et af de første skridt var ansættelsen af
regionale dommerpåsættere, og i efteråret lancerede vi ’DBU Sjælland Dommer Awards’, hvor vi, udover de
traditionelle dommernåle og plaquetter, også hyldede dommerne med priser som for eksempel ’årets
fighter’ og ’årets smil’ med hjælp fra sportsjournalist Zak Egholm og fodboldkommentator og tidligere
landsholdsspiller Lars Jacobsen. I DBU Bredde-regi fortsætter vi naturligvis også indsatsen med at gøre det
mere attraktivt at dømme fodbold. Et af årets nye tiltag var, at dommerne kan købe Hummel-dommertøj til
attraktive priser.
Og når det er sagt, så vil vi bare opfordre til, at man husker at værdsætte de mange dommere, der bruger
en stor del af deres fritid på at sikre en god kampoplevelse for fodboldspillere og trænere på de sjællandske
fodboldbaner.
For trods udfordringerne, så har de aktive dommere igen i år gjort en kæmpe indsats for at træde til, når
der manglede en dommer. Mere end 19.000 gange har en dommer eller en linjedommer trådt over
kridtstregen for at dømme en kamp. Det er imponerende, så husk at værdsætte dommeren. Det kan være,
at man lægger en banan og en flaske kildevand i omklædningen. Selv de små ting gør en stor forskel.
En af årets positive tendenser var, at vi oplevede færre sager omkring trusler og vold mod dommere. I seks
af i alt 32 afbrudte kampe, var der tale om vold eller trusler om vold mod kampens dommer. I tre sager var
der tale om decideret vold mod dommeren, mens der i tre andre sager var tale om trusler. I 2019 var der 8
kampe, der blev afbrudt på grund af vold eller trusler om vold mod dommeren
En sag vil altid være en sag for meget, men med over 19.000 dømte kampe, så hører det trods alt til
sjældenhederne. Og når det går galt, så har DBU Sjælland en task force, der står klar til at hjælpe
dommeren videre – blandt andet gennem tilbud om psykologisk krisehjælp gennem Idrættens Forsikringer
og efterfølgende gennem opfølgning i dommerafdelingen. Derudover har vi et løbende fokus på
dommerens tryghed og sikkerhed.
DBU Børnestrategi og DBU Børneklub
John F. Kennedy sagde engang: ’Børn er verdens vigtigste ressource og dens bedste håb for fremtiden’.
Dette gælder også i fodboldens verden, hvor det er børnene, der i sidste ende skal blive fremtidens
fodboldspillere, fremtidens trænere, frivillige, forældre og alle de andre centrale funktioner, der er i
fodboldklubben.
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I januar 2021, godkendte DBU’s bestyrelse endeligt den fælles nye strategi for børnefodbolden.
Ambitionen er at skabe verdens bedste børnefodbold til glæde og gavn for alle børn, dansk fodbold og
Danmark, og bag strategien står en bred vifte af handlinger, som skal være med til at sikre det ambitiøse
mål.
I den nye strategi for børnefodbolden er helt centralt 10 børneløfter og 12 rettigheder, rettigheder som for
øvrigt bygger på FN’s børnekonvention.
Det er med glæde, at vi i DBU Sjælland kan konstatere, at de sjællandske klubber har taget godt mod den
nye børnestrategi, og flere aktivt har bidraget til arbejdet med at udforme strategien.
For mange af de sjællandske klubber, der i forvejen arbejder med børnefodbolden, glæder det os også, at
de 12 nye rettigheder og 10 nye børneløfter på mange måder flugter med tilgangen i klubberne, ligesom at
ambitionen om at skabe verdens bedste børnefodbold i dén grad lever i de sjællandske fodboldklubber.
Senest er der i DBU Sjælland ansat 2 børneklubrådgivere, som skal bidrage til arbejdet med børnefodbolden
på de sjællandske baner, og vi håber at rigtig mange af jer klubber, vil gøre brug af den ekstra ressource i
arbejdet med børnefodbolden.
Uddannelse og klubudvikling
Corona-pandemien har naturligvis også givet udfordring på området for uddannelse af trænere eller
klubudviklingsforløb i 2021. Men trods de skiftende restriktioner og aflysninger, så har 1.180 kursister
deltaget i et C1 eller C2 trænerkursus. Dertil har 86 kursister i alt deltaget i DBU Sjællands to afviklinger af
trænerakademiet med fokus på at løbe hurtigere samt et seminar for pige- og kvindetrænere. Der blev
desuden afviklet 4 trænerrådgiverforløb med 50 eller 100 timers inspirationstræning, samt et enkelt forløb
af ’Fantastisk Fodboldstart for piger”, en Fodbold Fitness træneruddannelse og et enkelt kamplederkursus.
