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Informationsfolder 2018 
 

En ny udgave af Region 2’s informationsfolder er på banen med 

information om regionens turneringer, stævner, cups m.v. 

 

Vi håber, at folderen vil være til hjælp i det daglige klubarbejde for 

trænere, ledere og kampfordelere. Vi har udsendt 1 eksemplar  

pr. post og vi har udsendt folderen i en pdf-fil pr. mail til samtlige 

klubber i regionen, ligesom folderen altid kan downloades på 

www.dbujylland.dk/region2. Du kan ved henvendelse til regions-

kontoret få tilsendt yderligere fysiske eksemplarer til 10 kr. pr. stk. 

 

Tilmeldinger til de relevante turneringstilbud skal i størst muligt 

omfang foretages via www.kluboffice.dbu.dk.  

Alternativt må der rettes henvendelse til regionskontoret på mail 

region2@dbujylland.dk eller pr. tlf. 8939 9920.  

 

Ud over denne informationsfolder vil vi gerne henlede klubbernes 

opmærksomhed på DBU Jyllands Uddannelseskatalog 2018 og ikke 

mindst på hjemmesiden www.dbujylland.dk, hvor der kan findes 

mange flere oplysninger om turnerings-, stævne- og kursustilbud. 

 

På www.dbujylland.dk/region2 kan du følge med i aktuelle regionale 

nyheder og tilbud, ligesom du altid kan finde det nyeste nummer af 

vores nyhedsbrev ”Fodbold Nyt Region 2”. 

 
God sæson! 
 
DBU Jylland Region 2 
Johanne Berg 
Formand 

http://www.kluboffice.dbu.dk/
mailto:region2@dbujylland.dk
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DBU Jylland Region 2 
 
Adresse: DBU Jylland Region 2, Mozartsvej 9, 7500 Holstebro 
 
Ansatte: Hans Sørensen, René Pedersen og Mie Brun Pedersen 
 
Telefon: 8939 9920 (hovednummer) 
  
 8939 9921 – hasn@dbujylland.dk  (Hans direkte) 
 8939 9922 – repe@dbujylland.dk  (René direkte) 
 8939 9923 – miem@dbujylland.dk  (Mie direkte) 
 
Telefontid: Mandag - torsdag kl. 09.00 - 16.00 
 Fredag kl. 09.00 - 14.30 
 
E-mail: region2@dbujylland.dk 
 
Hjemmeside: www.dbujylland.dk/region2   

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 

DBU Jylland 
 
Adresse: DBU Jylland, Kileparken 27, 8381 Tilst 
 
Telefon: 8939 9999 
 
Telefontid: Mandag - torsdag kl. 09.00 - 16.00 
 Fredag kl. 09.00 - 14.30 
 
E-mail: info@dbujylland.dk  
 
Hjemmeside: www.dbujylland.dk  
 

 

mailto:hasn@dbujylland.dk
mailto:repe@dbujylland.dk
mailto:miem@dbujylland.dk
mailto:region2@dbujylland.dk
http://www.dbujylland.dk/region2
mailto:info@dbujylland.dk
http://www.dbujylland.dk/
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Gratis klubrådgivning 
 

Har din fodboldklub brug for faglig sparring, så kan I kvit og frit gøre brug af en 

af DBU Jyllands Klubrådgivere. 
 

DBU Jyllands klubrådgivere kan hjælpe din klub på en række forskellige områder. 

Få f.eks. hjælp til:  

- Optimering af klubbens daglige drift  

- Overblik over uddannelsesmuligheder  

- Udarbejdelse af en uddannelsesplan  

- Klubmæssig førstehjælp  

- Konflikthåndtering – klubrådgiveren som sparringspartner  

- Fastholdelse af spillere  

- Rekruttering og fastholdelse af frivillige  

- Søg fonde og puljer  

 

DBU Jyllands klubrådgivere kommer også gerne ud til en uformel samtale 
omkring klubbens dagligdag og ønsker til indsatsområder.  
 

Vore rådgivere kan både hjælpe jer godt på vej, og supporte undervejs, så I 
kommer godt i mål med jeres egne indsatsområder og tiltag.  
 

DBU Jylland Region 2 har tilknyttet 2 klubrådgivere: 
 

  

Klaus Gertsen   Palle Madsen 

Bygtoften 10   Sønderborgvej 3A   

8800 Viborg   8600 Silkeborg 

Mobil 2465 9515   Mobil 2068 1967 

Mail: klgr@dbujylland.dk  Mail: pama@dbujylland.dk 

(Thisted, Morsø, Skive, Viborg, Lemvig,   (Ringkøbing-Skjern, Herning og 

Struer og Holstebro Kommuner)   Ikast-Brande Kommuner) 

 

 

Tøv ikke med at ringe - rådgivning og sparring er gratis 
 

… og bringer det jer videre til et længere klubudviklingsforløb, 
kan I læse mere om dette på side 29. 

 

mailto:klgr@dbujylland.dk
mailto:pama@dbujylland.dk
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Vigtige datoer 2018 
 

Februar 2018 
20.         Deadline for tilmelding til Træningskampe 5- og 7/8-mands 
28.         Foreløbigt kampprogram for Træningskampe 5- og 7/8-mands 
 

Marts 2018 
01.         Deadline for tilmelding til Oldboys og Veteraner  
03.         Badecup i KCL Badeland i Skive for U10 til U13  
04.         Badecup i KCL Badeland i Skive for U6 til U9 samt U10 Piger 
07.         Deadline for rettelser af Træningskampe 5- og 7/8-mands  
08.         Endeligt kampprogram for Træningskampe 5- og 7/8-mands 
08.         Foreløbigt kampprogram for Oldboys & Veteraner   
15.         Deadline for at korrigere hold til U10 & 7/8-mandsturneringen 
15.         Deadline for rettelser til Oldboys & Veteran turneringen  
16.         Endeligt kampprogram for Oldboys & Veteraner 
28.         Foreløbigt kampprogram for U10 & 7/8-mands turnering 
 

April 2018 
01.         Deadline for at korrigere hold til 3- og 5-mands turneringen (U5-U9) 
05.         Deadline for rettelser til U10 & 7/8-mands turneringen  
06.         Endeligt kampprogram for U10 & 7/8-mands turneringen 
12.         Foreløbigt kampprogram for 3- og 5-mands turnering (U5-U9) 
23.         Deadline for rettelser til 3- og 5-mands turneringen (U5-U9) 
24.         Endeligt kampprogram for 3- og 5-mandsturneringen (U5-U9) 
 

Maj 2018 
13.         Deadline for tilmelding til Sommercup Jyllands Park Zoo 
27.         Sommercup i Jyllands Park Zoo 
27.         Deadline for tilmelding til Sommercup Jesperhus 
 

Juni 2018 
10.         Deadline for tilmelding til 3,- 5- og 8-mands efterår 
10.         Sommercup i Jesperhus  
24.         Regionsfinaler for U13 og ældre  
26.         Foreløbigt kampprogram til 3,- 5- og 7/8-mands 
 

Juli 2018 
11.         Deadline for rettelser til 3,- 5- og 7/8-mands 
12.         Endeligt kampprogram til 3,- 5- og 7/8-mands 
 
September 2018 
20.         Deadline for tilmelding til Indendørsturneringen 
20.         Deadline for tilmelding til Futsal  
 

Oktober 2018 
12.         Endeligt kampprogram for Indefodbold 
26.         Endeligt kampprogram for Futsal 
 

November 2018 
26.         Årsmøde i Aulum 
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Tilmeldingsfrist 20. februar 2018: 

Træningskampe for 8-mandsholdene 

 

Række: Niveauer: Årgange: Spilletid: 

Herresenior* C + 16 2 x 30 min. 

U19 Drenge* C 1999-00 2 x 30 min. 

U17 Drenge* C 2001 2 x 30 min. 

U16 Drenge* C 2002 2 x 30 min. 

U15 Drenge* C 2003 2 x 30 min. 

U14 Drenge* C 2004 2 x 30 min. 

U13 Drenge  C 2005 2 x 30 min. 

U12 Drenge A, B & C 2006 2 x 30 min. 

U11 Drenge  A, B & C 2007 2 / 2 x 15 min. 

    

Kvinder* C + 15 år 2 x 30 min. 

U18 Piger*  C 2000-01 2 x 30 min. 

U16 Piger* C 2002 2 x 30 min. 

U15 Piger* C 2003 2 x 30 min. 

U14 Piger* C 2004 2 x 30 min. 

U13 Piger  C 2005 2 x 30 min. 

U12 Piger A, B & C 2006 2 x 30 min. 

U11 Piger  A, B & C 2007 2 / 2 x 15 min. 

 
* rækkerne afvikles som kortbanefodbold 
 
Holdene spiller 3 træningskampe/stævner i uge 13, 14 og 15. Kampene ledes af 
lokale dommere, med mindre dommerkoden ændres.  
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Tilmeldingsfrist 20. februar 2018: 

Træningskampe for 5-mandsholdene 
 

Række: Årgange: 1. Stævne 2. Stævne 3. Stævne 

U13 Drenge 2005 28/03 04/04 11/04 

U12 Drenge 2006 26/03 02/04 09/04 

U11 Drenge 2007 28/03 04/04 11/04 

U10 Drenge A 2008 24/03 07/04 14/04 

U10 Drenge B-C 2008 27/03 05/04 12/04 

U9 Drenge A 2009 21/04 03/05  

U9 Drenge B-C 2009 23/04 30/04  

U8 Drenge A 2010 21/04 03/05  

U8 Drenge B-C 2010 24/04 01/05  

     

U13 Piger 2005 27/03 05/04 12/04 

U12 Piger 2006 26/03 02/04 09/04 

U11 Piger 2007 28/03 04/04 11/04 

U10 Piger A 2008 24/03 07/04 14/04 

U10 Piger B-C 2008 28/03 04/04 11/04 

U9 Piger A-B-C 2009 26/04 03/05  

U8 Piger A-B-C 2010 24/04 01/05  

 
U10 Drenge/Piger spiller 3 træningsstævner inden turneringstart i uge 17! 
 
U8 og U9 Drenge/Piger spiller 2 træningsstævner inden turneringsstart i uge 19.
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Tilmeldingsfrist 1. marts 2018: 

M+32 / M+40 / M+45 / M+50 / M+55 / M+60 forår 2018 
 

Række: Spilleform: Årgange: Spilledag: Spilletid: 

M+32 A, B og C 11-mands + 32 år Onsdag kl. 19.00 2 x 35 min. 

M+40 11-mands + 40 år Onsdag  kl. 19.00 2 x 35 min. 

M+32 7-mands + 32 år Onsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

M+40 7-mands + 40 år Onsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

M+45 7-mands + 45 år Mandag kl. 19.00 2 x 30 min. 

M+50 7-mands + 50 år Onsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

M+55 7-mands + 55 år Onsdag kl. 19.00 2 x 30 min. 

M+60 5-mands + 60 år Onsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

 
Generelle bemærkninger: 
Holdgebyret udgør 290 kr. pr. hold pr. halvår. I alle rækker, må hvert hold uden at ansøge 
om dispensation benytte 2 spillere, der er ind til 2 år yngre end alderskravene. Alle hold er 
overført til foråret 2018 fra efteråret 2017 og holdene er indplaceret ud fra resultaterne i 
efteråret. 
 
En spiller kan spille M+32 og M+40 spille fodbold for én klub og deltage i DBU Jyllands 
centrale turnering for en anden under følgende forudsætninger:  
Klubben skal indhente en skriftlig tilladelse hos den klub, som spilleren er spilleberettiget for i 
DBU Jyllands centrale turnering, før den pågældende spiller kan benyttes. En spiller kan kun 
have tilladelse til at spille Oldboys/Veteran fodbold for én klub i samme turneringshalvdel. 
 
 

Holdtilmelding 
 

Tilmelding af hold i alle rækker foretages på www.kluboffice2.dbu.dk  

– gå i ”Turneringer og hold” – ”Holdtilmelding” – ”Turneringer og stævner”. 
 

 

http://www.kluboffice2.dbu.dk/
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Kommunemesterskaber for Serie 5 og Serie 6 hold 
 
 

NYHED 
 
Som noget nyt tilbydes klubberne i Region 2 at deltage i Kommunemesterskaber  

for Serie 5 og Serie 6 hold. Turneringen afvikles som en pokalturnering 11:11 – det vil sige at 

turneringen slutter for et hold ved første nederlag – vinderne går videre til næste runde. 

I tilfælde af uafgjort i en kamp går holdene direkte til straffespark  

 

Kommunemesterskabet er et tilbud til de Serie 5 og Serie 6 hold som ikke har mulighed for at 

deltage i DBU’s Pokalturnering fordi de har højere rangerede hold samt for de hold som blot 

ønsker nogle ekstra kampe. 

 

Turneringen udbydes i sammenlagte kommuner for at sikre et passende antal hold samt for 

at sikre korte kørselsafstande. 

 
Følgende kommuner spiller sammen/mod hinanden: 

Thisted og Morsø 

Skive og Viborg 

Lemvig, Struer og Holstebro  

Ringkøbing-Skjern 

Herning og Ikast-Brande 

 

En klub kan frit deltage med flere hold i turneringen – eneste krav er at de også deltager i 

den ordinære turnering. 

 
Datoplan: 

1. runde = tirsdag 24. april  (uge 17) 

2. runde = tirsdag 8. maj  (uge 19) 

3. runde = tirsdag 22. maj  (uge 21) 

4. runde = tirsdag 5. juni  (uge 23) 

5. runde = tirsdag 19. juni  (uge 25)  

(runde 5 benyttes ikke såfremt holdantallet kun kræver maks. 4 runder) 

 
Tilmeldingsfrist 8. april 2018.  
 
Der betales et holdgebyr på kr. 150,00. 
 
Vinderen af hvert kommunemesterskab modtager en pokal samt en lille gave til holdet! 
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Frist for korrektion af hold 15. marts 2018: 

8-mands turneringer / stævner – forår 2018 
 
Række: Årgange: Spilledag: Spilletid: 

Herre C** +16 år Torsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U19 Drenge C* 1999-00 Tirsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U17 Drenge C*  2001 Tirsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U16 Drenge C* 2002 Tirsdag kl. 19.00 2 x 30 min. 

U15 Drenge C* 2003 Tirsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U14 Drenge C* 2004 Mandag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U13 Drenge C1/C2 2005 Mandag  kl. 18.00 2 x 30 min. 

U12 Drenge A1 2006 Lørdag  kl. 10.00 2 x 30 min. 

U12 Drenge A2 2006 Lørdag  kl. 10.00 2 x 30 min. 

U12 Drenge B 2006 Lørdag  kl. 10.00 2 x 30 min. 

U12 Drenge C 2006 Mandag  kl. 18:00 2 x 30 min. 

U11 Drenge A1 2007 Lørdag  kl. 10.00 2 x 15 min. / 2 

U11 Drenge A2 2007 Lørdag  kl. 10.00 2 x 15 min. / 2 

U11 Drenge B 2007 Lørdag  kl. 10.00 2 x 15 min. / 2 

U11 Drenge C 2007 Onsdag  kl. 18.00 2 x 15 min. / 2 

Oldgirls  +29 år Torsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

Kvinder C1** / C2** +15 år Onsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U18 Piger C*  2000-01 Tirsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U16 Piger C*  2002 Tirsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U15 Piger C* 2003 Tirsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U14 Piger C* 2004 Tirsdag  Kl. 18.30 2 x 30 min. 

U13 Piger C1/C2 2005 Torsdag  kl. 18:00 2 x 30 min. 

U12 Piger A 2006 Lørdag  kl. 10.00 2 x 30 min. 

U12 Piger B 2006 Mandag  kl. 18:00 2 x 30 min. 

U12 Piger C 2006 Mandag  kl. 18:00 2 x 30 min. 

U11 Piger A 2007 Lørdag  kl. 10.00 2 x 15 min. / 2 

U11 Piger B 2007 Tirsdag  kl. 18.00 2 x 15 min. / 2 

U11 Piger C 2007 Tirsdag  kl. 18.00 2 x 15 min. / 2 
 

*  Rækkerne afvikles som kortbanefodbold (drengerækkerne spiller med offside) 
**  Seniorrækkerne spiller forsat 7-mands som kortbanefodbold 
 

Generelle bemærkninger: 
Som udgangspunkt deltager klubberne i foråret med hold i niveauer ombrudt efter efteråret. 
Der kan dog både tilmeldes og udtrækkes hold før foråret. 
 

Holdgebyret for U11 og U12 udgør kr. 305,00 pr. hold (forår 2018) 
Holdgebyret for øvrige rækker udgør kr. 290,00 pr. hold (forår 2018) 
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Frist for korrektion af hold 15. marts 2018: 

5-mands turneringer / stævner – forår 2018 

 

Række: Årgange: Spilledag: Spilletid: 

U13 Drenge 2005 Onsdag  kl. 18.30 2 x 30 min. 

U12 Drenge  2006 Mandag kl. 18.00 2 x 30 min. 

U11 Drenge  2007 Onsdag  kl. 18.00 2 x 10 min. / 2 

U10 Drenge A 2008 Lørdag  kl. 10.00 2 x 15 min. / 2 

U10 Drenge B & C 2008 Torsdag kl. 18.00 2 x 15 min. / 2 

U13 Piger 2005 Torsdag kl. 18.30 2 x 30 min. 

U12 Piger 2006 Mandag kl. 18.00 2 x 30 min. 

U11 Piger 2007 Onsdag  kl. 18.00 2 x 15 min. / 2 

U10 Piger A 2008 Lørdag  kl. 10.00 2 x 15 min. / 2 

U10 Piger B & C 2008 Onsdag  kl. 18.00 2 x 15 min. / 2 

 
 
Frist for korrektion af hold 1. april 2018: 
 

Række: Årgange: Spilledag: Spilletid: 

U9 Drenge A 2009 Lørdag  kl. 10.00 2 x 15 min. / 2 

U9 Drenge B & C 2009 Mandag kl. 17.30 2 x 15 min. / 2 

U8 Drenge A 2010 Lørdag  kl. 10.00 2 x 10 min. / 2 

U8 Drenge B & C 2010 Tirsdag  kl. 17.30 2 x 10 min. / 2 

U9 Piger A, B & C 2009 Torsdag kl. 17.30 2 x 15 min. / 2 

U8 Piger A, B & C 2010 Tirsdag  kl. 17.30 2 x 10 min. / 2 

 
 
Generelle bemærkninger: 
Som udgangspunkt deltager klubberne med de hold, som afsluttede efterårets 
stævner. Der kan dog både eftertilmeldes og udtrækkes hold til foråret. 
 
Alle hold deltager som udgangspunkt i op til 4 stævner.  
 