I årets løb har klubrådgiverne afviklet 15 klubudviklingsforløb á 30 timer, der blandt andet har haft fokus på
emner som medlemsrekruttering og organisering af frivillige. Derudover har vores Bevæg Dig For Livetkonsulenter bidraget til opstart af 22 motionstilbud med forskellige målgrupper såsom fodbold fitness,
motionsfodbold, gå-fodbold samt motionshold til pensionister hos både mænd og kvinder.
Derudover er der blevet afviklet 20 fysiske møder i regi af Formandsloungerne, hvor der er blevet sat fokus
på klubsamarbejde, netværksdannelse, vidensdeling og andre emner, som klubberne har ønsket at få på
dagsordenen.
I samarbejde med Get2Sport, Fredensborg Kommune, UngFredensborg og den Boligsociale Helhedsplan
Nivå Kokkedal På Vej er der afholdt to Skills Camps.
Corona-restriktioner gjorde det svært at afvikle skoleaktiviteten ’Hovedet, Kroppen, Klubben’, så ud af 14
planlagte afviklinger, så lykkedes det kun at afvikle 4. Flere er dog flyttet til foråret 2022 grundet
nedlukninger på skolerne på afviklingstidspunktet. 580 elever nåede dog at deltage i aktiviteten.
Fodbold For Fremtiden
I foråret vandt DBU Breddes beskæftigelsesindsats ’Fodbold For Fremtiden’ DBU’s ’En del af noget størreprisen’ med udgangspunkt i pilotforløbet i Haderslev FK. Bag det spændende initiativ står DBU Sjælland,
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som har bygget videre på de gode erfaringer med et tidligere beskæftigelsesprojekt med klubben B1973,
Herlev og Herlev Kommune. DBU Sjælland er, i fællesskab med de andre lokalunioner, derfor gået sammen
om at udvikle nye beskæftigelsesrettede indsatser for unge i alderen 18-29 år, som står uden job eller
uddannelse. Projektet er landsdækkende og løber fra 2020-2023 og er støttet af DBU og Veluxfonden. Som
led i velfærdsalliancer er der opstartet ’Fodbold For Fremtiden’ forløb i Holbæk Kommune og Roskilde
Kommune med hjælp fra frivillige i Holbæk B&I og Svogerslev BK.
DBU eFodbold fik verdenspremiere
DBU Sjælland og de øvrige lokalunioners eFodbold-satsning fortsatte også i 2021. Formålet er at hjælpe
klubberne med at appellere til nye målgrupper og ambitionen er, at trække unge ud af værelserne og ind i
klubhusenes fællesskaber – og meget gerne ud på banerne. Dertil kommer en tro på, at vi kan udnytte
synergieffekterne mellem eFodbold og det traditionelle fodboldtilbud til at fastholde og få flere unge ind i
fodboldklubberne.
DBU eFodbold fik premiere i 2020 og i 2021 er turneringen blevet tilrettelagt efter gode input fra
deltagerklubberne. På Sjælland blev der afholdt fem offline-stævner og der blev uddelt 12 E1
trænercertifikater og 9 G1 turneringsadministrator-certifikater samt afholdt to 2 eFodboldcamps.
Husk at du kan kontakte en eFodbold konsulent, der blandt andet kan rådgive om opstart af en eFodbold
afdeling/hold, uddannelse af eFodbold trænere og ’det gode eFodbold miljø’. Tøv ikke med at kontakte
administrationen eller eFodbold-konsulenten, hvis I gerne vil vide mere om eFodbold.
Styrkelse af fodboldens rolle i lokalsamfundet
DBU Sjælland har i 2021 fortsat haft fokus på at styrke samarbejdet med de sjællandske kommuner. Det har
resulteret i en forlængelse af aftalen med Roskilde Kommune, en forlængelse og udvidelse af aftalen med
Helsingør Kommune og indgåelsen af en ny aftale med Hvidovre Kommune. I øjeblikket har DBU Sjælland i
alt velfærdsalliancer med seks sjællandske kommuner, og vi er i dialog med flere kommuner for at øge
antallet.
I henhold til den nationale kommunestrategi har aftalerne et omdrejningspunkt indenfor enten sundhed,
social indsats, beskæftigelse eller klubudvikling. Med en velfærdsalliance er der vide muligheder for at
ramme et lokalt behov.
Gennem velfærdsalliancerne er det vores håb og forventning, at vi kan rykke tættere på kommunerne, så
de også får en styrket forståelse af breddefodboldens værdi, men også behovet for prioritering i form af
tilskud, faciliteter og lignende. På nuværende tidspunkt indgår vi i velfærdsalliancer med følgende
kommuner:
•
•
•
•
•
•

Helsingør Kommune (2020-2026)
Hvidovre Kommune (2021-2026)
Holbæk Kommune (2020-2023)
Roskilde Kommune (2017-2024)
Slagelse Kommune (2019-2021)
Vordingborg Kommune (2021-2024)

De senere år har DBU og DBU Bredde desuden arbejdet med at udvikle fodbold for patientgrupper på
grund af fodboldens dokumenterede effekt på sundhed. FC Prostata er et tilbud til alle mænd, der har fået
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stillet diagnosen prostatakræft. Konceptet udbydes i et samarbejde med klubberne og Komiteen for
Sundhedsoplysning. Fem DBU Sjælland-klubber udbyder på nuværende tidspunkt et FC Prostata-hold.