Holdgebyret udgør kr. 245,00 pr. hold (forår 2018) 
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Frist for korrektion af hold 1. april 2018: 

3-mands stævner / JYSKE 3-BOLD - forår 2018 
 
Række: Årgange: Spilledag: Spilletid: 

U8 Drenge 2010 Torsdag kl. 17.30 3 kampe á 10 min. 

U7 Drenge 2011 Onsdag kl. 17.30 3 kampe á 10 min. 

U6 Drenge 2012 Torsdag kl. 17.30 3 kampe á 10 min. 

U5 Drenge 2013 Onsdag kl. 17.30 3 kampe á 10 min. 

U8 Piger 2010 Torsdag kl. 17.30 3 kampe á 10 min. 

U7 Piger 2011 Onsdag kl. 17.30 3 kampe á 10 min. 

 
Generelle bemærkninger: 
Som udgangspunkt deltager klubberne med de hold, som afsluttede efterårets 
stævner. Der kan dog både eftertilmeldes og udtrækkes hold til foråret. 
 
Alle hold deltager som udgangspunkt i op til 3 stævner. 
Ved hvert stævne spilles 3 kampe á 10 minutter.  
 
Holdgebyret udgør kr. 185,00 pr. hold (forår 2018) 
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Gode råd omkring BØRNEFODBOLD 
 
Fair Play er en vigtig ingrediens i  BØRNEFODBOLD – derfor opfordrer vi til: 

-  At holdene hilser på hinanden inden kampen 

-  At holdene siger tak for kampen til hinanden efter kampen 

-  At holdene udviser respekt for hinanden 

 

DBU Jylland opfordrer til: 

-  At undgå at forældre og trænere coacher målmanden fra mållinjen tæt ved målet 

-  Vær under kampene med til at skabe så lige kampe, som muligt. Husk børnefodbold 

 handler om barnet udvikling og i mindre grad kampenes resultat. 

-  Vi opfordrer holdenes ledere til at følge HAK-princippet således, at alle børn spiller  

 minimum Halvdelen Af Kampen. 

- 3:3 spilles uden målmand - stimulér gerne børnene til at søge så mange boldberøringer  

 som muligt. 

 

DE  10  FORÆLDREBUD 
 

1. Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det. 
 

2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen                                             
         - ikke bare til din datter eller søn. 
 

3. Giv opmuntring i både med- og modgang                                                           
         - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. 
 

4. Respekter trænerens brug af spillerne                                                                 
         - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. 
 

5. Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes 
afgørelser. 

 

6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke. 
 

7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet. 
 

8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke. 
 

9. Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om initiativer til årlige 
forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger.  
Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens 
liv, end lyst og engagement. 
 

10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig! 
 

  



 Informationsfolder 2018 

 

Side 15 

 

Tilmeldingsfrist 10. juni 2018: 

8-mands turneringer / stævner – efterår 2018 
 

Række: Årgange: Spilledag: Spilletid: 

Herre C** +16 år Torsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U19 Drenge C* 2000-01 Tirsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U17 Drenge C*  2002 Tirsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U16 Drenge C* 2003 Tirsdag kl. 19.00 2 x 30 min. 

U15 Drenge C* 2004 Tirsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U14 Drenge C* 2005 Mandag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U13 Drenge C1/C2 2006 Mandag kl. 18:00 2 x 30 min. 

U12 Drenge A1 2007 Lørdag  kl. 10.00 2 x 30 min. 

U12 Drenge A2 2007 Lørdag  kl. 10.00 2 x 30 min. 

U12 Drenge B 2007 Lørdag  kl. 10.00 2 x 30 min. 

U12 Drenge C 2007 Onsdag  kl. 18:00 2 x 30 min. 

U11 Drenge A1 2008 Lørdag  kl. 10.00 2 x 15 min. / 2 

U11 Drenge A2 2008 Lørdag  kl. 10.00 2 x 15 min. / 2 

U11 Drenge B 2008 Lørdag  kl. 10.00 2 x 15 min. / 2 

U11 Drenge C 2008 Torsdag  kl. 18.00 2 x 15 min. / 2 

Oldgirls  +29 år Torsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

Kvinder C1/ C2** +15 år Onsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U18 Piger C*  2001-02 Tirsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U16 Piger C*  2003 Tirsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U15 Piger C* 2004 Tirsdag  kl. 19.00 2 x 30 min. 

U14 Piger C* 2005 Tirsdag  Kl. 18.30 2 x 30 min. 

U13 Piger C1/C2 2006 Mandag kl. 18:00 2 x 30 min. 

U12 Piger A 2007 Lørdag  kl. 10.00 2 x 30 min. 

U12 Piger B 2007 Tirsdag  kl. 18:00 2 x 30 min. 

U12 Piger C 2007 Tirsdag  kl. 18:00 2 x 30 min. 

U11 Piger A 2008 Lørdag  kl. 10.00 2 x 15 min. / 2 

U11 Piger B 2008 Onsdag  kl. 18.00 2 x 15 min. / 2 

U11 Piger C 2008 Onsdag  kl. 18.00 2 x 15 min. / 2 
 

 

*  Rækkerne afvikles som kortbanefodbold 
**  Seniorrækkerne spiller 7-mands som kortbanefodbold 
 

Generelle bemærkninger: 
Klubberne skal på ny tilmelde hold til efteråret. 
NYHED: Fra efteråret 2018 spilles der med ombrydning i de børnerækker (U12 og nedefter) hvor der 
er mulighed for det. Turneringen ombrydes halvvejs i turneringen ud fra holdets resultater. 
 

Holdgebyret for U11 og U12 udgør kr. 305,00 pr. hold (efterår 2018) 
Holdgebyret for øvrige rækker udgør kr. 290,00 pr. hold (efterår 2018) 
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Tilmeldingsfrist 10. juni 2018: 

5-mands turneringer / stævner – efterår 2018 
 

Række: Årgange: Spilledag: Spilletid: 

U13 Drenge 2006 Mandag  kl. 18.30 2 x 30 min. 

U12 Drenge  2007 Onsdag  kl. 18.00 2 x 30 min. 

U11 Drenge  2008 Torsdag  kl. 18.00 2 x 15 min. / 2 

U10 Drenge A 2009 Lørdag  kl. 10.00 2 x 15 min. / 2 

U10 Drenge B & C 2009 Mandag  kl. 18.00 2 x 15 min. / 2 

U9 Drenge A 2010 Lørdag  kl. 10.00 2 x 15 min. / 2 

U9 Drenge B & C 2010 Tirsdag  kl. 17.30 2 x 15 min. / 2 

U8 Drenge A 2011 Lørdag  kl. 10.00 2 x 10 min. / 2 

U8 Drenge B & C 2011 Onsdag  kl. 17.30 2 x 10 min. / 2 

U13 Piger 2006 Mandag  kl. 18.30 2 x 30 min. 

U12 Piger 2007 Onsdag  kl. 18.00 2 x 30 min. 

U11 Piger 2008 Onsdag  kl. 18.00 2 x 15 min. / 2 

U10 Piger A 2009 Lørdag  kl. 10.00 2 x 15 min. / 2 

U10 Piger B & C 2009 Torsdag  kl. 18.00 2 x 15 min. / 2 

U9 Piger A, B & C 2010 Tirsdag  kl. 17.30 2 x 15 min. / 2 

U8 Piger A, B & C 2011 Onsdag  kl. 17.30 2 x 10 min. / 2 

 

Generelle bemærkninger: 
Klubberne skal på ny tilmelde hold til efterårets turneringer/stævner. 
NYHED: Fra efteråret 2018 spilles der med ombrydning i de børnerækker hvor der er 
mulighed for det. Turneringen ombrydes halvvejs i turneringen ud fra holdets resultater. 

U12 og U13 spiller enkeltstående kampe (7-10 kampe pr. hold). 
U10 og U11 spiller 6 stævner i efteråret. U8 og U9 spiller 4 stævner i efteråret. 
 

Holdgebyret udgør kr. 245,00 pr. hold (efterår 2018) 
 

 

NYT-NYT-NYT – løbende tilmelding: 

3-mands turneringer / stævner – efterår 2018 

 
Række: Årgange: Spilledag: Spilletid: 

U8 Drenge 2011 Onsdag  kl. 17.30 3 kampe á 10 min. 

U7 Drenge 2012 Torsdag  kl. 17.30 3 kampe á 10 min. 

U6 Drenge 2013 Onsdag  kl. 17.30 3 kampe á 10 min. 

U5 Drenge 2014 Onsdag  kl. 17.30 3 kampe á 10 min. 

U8 Piger 2011 Onsdag  kl. 17.30 3 kampe á 10 min. 

U7 Piger 2012 Onsdag  kl. 17.30 3 kampe á 10 min. 
 

NYHED: 3-mands udbydes fremover som tilmeldingsstævner med løbende tilmelding.  
Der bliver mulighed for at deltage i op til 4 stævnerne i efteråret og tilmelding foretages 10 
dage før stævnet. Spilledagene ligger fast og spillestederne fordeles blandt de tilmeldte hold 
med stor fokus på geografien. 
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DATOPLAN 2018 

 
 
Uge 

7:7 og 8:8 
enkeltkampe 

U13+ 

8:8 
enkeltkampe 

U12  

5:5 og 8:8 
stævner 

U10 & U11 

5:5 
stævner 
U8 & U9 

3:3 
stævner 
U6 & U7 

10  (05/3-11/3)      

11  (12/3-18/3) Tilmelde Tilmelde Tilmelde   

12  (19/3-25/3)      

13  (26/3-01/4) Træn 1. rd. Træn 1. rd. Træn 1. rd. Tilmelde Tilmelde 

14  (02/4-08/4) Træn 2. rd. Træn 2. rd. Træn 2. rd.   