Fodbold for Hjertet er for borgere med hjerte-kar-sygdomme og udbydes i samarbejde med
Hjerteforeningen og er støttet af Trygfonden. Derudover deltager Syddansk Universitet (SDU) med henblik
på en videreudvikling af konceptet. I år er der startet 4 nye Fodbold For Hjertet-hold op, så i alt findes der
nu 10 klubber med Fodbold For Hjertet-hold i DBU Sjælland-klubber.
Fald i medlemstallet – men positive tendenser
Danmarks Idræts forbunds (DIF) seneste medlemstal gældende for kalenderåret 2020 er blevet
offentliggjort. Overordnet set er det ikke til at komme udenom, at de tal tydeligt viste, at den sjællandske
fodbold igen i år har mistet flere medlemmer, end den har fået.
2787 færre fodboldspillere var der i kalenderåret 2020 i forhold til 2019, og i 2019 var der tilsvarende 2378
færre fodboldspillere i forhold til 2018. Dermed har den sjællandske fodbold mistet 5165 fodboldspillere
set over en 2-årig periode.
I alt var der i kalenderåret 2020, 81.740 aktive fodboldspillere i DBU Sjællands medlemsklubber.
Vi kan ikke komme udenom, at disse tal påviser en tilbagegang i antallet af fodboldspillere på Sjælland, og
særligt hos de yngre ser vi en stor del af frafaldet. Med den nye børnestrategi er vi i gang med at udvikle
flere tiltag til klubberne, som skal være med til at modvirke denne kedelige tendens, og få endnu flere børn
ud og spille fodbold i fremtiden. Derudover har der, som tidligere nævnt, være igangsat en række gratis
genstarts-tiltag, der har hjulpet klubberne med at få de tabte aktive tilbage på fodboldbanerne.
En positiv tendens er dog en fremgang på 376 medlemmer i aldersgruppen 19-24 år, hvor der er fremgang
blandt både mænd og kvinder, så igen i år kan vi konstatere, at flere voksne/ældre vælger fodbolden til i
DBU Sjællands medlemsklubber.
Her er det også værd at bemærke, at vi hen over sommeren, med genstarten af fodbolden efter
nedlukningen, har kunnet konstatere at næsten samtlige af DBU Sjællands medlemsklubber melder om
tilvækst af medlemmer i klubberne.
Samtidig kan vi konstatere, at holdtilmeldingerne til DBU Sjællands turneringer har set meget positive ud,
og vi tillader os derfor at se dette som en tendens, som giver tro på vækst i antallet af sjællandske
fodboldspillere, som forhåbentligt vil give sig til kende i medlemstallene for 2021, når disse offentliggøres.
Flotte takter fra landsholdene
Sommeren vil nok især blive husket for, hvordan Herre A-landsholdet samlede nationen omkring en
eventyrlig EM-rejse, der efter tre historiske hjemmebanekampe i Parken, to fantastiske kampe i Amsterdam
og Baku, kulminerede med et snævert 1-2 nederlag i semifinalen på Wembley mod England.
Derudover kvalificerede Herre A-landsholdet sig til VM med ni sejre og et enkelt nederlag.
På samme vis har kvinde A-landsholdet fortsat med at imponere og er nu gået igennem den første del af
VM-kvalifikationen med seks sejre ud af seks mulige. Derudover kan vi alle se frem til Kvinde A-landsholdets
EM-slutrunde, der som bekendt blev udskudt fra 2021.
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De danske ungdomslandsholds 2021 har også været succesfuldt.
U21-landsholdet kvalificerede sig suverænt fra deres EM-pulje med 3 sejre til kvartfinalen, hvor Tyskland
efter en meget dramatisk kamp, og straffesparkskonkurrence, blev endestationen. En kamp som lige så
godt kunne være gået danskernes vej, og det giver håb for fremtiden.
Samlet set har de danske landshold været i aktion 86 gange, spillet mod 35 forskellige nationer og vundet
54 gange.
192 mål er det blevet til, og vi kan på både danske vegne, men også på sjællandske vegne, tillade os at være
stolte af denne del af vores fodbold, hvor de sjællandske klubber som altid, har været storleverandører af
spillere til alle de danske landshold

Afslutning
Jeg vil gerne takke alle de frivillige, der gør det hele muligt ude i klubberne, og samtidig sende en tak til de
frivillige i DBU Sjællands organisation for den store indsats, I yder. Tusind tak for jeres store indsats gennem
årene.
På vegne af bestyrelsen
Jakob Koed, formand for DBU Sjælland
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