15  (09/4-15/4) Træn 3. rd. Træn 3. rd. Træn 3. rd.   

16  (16/4-22/4) 1. runde 1. runde  Træn 1. rd.  

17  (23/4-29/4) 2. runde 2. runde 1. runde Træn 2. rd.  

18  (30/4-06/5) 3. runde 3. runde 2. runde   

19  (07/5-13/5) 4. runde 4. runde  1. runde 1. runde 

20  (14/5-20/5) 5. runde 5. runde 3. runde   

21  (21/5-27/5) 6. runde 6. runde  2. runde  

22  (28/5-03/6) 7. runde 7. runde 4. runde  2. runde 

23  (04/6-10/6) 8. runde 8. runde  3. runde  

24  (11/6-17/6) 9. runde 9. runde 5. runde   

25  (18/6-24/6) 10. runde + RF 10. runde  4. runde 3. runde 

26  (25/6-01/7)   6. runde   

27-32 Skoleferie Skoleferie  Skoleferie Skoleferie Skoleferie 

33  (13/8-19/8) 1. runde 1. runde    

34  (20/8-26/8) 2. runde 2. runde 1. runde 1. runde 1. runde 

35  (27/8-02/9) 3. runde 3.+4. runde 2. runde   

36  (03/9-09/9) 4.-5. runde 5. runde 3. runde 2. runde 2. runde 

37  (10/9-16/9) 6. runde 6. runde    

38  (17/9-23/9) 7. runde 7. runde 4. runde 3. runde 3. runde 

39  (24/9-30/09) 8. runde 8. runde 5. runde   

40  (01/10-07/10) 9. runde 9. runde 6. runde 4. runde 4. runde 

41  (08/10-14/10) 10. runde 10. runde    

42  (15/10-21/10) Ferie Ferie Ferie Ferie Ferie 
 

Kommentarer: Træn = Træningskampe 
Tilmelde  = Tilmeldingsfrist 
RF = Regionsfinaler 

 

Datoplanen må alene betragtes som et udgangspunkt for afviklingen. 
 

Der afvikles regionsfinaler for U13 og opefter søndag 25. juni 2018. 
 

Samtlige spillere i aldersgruppen U5 til U12 modtager i forbindelse med forårets afslutning en 
guldmedalje. Medaljer udsendes til klubbens kampfordeler primo juni. 
 

3:3 hold modtager 5 medaljer pr. hold 
5:5 hold modtager 8 medaljer pr. hold 
8:8 hold modtager 11 medaljer pr. hold. 
Der kan købes ekstra medaljer ved henvendelse til regionskontoret.  
Ekstra medaljer koster kr. 20,00 pr. stk. inkl. forsendelse! 
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DATOPLAN 2018 
 
 
 
Uge 
 

M+32 A og B 
11:11 

(Oldboys) 

M+40 
11:11 

(Veteraner) 

M+32 / M+40 / M+45 
M+50 / M+55 / M+60 

7:7 

09  (26/2-04/3) Tilmeld Tilmeld Tilmeld 

10  (05/3-11/3) Foreløbig T-Plan Foreløbig T-Plan Foreløbig T-Plan 

11  (12/3-18/3) T-Plan T-Plan T-Plan 

12-13  (19/3-01/4)    

14-15 (02/4-15/4)    

16  (16/4-22/4) 1. runde 1. runde 1. runde 

17  (23/4-29/4) 2. runde 2. runde 2. runde 

18  (30/4-06/5) 3. runde 3. runde 3. runde 

19  (07/5-13/5) 4. runde 4. runde 4. runde 

20  (14/5-20/5) 5. runde 5. runde 5. runde 

21  (21/5-27/5) 6. runde 6. runde 6. runde 

22  (28/5-03/6) 7. runde 7. runde 7. runde 

23  (04/6-10/6) 8. runde 8. runde 8. runde 

24  (11/6-17/6) 9. runde 9. runde 9. runde 

25  (18/6-24/6) 10. runde 10. runde 10. runde 

26  (25/6-01/7)    

27-32 Skoleferie Skoleferie Skoleferie 

32  (06/8-12/8) 1. runde 1. runde 1. runde 

33  (13/8-17/8) 2. runde 2. runde 2. runde 

34  (20/8-26/8) 3. runde 3. runde 3. runde 

35  (27/8-02/9) 4. runde 4. runde 4. runde 

36  (03/9-09/9) 5. runde 5. runde 5. runde 

37  (10/9-16/9) 6. runde 6. runde 6. runde 

38  (17/9-23/9) 7. runde 7. runde 7. runde 

39  (24/9-30/09) 8. runde 8. runde 8. runde 

40  (01/10-07/10) 9. runde 9. runde 9. runde 

41  (08/10-14/10) 10. runde ? RF 10. runde 10. runde 

42  (15/10-21/10)    

43  (22/10-28/10)  JM  

44  (29/10-04/11) JM   

   

Kommentarer: Tilmelde  = Tilmeldingsfrist. 
 T-plan = Turneringsplan udsendes (foreløbig). 
Datoplanen må alene betragtes som et udgangspunkt for afviklingen. 
Regionsfinale for Oldboys A & B afvikles søndag 14. oktober.  
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Undervurder ikke holdenes styrke ved tilmeldingen! 
 
Vi vil gerne rette en KRAFTIG OPFORDRING til klubberne om at være omhyggelige ved 
holdtilmeldingen.  
 
Vi oplever desværre hvert år tilfælde, hvor hold er tilmeldt under sit reelle niveau i en række, 
hvor de ikke får nogen sportslige udfordringer. Det er synd for holdet, men endnu værre for 
de hold, der er tilmeldt korrekt og dermed uforskyldt møder alt for stærke hold. Både de 
svage og de stærke hold standses i deres fodboldmæssige udvikling. 
 
Hvis klubben kun har et hold i en række, vil vi som udgangspunkt anbefale, at holdet ikke 
tilmeldes på det laveste niveau (anbefalingen gælder naturligvis kun de rækker, hvor der 
udbydes flere niveauer i foråret). 
 
Det laveste niveau er alene tiltænkt de urutinerede hold og spillere - herunder restgruppen af 
spillere fra klubber med flere hold. 
 
Vi er meget opmærksomme på problemet med undertilmeldinger og gør alt for at korrigere 
evt. fejltilmeldinger løbende, ligesom holdene ombrydes halvårligt. 
 
 

Praktiske oplysninger 
 

Antal spillere 
Et 8-mandshold (8:8) består af 8 spillere og max. 3 indskiftningsspillere. 
(Ved stævner med flere kampe pr. dag må deltage 8 spillere og max. 4 indskiftningsspillere i hver kamp). 

 
Et 7-mandshold (7:7) består af 7 spillere og max. 3 indskiftningsspillere. 
(Ved stævner med flere kampe pr. dag må deltage 7 spillere og max. 5 indskiftningsspillere i hver kamp). 
 

Et 5-mandshold (5:5) består af 5 spillere og op til 3 indskiftere.  
Et 3-mandshold (3:3) består af 3 spillere og op til 2 indskiftere. 
 
Spilledag/-tidspunkt 
Spilledag og tidspunkt fremgår under de enkelte rækker på de foregående sider.  
Har klubberne ønsker om at afvikle hjemmekampe/-stævner på andre dage/tidspunkter kan 
dette ændres via Kluboffice, inden det endelige turneringsprogram udfærdiges! 
 
Boldstørrelser 
U6, U7 og U8 spiller med boldstørrelse 3.  
U9, U10, U11, U12, U13, U14 og U15 Piger spiller med boldstørrelse 4. 
Øvrige rækker spiller med boldstørrelse 5. 
 
Holdtilmelding til efteråret 
Tilmelding i efteråret skal ske senest 10. juni 2018.  
I vinterpausen ombrydes holdene i form af op- og nedrykning mellem niveauerne. Dog 
stadig med hensyn til kørselsafstandene. 
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Dispensation 
 

Generel dispensation 
I de regionale ungdomsrækker kan – uden konsekvens for sportslige resultater  
– anvendes pr. kamp/stævne max. 2 halvårsspillere (5- og 8-mands) eller 1 halvårsspiller 
(3-mands), som er født i perioden 1/7 til 31/12 før den pågældende aldersgruppe. 
Der fordres ingen ansøgning og godkendelse. 
Fleksibilitetsreglen, (§9, stk. 9.7) er også gældende for pågældende spiller(e). 
 

 

Ekstraordinær dispensation 
I de regionale ungdomsrækker kan et hold ansøge om ekstraordinær aldersdispensation 
til at benytte max. 2 spillere (8-mands og 5-mands) eller 1 spiller (3-mands), som er født 
før 1. juli i året før pågældende aldersgruppe. 
Et hold, der bevilges ekstraordinær dispensation fratages normalt retten til at blive 
puljevinder. Der gives kun ekstraordinær dispensation efter skriftlig ansøgning med 
begrundelse fra klubberne, e-mail godkendes som skriftlig ansøgning – der kan 
benyttes en online formular på vores hjemmeside www.dbujylland.dk/region2. 
På højeste niveau i U12 Drenge og U12 Piger kan der ikke forventes at blive tildelt 
dispensation (A-rækken)! 

 

BEMÆRK! 
Der må aldrig på et hold deltage mere end 2 spillere (8-mands og 5-mands) eller 1 spiller 
(3-mands) med dispensation (generel og/eller ekstraordinær) pr. kamp/stævne!  

 
Ansøgning om ophævelse af ekstraordinær dispensation skal være foretaget  
inden 1. turneringskampe i hver turneringshalvdel. 
 

 
 

Når en klub har opnået dispensation til et eller flere hold er det vigtigt, at klubbens 
ledelse/trænere er sig bevidste, hvad intentionerne med dispensationsmulighederne er, og 
at de i foreningen er opmærksomme på: 
 

at kampene ikke "ødelægges" for de andre hold i rækken, Hvilket kan ske, hvis de "for 
gamle" spillere går ind og styrer kampene med store nederlag til følge for de andre hold. 
 

at de "svagere" spillere på holdet/afdelingen ikke skubbes ud af holdet/afdelingen, hvorved 
der opnås det stik modsatte af hensigten. For det første at forstærke det yngre hold, for det 
andet blot at skubbe problemet yderligere en aldersgruppe ned, og for det tredje at 
henlægge frafaldet et andet sted. 
 

I sådanne tilfælde bør ledelsen og trænerne i foreningen drage omsorg for, at de " for 
gamle" spillere bruges som indskiftningsspillere. 
 
Dispensation skal alene bruges som en positiv mulighed for at få flere i kamp med 
mindst mulig ulempe for modstanderne. 
 
Disciplinærudvalget kan skride ind i tilfælde, hvor det skønner, at en klub åbenlyst 
tilsidesætter ovennævnte bestemmelser alene for at opnå sportslig succes. 

http://www.dbujylland.dk/region2
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Dommerpåsætning i 7/8-mands turneringer- og stævner 
 
Der benyttes neutrale dommere fra DBU Jylland i følgende rækker: 
Herre C Kvinder C 
U19 Drenge C U18 Piger C 
U17 Drenge C  
U16 Drenge C U16 Piger C 
U15 Drenge C   
U14 Drenge C 
 
Der benyttes lokale dommere i følgende rækker 
 U15 Piger C  
 U14 Piger C 
U13 Drenge C U13 Piger C 
U12 Drenge A, B & C U12 Piger A, B & C 
U11 Drenge A, B & C U11 Piger A, B & C 
 
En lokal dommer bør være fyldt 18 år og skal være sportsligt påklædt. 
(Dommerens påklædning signalerer seriøsitet eller i modsat fald mangel på samme).  
Kontakt evt. en af konsulenterne eller regionskontoret for afvikling af klubkurset 
”Ungdomskampleder udendørs”! 
 
 
Hvis en af klubberne ønsker neutral dommer fra DBU Jylland skal meddelelse herom 
rettes til modstanderklubben senest 14 dage før kampen afvikles.  
(Dommerkode 1 i turneringsplanen tæller som gyldig meddelelse). 
 
Hvem betaler dommerhonoraret? 
I alle 7/8-mandsrækker afholdes honoraret 100%  
af arrangør/hjemmeklubben. 

 
 
Dommerkoder: 

1 = dommer fra dommerklub (neutral dommer) 

3 = lokal dommer 

 
 
 
DBU Jyllands dommerpåsættere sætter automatisk dommere på til kampe med dommerkode 1  
- husk 8-dages reglen vedr. dommerbestilling ved kampændringer! 
 
Dommerhonoraret faktureres via klubbens månedsfaktura fra DBU Jylland. 
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Tilmeldingsfrist 20. september 2018: 

Indefodbold 2018/2019 - håndboldmål 
 

Region 2 indbyder klubberne til at spille indefodbold. 
Turneringen har i den forløbne sæson haft næsten 900 deltagende hold. 
 

Antallet af hold gør det muligt at lave en indefodbold-turnering med korte kørselsafstande, 
niveauopdeling i de forskellige aldersgrupper og dermed jævnbyrdige kampe. 
 

Række: Niveauer: Årgange: Spillere: 

M+40 Ingen Skal være fyldt 40 år 4 (+3) 

M+32 Ingen Skal være fyldt 32 år 4 (+3) 

Herresenior  A, B & C Skal være fyldt 16 år 4 (+3) 

U19  Drenge A & B 2000 eller senere 4 (+3) 

U17  Drenge A & B 2002 eller senere 4 (+3) 

U16  Drenge A & B 2003 eller senere 4 (+3) 

U15  Drenge A, B & C 2004 eller senere 4 (+3) 

U14  Drenge A, B & C 2005 eller senere 4 (+3) 

U13  Drenge A, B & C 2006 eller senere 4 (+3) 

U12  Drenge A, B & C 2007 eller senere 4 (+3) 

U11  Drenge A, B & C 2008 eller senere 4 (+3) 

U10  Drenge A, B & C 2009 eller senere 4 (+3) 

U9  Drenge A, B & C 2010 eller senere 4 (+3) 

U8  Drenge A, B & C 2011 eller senere 4 (+3) 

U7  Drenge Ingen 2012 eller senere 3 (+2) 

U6  Drenge Ingen 2013 eller senere 3 (+2) 

Kvinder A & B Skal være fyldt 15 år 4 (+3) 

U18  Piger A & B 2001 eller senere 4 (+3) 

U16  Piger A & B 2003 eller senere 4 (+3) 

U15  Piger A, B & C 2004 eller senere 4 (+3) 

U14  Piger A, B & C 2005 eller senere 4 (+3) 

U13  Piger A, B & C 2006 eller senere 4 (+3) 

U12  Piger A, B & C 2007 eller senere 4 (+3) 

U11  Piger A, B & C 2008 eller senere 4 (+3) 

U10  Piger A, B & C 2009 eller senere 4 (+3) 

U9  Piger A, B & C 2010 eller senere 4 (+3) 

U8  Piger A, B & C 2011 eller senere 4 (+3) 

U7  Piger Ingen 2012 eller senere 3 (+2) 
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Tilmeldingsfrist 20. september 2018: 

FUTSAL 2018/2019 
 
Region 2 indbyder klubberne til at spille FUTSAL indendørs. 
Når FUTSAL er bedst, kan det virke helt uvirkeligt i intensitet, hurtighed og teknisk niveau. 
 

Mange af de allerstørste stjerner i moderne international fodbold, kan takke FUTSAL for 
deres evner. Det var nemlig her de startede deres karriere. På en lille bane, hvor kreativitet, 
temposkift og driblinger er fundamentale redskaber til at vinde. 
 

Lidt om regler i FUTSAL: 

• Banen er 20 x 40 m på en indefodboldbane uden bander 

• Bolden SKAL være en FUTSAL-bold 

• Der må være 5 spillere på banen, hvoraf en skal være målmand samt op til 9 indskiftere. 

• Til indledende stævner er spilletiden maksimum 1 x 20 min. pr. kamp 

• Der spilles med indspark i stedet for indkast og målkast i stedet for målspark - bolden 
skal være i spil indenfor 4 sekunder 

• Læs mere om FUTSAL og regler på vores hjemmeside www.dbujylland.dk/region2   
 
Futsal tilbydes i følgende rækker: 

 

U13 og opefter spiller 3 indledende stævner, hvor nr. 1 og 2 i hver pulje går videre til 
regionsfinaler, hvor der spilles videre om deltagelse til JM.  
 

U10, U11 og U12 rækkerne spiller 4 stævner og alle spillere modtager i forbindelse med det 
sidste stævne en guldmedalje. 
  

Række: Niveauer: Årgange: Spillere: 

Herresenior  A & B Skal være fyldt 16 år 5 (+9) 

U19  Drenge A & B 2000 eller senere 5 (+9) 

U17  Drenge A & B 2002 eller senere 5 (+9) 

U16  Drenge A & B 2003 eller senere 5 (+9) 

U15  Drenge A & B 2004 eller senere 5 (+9) 

U14  Drenge A & B 2005 eller senere 5 (+9) 

U13  Drenge A & B 2006 eller senere 5 (+9) 

U12  Drenge A, B & C 2007 eller senere 5 (+9) 

U11  Drenge A, B & C 2008 eller senere 5 (+9) 

U10  Drenge A, B & C 2009 eller senere 5 (+9) 

Kvinder A & B Skal være fyldt 15 år 5 (+9) 

U18  Piger A & B 2001 eller senere 5 (+9) 

U16  Piger A & B 2003 eller senere 5 (+9) 

U15  Piger A & B 2004 eller senere 5 (+9) 

U14  Piger A & B 2005 eller senere 5 (+9) 

U13  Piger A & B 2006 eller senere 5 (+9) 

U12  Piger A, B & C 2007 eller senere 5 (+9) 

U11  Piger A, B & C 2008 eller senere 5 (+9) 

U10  Piger A, B & C 2009 eller senere 5 (+9) 

http://www.dbujylland.dk/region2
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Sommer Cup 2018 
 

I 2018 tilbydes Sommer Cup 2 steder i Region 2: 
 

Søndag 27. maj 2018 Jyllands Park Zoo (ved Herning) 

Søndag 10. juni 2018 Jesperhus (på Mors) 
 

Stævnerne afvikles således, at de tilmeldte hold spiller fodboldboldkampe om 
formiddagen i lokalområderne (Herning eller Mors), hvorefter holdene med søskende 
og forældre sammen drager til den valgte sommerattraktion, for der at hygge, spise 
sammen og lege resten af eftermiddagen. 
DBU Jylland kan tilbyde særdeles fordelagtige billetpriser for alle til attraktionerne. 
 

Da Jyllands Park Zoo er et “ELDORADO” specielt for de yngste tilbydes dette stævne 
kun for årgangene U6 til U10 Piger og Drenge. 
.  
 

I Jesperhus tilbydes alle årgange fra U6 til U13 Piger og Drenge.  
 

Sommer Cup handler ikke om points og præmier, men om jævnbyrdige fodboldkampe 
om formiddagen og en god sommeroplevelse om eftermiddagen. 
 

Sommer Cup er velegnet til en rigtig klub- og familiedag! 
 

Tilmelding skal ske senest:  13. maj for Jyllands Park Zoo & 
27. maj for Jesperhus 

 

 
 

BadeCup 2018 
 
I 2018 udbydes Badecup i KCL Badeland i Skive lørdag 3. marts og søndag 4. marts  
 
Om formiddagen er der fodboldkampe i lokale haller, hvorefter turen går til 
Svømmehallen  
 
Der spilles i følgende rækker: 
 

Lørdag:  
U10 Drenge, U11 Drenge, U12 drenge, U13 Drenge,  
U11 piger, U12 piger, U13 piger 
 

Søndag: 
U6 Drenge, U7 Drenge, U8 Drenge, U9 Drenge,  
U7 Piger, U8 Piger, U9 Piger, U10 Piger, 
 

Indbydelser er udsendt til klubberne.  
Tilmeldingsfristen er mandag 19. februar i Skive. 
 

Læs mere på www.dbujylland.dk/region2  
  

http://www.dbujylland.dk/region2


 Informationsfolder 2018 

 

Side 25 

 

DBU Velkommen i fodboldklubben 
 

Hvad er fodbold for forældrene? Hvad er fodbold for børnene? En introduktion for 
både børn og forældre til foreningslivet i fodboldklubben. 
Hvad gør fodbold til en god oplevelse? Hvad kan der forventes af klubben, 
forældrene, spillerne? Hvad kan forældrene bidrage med? 
 
Målgruppe 
U6, U7, U8 
 
På kurset lærer du om: 
• Hvordan børn og forældre kan gå til fodbold sammen 
• Hvordan børn og forældre kan få en god oplevelse sammen på banen 
• Hvad det vil sige at være med i en fodboldklub 
• Hvorfor det er vigtigt med forældreopbakning og -involvering 
 
Varighed 
3 timer 
 
Pris 
Kr. 2.550,- for et klubkursus (inkl. kursusmateriale). 
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FANTASTISK FODBOLDSTART - for piger 
 

FÅ FLERE PIGER I FODBOLDKLUBBEN 
 
”Fantastisk Fodboldstart for piger” er et forløb, der har til formål at rekruttere piger i alderen 

5-11 år. Forløbet afvikles i samarbejde med DBU Jylland og består af et forberedelsesmøde 

efterfulgt af en ugentlig træning i 5-6 uger, hvor både piger og forældre tages godt imod på 

banen og i klubben. 

 

Det er af stor vigtighed, at projektet forankres i klubbens bestyrelse/pigeudvalg, således at 

klubben har mulighed for at gentage forløbet året efter. Forløbet kan også sættes i gang 

med ”Pigeraketten” som Åbent Hus-arrangement, men det er ikke en forudsætning. 

 

OVERVEJELSER I KLUBBEN SÅDAN FOREGÅR DET 
 
Forløbet starter med et forberedelsesmøde mellem DBU Jylland og din klub. 

Herefter inviterer klubben til ”Fantastisk Fodboldstart for piger”, f.eks. ved at uddele 

invitationer i børnehaven, SFO’en, indskolingen og reklamere på Facebook, klubbens 

hjemmeside og i lokalavisen. Første træning afholdes ca. 1 måned efter 

forberedelsesmødet. De første træninger varetages af en DBU Jylland-instruktør i 

samarbejde med klubfrivillige og varer ca. en time.  

Til disse træninger spottes også de kommende trænere for pigerne. I forbindelse med fjerde 

træning afholdes et forældremøde med deltagelse af trænerne samt medlemmer af 

pigeudvalg eller bestyrelse. 

 

PRIS 
Idet DBU Jylland gerne vil bakke op om klubber, der prioriterer flere pigefodboldspillere, 

støtter DBU Jylland hvert klubforløb med kr. 7.000,-. 

I 2018 kan DBU Jylland derfor tilbyde 20 klubforløb til en helt særlig 

favørpris på kr. 2.000,- 

 
KONTAKT OG BESTIL 
Kunne du tænke dig at vide mere, så kontakt: 

Sif Rykær, DBU Jylland på tlf. 8939 9962 – mail: sifr@dbujylland.dk  

  

mailto:sifr@dbujylland.dk


 Informationsfolder 2018 

 

Side 29 

 

Klubudvikling - sammen rykker vi jeres klub! 
 
Klubudvikling er et af de 6 strategiske hovedindsatsområder i DBU’s nye strategi. For at få 
skabt en reel klubudvikling er der nu etableret et helt nyt tilbud til alle landets fodboldklubber 
– gennemførsel af udviklingsforløb - hvor DBU’s 16 Klubrådgivere følger jer som klub 
gennem en udviklingsproces, og ofte selv har en væsentlig rolle ift. at gennemføre en del af 
udviklingsmodulerne. I modtager op til 30 timers hjælp fra klubrådgiveren! 
  

Vi tilbyder derfor at gennemføre et individuelt skræddersyet klubudviklingsforløb, der gør en 
forskel!  
 

Derfor skal I gøre brug af tilbuddet! 
Et klubudviklingsforløb skal gøre en afgørende forskel for jer som klub. Vi kan for eksempel 
hjælpe jeres fodboldklub med:  

• at optimere driften, så der bliver overskud til at udvikle  
• at engagere flere frivillige  
• at uddanne trænere og instruktører  
• at starte nye aktiviteter  
• at få nye medlemmer og mindske frafald  
• at få skabt overblik over klubbens opgaver med et årshjul, og få fordelt opgaverne på 

flere hænder  
• at markedsføre din klub og synliggøre fodbold i lokalområdet 

 

Valg af klubudviklingsforløb 
Et klubudviklingsforløb ligger indenfor ét af følgende indsatsområder:  

• Rekruttering og fastholdelse af frivillige  
• Organisering 
• Værdier og politikker  
• Samarbejde og partnerskaber  
• Piger (Medlemmer) 
• Teenagere (Medlemmer) 
• Senior (Medlemmer) 

 

Vi anbefaler at starte med enten ”Organisation” eller ”Rekruttering og fastholdelse af 
frivillige” - med mindre I som klub har helt styr på disse områder.  

   
Læs mere om klubudviklingsforløb www.dbu.dk/klubudvikling 
 
Vil I vide mere, eller er I klar til at gå i dialog om bestilling af et klubudviklingsforløb, så 
kontakt klubrådgiver Palle Madsen, tlf. 2068 1967 eller Klaus Gertsen, tlf. 2465 9515. 
 
Pris: Klubbens andel kr. 2.000 – (værdi kr. 10.000) – DBU’s andel kr. 8.000 

 

http://www.dbu.dk/klubudvikling
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Klubadministration 
 
Gør dagligdagen lettere – med din klub i centrum 
 
DBU ønsker at bidrage til at gøre det så let som overhovedet muligt at håndtere 
dagligdagens opgaver i klubben. 
 
Vi har udviklet en samlet pakke af IT-systemer og styringsredskaber specielt 
designet til at hjælpe fodboldklubbernes nøglepersoner med klubdriften. 
  
Uanset om du er kampfordeler, kasserer, administrativ ansat eller besidder en øvrig 
post i klubben, så er der god viden at hente via DBU’s klubadministrationstilbud. 
Udgangspunktet er dig, din funktion og din klub. 
 
DBU og lokalunionerne tilbyder kurser i: 
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Klubadministration 

Klubbens IT-værktøjer 
 
Bliv klogere på DBU’s pakke af IT-værktøjer 
Viden om, hvordan DBU’s IT-systemer virker og spiller sammen, kan lette 
administrationen i din klub og åbne øjnene for nye muligheder. 
 
DBU tilbyder nu klubkurser i brugen af de integrerede systemer. 
 
Målgruppe: 
KlubOffice-brugere, KampKlar-brugere, holdkortindberettere eller øvrige brugere af 
IT-systemet. 
 
Dit og klubbens udbytte: 
Som deltager har du mulighed for lære om eksempelvis: 
 

• KlubOffice – medlemsregistrering og klubhverv 

• KlubOffice – banebooking og administration 

• KampKlar – klubbens holdadministrationer 

• Fodbold App’en – praktisk brug og muligheder 

• Livescore – praktisk brug og muligheder 

• Elektroniske holdkort – praktisk brug 

• Elektroniske spillercertifikater – praktisk brug 

• Mit DBU – login på DBU’s hjemmeside 

 
Du skal vælge ”Klubbens IT-værktøjer” for at give dig og dine kolleger et solidt 
administrativt IT-boost gennem et kursus, som så vidt muligt tilpasses din klubs 
behov. 
 
Du vælger sammen med instruktøren, om kurset skal være en overordnet 
gennemgang af systemerne, eller om vi skal dykke ned i jeres brug af ét eller flere af 
dem. 
 
Kontakt din lokalunion for at aftale nærmere. 
 
Varighed: 2-3 timer  
 
Pris: 
Prisen for et basiskursus i egen klub er kr. 950,- (for de 200 første kurser).  
Ellers er prisen kr. 1.900,-.  
 
Kurset bestilles hos din lokalunion eller via Kluboffice. 
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Klubadministration 

KlubOffice Økonomisupport 
 
Få fuld udnyttelse af KlubOffice økonomimodulet 
Er du ved at drukne i opgaver som kasserer? 
 
DBU ønsker at gøre det lettere at være klubbens økonomiansvarlige og tilbyder nu 
et målrettet kursus i brugen af de tilgængelige muligheder i KlubOffice – 
økonomimodulet. 
 
Målgruppe: 
Klubbens kasserer/økonomiansvarlige 
 
Dit og klubbens udbytte: 
På kurset vil du blandt andet få viden og læring om: 
 

• Regnskabshåndtering og -hjælp 

• Kontingentopkrævning via PBS/online betaling 

• Systemindhold specifikt målrettet fodboldklubber 

• Let og fleksibel håndtering af økonomi og medlemmer for flerstrengede 

foreninger 

 
Du skal vælge dette kursus for at få det optimale ud af DBU’s KlubOffice-system 
med udgangspunkt i dit eget niveau og dine behov som klubkasserer. 
 
Kontakt din lokalunion for at høre nærmere om KlubOffice økonomimodulets fordele 
for dig og din klub.  
 
Varighed: 2-3 timer  
 
Pris: 
Prisen for et basiskursus i egen klub er kr. 1.350,- (for de 200 første kurser).  
Ellers er prisen kr. 2.300,-.  
 
KlubOffice-økonomimodulet koster årligt fra kr. 625,- til kr. 2.500,- at benytte 
afhængig af foreningens totale medlemsantal. 
 
Kurset bestilles hos din lokalunion eller via Kluboffice. 
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Klubadministration 

Klub-CMS  
 
Klubbens hjemmeside 
 

Din klub har truffet beslutning om at anvende DBU’s Klub-
CMS. Men hvordan starter I op med en ny hjemmeside? 
Hvordan giver I jeres redaktører de rigtige rettigheder?  
 

Hvordan laver I et flot galleri? Spørgsmålene er mange, men kurset her giver dig mulighed 
for at få en klub-specifik vejledning, så I hurtigt kommer i gang. 
 

Instruktørerne er selv erfarne brugere af Klub-CMS i en fodboldklub, så de kender alt til jeres 
hverdag. På tre timer vil I få et rigtig godt fundament for at selv at arbejde videre med tingene. 
 

Kurset bestilles som et individuelt lukket klubkursus, der afholdes i jeres klub. 
 

Formål: 
Kurset har til formål at uddanne den ansvarlige webmaster i klubben på de grundlæggende 
indstillinger i Klub-CMS. 
 

Kursusbeskrivelse: 
Kurset indeholder som udgangspunkt følgende emner:  

• Opbygning af struktur 
• Design, temaer og grafisk look 
• Holdsider 
• Stamhold – anvendelse af disse 
• Nyheder og artikler 
• Modulanvendelse 
• Brugerstyring 
• Generel orientering om backend (Umbraco platform) 

Vægtningen af emner kan dog – efter nærmere aftale med instruktøren – variere alt efter jeres 
klubs behov. 
 

Varighed og forløb: 
Samlet varighed: 3 timer (normalt i aftentimerne) 
 

Dato/periode/sted: 
I afgiver selv ønske herom på bestillingsformularen. 
 

Pris: 
1800,- kr. Opkræves på månedlig klubfaktura. 
 

Bestilling: 
Via klubkursus bestillingsformular 
 

Deltagere: 
Maksimum tre personer (de overordnet ansvarlige for hjemmesiden) 
 

Inden kurset: 
Inden kurset er det påkrævet at klubben via KlubOffice har oprettet én person med hvervet 
”Klub-CMS ansvarlig”. Mere info herom følger i bekræftelsen. 

  

http://www.dbujylland.dk/uddannelse_og_traening/course/courseorder.aspx
http://www.dbujylland.dk/uddannelse_og_traening/course/courseorder.aspx
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KampKlar 

 

KampKlar er et gratis online værktøj som hjælper trænere/holdledere med at administrere 

opgaver og styre kommunikationen på et hold. Turnerings- og spillerdata opdateres helt 

automatisk!  

 

Med KampKlar har en træner mulighed for at udtage sit hold elektronisk ud fra de spillere, 

som allerede er oprettet i KlubOffice. Spillerne får besked om at de skal spille, enten via 

mail eller sms og kan give besked tilbage til træneren.    

En anden vigtigt ting ved KampKlar er kommunikationen til forældre på børne- og 

ungdomshold. Via KampKlar kan træneren nemt fordele de opgaver som typisk følger med 

en kamp eller en anden aktivitet. Det kunne være f.eks. være hvem der kører til en 

udekamp, hvem der vasker tøj og hvem der tager frugt med til kampen. Det hele foregår 

elektronisk og frigiver derved en masse tid som træneren kan bruge på træningsbanen. 

 
Det kan du som træner med kampklar:  

- Oprette et hold og tilknytte spillere 

- Oprette en aktivitet (kamp, træning, afslutningsfest, stævne osv. osv.) 

- Oprette opgaver som er tilknyttet en aktivitet. 

- Udtage et hold til kamp 

- Udsende e-mail og sms til spillere og forældre 

- Oprette og opdatere elektroniske holdkort og lave din startopstilling 

- Oprette og opdatere opgaver der knytter til en aktivitet 

- Eksportere sine aktiviteter via Ical til egen kalender 

- Oprette påmindelser til en aktiviteter, som sendes via Push notifikationer 

- Modtage notifikationer, via push notifikationer, omkring til/framelding fra ens spillere.  

  Beskeder bliver også gemt i det nye Beskedcenter 

- Sætte maks antal deltagere, samt tilmeldings-/afmeldingsfrist 

- Få adresseliste over ens spillere både med og uden kontaktpersoner 

- Se holdstatistik på ens hold (data kommer fra livescore/Kampfakta) 

- Uploade spiller-/trænerbilleder 

 

 
 
  

http://www.dbujylland.dk/klubservice/it-tilbud/kluboffice
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KampKlar (forsat) 

 
Det kan du som spiller med KampKlar: 

- Tilmelding til kamp og træning 

- Tilmelding til en opgave  

- Se holdstatistik 

- Få adresseliste over ens hold både med og uden kontaktpersoner 

- Modtage notifikationer, via push notifikationer, ved udtagelse til en aktivitet.  

  Beskeder bliver også gemt i det nye Beskedcenter 

- Eksportere sine aktiviteter via iCal til egen kalender 

 
Det kan du som forælder/kontaktperson med KampKlar: 

- Tilmelde dit barn til kamp og træning 

- Få dit eget personlige overblik over dit barns, dine børns og/eller aktiviteter 

- Byde ind på opgaver omkring holdet 

- Få adresseliste på holdet 

- Eksportere sine aktiviteter via iCal til egen kalender 

 

KampKlar lever på to forskellige platforme på web via Mit DBU samt i Fodbold App'en 

Vil du følge med i vores udvikling og være med til at præge værktøjet? - Så kig forbi 

vores facebook side www.facebook.com/dbukampklar 

 

Brugerne af KampKlar har desuden en erfagruppe på Facebook, hvor du kan få tips & tricks 

til brugen af systemet, så her bliver du virkelig "En Del af Noget Større"! Se tipsene eller del 

ud af din viden på www.facebook.com/groups/KampKlarErfagruppe 

 

  

 

 

  

http://www.dbujylland.dk/klubservice/it-tilbud/kampklar/foraeldre_guide
http://mit.dbu.dk/
http://www.dbujylland.dk/klubservice/it-tilbud/fodbold_app
http://www.facebook.com/dbukampklar
http://www.facebook.com/dbukampklar
https://www.facebook.com/groups/1023966984315496/
http://www.facebook.com/groups/KampKlarErfagruppe
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Livescore/Kampfakta fra breddekampe 
 

DIN kamp er vigtig for dig og dem du kender – med livescore kan du videregive live 
kampdata fra jeres kamp via Fodbold app’en! 

 
Hjemme- eller udehold vælger en person til at livescore kampen. 
Hjemmeholdet kan sætte sig på livescoren i op til 7 dage før 
kampen, medens der åbnes for udeholdet 24 timer før. 
 
Det kan være en holdleder, en forælder eller en helt tredje. 
Forudsætningen er dog blot at klubben har blåstemplet 
vedkommende i KlubOffice ved at give personen hvervet 
"livescore/kampfakta indberetter", så vi – og alle interesserede – 
er sikre på at data er valide. 
Det er ikke et krav at føre live score, da vi ikke kan pådutte 
klubberne denne opgave. Men vi håber naturligvis at klubberne 
selv kan se idéen med at live score, så alle dem som ikke har 
mulighed for at overvære kampen på anlægget, også får 
mulighed for at følge med! 
 
Når kampen fløjtes op, starter holdlederen (eller den som nu er 
udpeget) livescoren. Når der scores, skiftes ud og/eller tildeles 
gule/røde kort, fører holdlederen dette elektronisk på sin 
smartphone (Fodbold app’en er udviklet til iOS og Android.). Det 
betyder at vi kan sørge for at de som har valgt det, får 
pushbeskeder når der sker udvikling i kampen. 
Når dommeren fløjter kampen af, afslutter holdlederen livescoren og den færdige statistik er 
nu tilgængelig på web/app. 
 
Kampfakta 
Blev jeres kamp ikke livescoret, så er der mulighed for at bruge ”Kampfakta” i stedet. Mens 
Livescore er UNDER kampen, er Kampfakta samme funktion blot EFTER kampen. 
 
I Kampfakta (som kan tilgås via resultatindberetning på ”Mit DBU” (login her på siden) eller i 
vores holdværktøj ”KampKlar” samt i Fodbold app'en kan du – efter kampen (og hvis ikke 
den er livescoret) – føre kamphændelserne ind, således at statistikken samles op på 
spillerne/holdet. I Kampfakta kan du også redigere førte hændelser for eget hold, f.eks. hvis 
en forkert målscorer er anført. 
 
Brugerkommentarer og upload af billede 
En ting er de kolde kampfacts, noget andet er at mærke følelser, passion og hold/klub-ånd! 
Vi tilbyder også alle brugere at kommentere på kampen før, under og efter. Ydermere kan 
der uploades billeder fra kampen direkte inde fra Fodbold app’en. Så når du står derude og 
lige ”skyder” det perfekte action- eller stemningsbillede fra kampen, så kan du hurtigt dele 
det med dem som følger med hjemmefra. 
 
Dermed samler vi en helstøbt kampoplevelse på app/web; kampstatistik, 
brugerkommentarer og kampgalleri. 
 
 
 

http://www.dbujylland.dk/klubservice/it-tilbud/fodbold_app


 Informationsfolder 2018 

 

Side 37 

 

FODBOLDPAS 
 
Fra sæsonopstart august 2018 vil et aktivt Fodboldpas være obligatorisk for 
alle registrerede fodboldspillere i Danmark. Fodboldpasset skal bl.a. gøre det 
lettere for spillere og klubber at se, hvor den enkelte spiller er spilleberettiget. 
Fodboldpasset indsluses langsomt i foråret 2018. 

Fodboldpasset bliver en container for vigtige personlige oplysninger.  
 
Elementerne som vi kender dem lige nu er: 
 

• Spillercertifikat - I fodboldpasset kan spilleren se, i hvilken klub hans/hendes 

spillercertifikat ligger. Det gør det lettere for spilleren at være sikker på, at han/hun er 

klar til kamp i klubben. 

Her vil også en evt. supplerende spilletilladelse fremgå (hvis en sådan forefindes). 

• Vilkår og betingelser - overholdelse af persondataforordningen for klubber, 

lokalunion og DBU. 

• Ansvar egne data - datakvalitet. Ligeledes del af persondataforordningen. 

• Samtykke til brug af billeder, som ikke er uploadet af personen selv. 

I dag er det kun spillere, som har foretaget et klubskifte, som er tildelt et digitalt 

certifikat, som lagres i klubbens KlubOffice system. Det ændres fremover, så alle 

spillere får et personligt certifikat som en del af det kommende fodboldpas. Helt 

lavpraktisk vil certifikatet i første omgang kunne ses på ”Mit DBU” som alle spillere 

har adgang til via deres DBU-profil. Senere hen vil det og resten af fodboldpasset 

også være tilgængeligt via app. 
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FODBOLDPAS 
 

Datakvaliteten i fokus 

Foruden at gøre det mere overskueligt, hvor en spiller er spilleberettiget, vil 

fodboldpasset også hjælpe med at øge datakvaliteten i dansk fodbold. 

 

Det er vigtigt i forbindelse med at databeskyttelsesloven (også kendt som 

"persondataloven") strammes i maj 2018, som stiller større krav til, at vi (DBU og 

klubberne) oplyser spillere m.fl. om, hvordan deres oplysninger bruges. Det omfatter 

f.eks. holdkort, livescore, brug af billeder på (klub)hjemmesider/app m.v.  

 

Følg udviklingen 

Vil du modtage nyheder om databeskyttelsesloven, kan du tilmelde dig et 

nyhedsbrev, som specifik omhandler Persondataforordningen i DBU-regi. Tilmeld 

dig her. 

 

Du kan også abonnere på Fodboldens IT-nyt, som er et nyhedsbrev med fokus på 

alle DBU’s IT-systemer til klubberne, herunder KlubOffice, KlubCMS, KampKlar og 

Fodboldapp’en.  

 

Tilmeld dig på www.dbu.dk/klubservice/it-tilbud/it_nyt   

  

https://www.dbu.dk/klubservice/IT-tilbud/persondataforordning?dm_t=0,0,0,0,0
http://www.dbu.dk/klubservice/it-tilbud/it_nyt
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DBU's Fodboldskole 
 

DBU's Fodboldskole afvikles i 2018 for 26. år i træk.  
I Region 2 er 34 fodboldskoler fordelt rundt i regionen efter ansøgning fra klubberne. 
Fodboldskolen er et ferietilbud for piger og drenge i alderen 8 til 14 år og alle - 
uanset fodboldfærdigheder - kan være med! 
 
Fodboldskolerne afvikles hos følgende klubber i Region 2: 

 
Uge 27: Uge 27:  

Aulum IF Nors B  

Bjerringbro IF Ringkøbing IF  

BK Klitten Roslev IK  

Borup IF (J) Skive IK  

Herning Fremad Sparkær IF  

Holstebro B Viborg Søndermarken IK  

Ikast FS Videbæk IF  

Lemvig GF Vinderup IK  

Løgstrup G&IF Sundsøre FK  

Mejrup GU Vildbjerg SF  

Nordvestmors BK   

 
 

Uge 28: Uge 31: Uge 32: 

Thisted FC Kolle Bold Klub Harboøre IF 

Kjellerup IF Bruunshåb/Tapdrup IF Herning KFUM 

  Løvel IF 

  Skjern GF 

  Spøttrup Motion & Sport 

  Struer B 

  Sunds IF 

  Snejbjerg SG&I 

  Tarm IF 

   

 
Tilmelding: 
Man kan udelukkende tilmelde sig fodboldskolen på følgende måder: 

• På Internettet via www.dbu.dk/fodboldskolebillet 

 
Prisen er 859,00 kr. inkl. et gebyr på 30,00 kr. 
 

DBU udsender indbydelser i slutningen af februar. 
 

Billetsalget starter tirsdag 6. marts kl. 10.00 for uge 27 
Billetsalget starter onsdag 7. marts kl. 10.00 for uge 28, 29 & 30 
Billetsalget starter torsdag 8. marts kl. 10.00 for uge 30 & 31 
(Bemærk salget forgår efter "først til mølle" princippet). 
  

http://www.dbu.dk/fodboldskolebillet
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Udlejningsaktiviteter 

 

 
 
Oppustelig fodboldbane 
 
Størrelse: 20 x 10 meter 
 
Oppustelig bander med mål samt kompressor. 
 
Prisen for udlån til klubber er 400 kr. for én dag og 200 kr. pr. efterfølgende dag. 
Klubberne skal selv sørge for afhentning og levering af banen i Holstebro. 

 
 

 
Jyske 3-bold Ministævne 
 
Størrelse: 21 x 13 meter pr. bane. 
 
4 stk. netbaner med bander og mål. Ministævnerne bygger på det samme princip 
som de populære Jyske 3-bold Storstævner. Dette produkt er ideelt ift. at afvikle 
børnestævner hjemme i klubberne. 
 
Prisen er 800 kr. for første dag. Herefter 400 kr. pr. dag.
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Panna Bane 
 
Størrelse: 6 meter (diameter) 
 
Banen er en 8-kantet bane med to mål. 
Panna er et udfordrende spil, hvor man spiller 1:1. Teknik og tempo er nøgleord i 
spillet, som henvender sig til alle aldersgrupper.  
Prisen for udlån til klubber er 400 kr. for én dag og 200 kr. pr. efterfølgende dag. 
 
Klubberne skal selv sørge for afhentning og levering af banen i Holstebro. 
Ved leje af Panna Bane skal der medbringes trailer ved afhentning. 
  
 

 
 
 

 
Fartmåler 
 
Størrelse: 25 x 20 x 10 centimeter 
 
Tjek farten på dit skud! Fartmåleren kan bruges til alle aldersgrupper og er let at 
bruge. Prisen er 100 kr. for den første dag og 50 kr. for hver af de efterfølgende 
dage. Prisen er ekskl. batterier - inkl. forsendelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte regionskontoret tlf. 8939 9920 



 Informationsfolder 2018 

 

Side 42 

 

Praktiske oplysninger 
 
Alt udlejningsmateriale befinder sig på regionskontoret (på bagsiden af Idrætscenter Vest).  
 
Adressen er:  DBU Jylland Region 2 

 Mozartsvej 9 

 7500 Holstebro 

 
Med mindre andet er aftalt skal materialerne afhentes i kontorets åbningstid. 
 
Mandag – torsdag: 09.00-16.00 

Fredag:  09.00-14.30 

 

Der medfølger trailer til såvel netbaner som den oppustelige bane. Ved leje af Panna 

bane skal der medbringes trailer.   

 
Udlejningsgebyret opkræves på klubbens månedsfaktura. 
 

I forbindelse med udlejningen af et Jyske 3-bold Ministævne forpligter man sig til at 

overholde DBU’s Holdninger & Handlinger for et godt stævnemiljø. Læs nærmere 

omkring disse forhold på nedenstående hjemmeside.  

 
Alt materiale skal bestilles online på Region 2’s hjemmeside.  

Adressen er www.dbujylland.dk/region2 - Vælg "Udlejningsaktiviteter"  

- Vælg "Udlejningsformular" 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.dbujylland.dk/region2
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Region 2’s Årsmøde 

 
Årsmødet afholdes mandag 26. november 2018 på Aulum Fritidscenter. 
 
MØD OP, få indflydelse og vær med til at præge fodboldens udvikling i dit område! 
 
Mødets dagsorden indeholder bl.a. beretninger, uddeling af priser,  
gennemgang af turneringsforslag, øvrige forslag og valg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubberne opfodres til at indstille lederemner til følgende priser: 
 

Jyske Bank "gør en forskel" prisen 

gives til ulønnede fodboldledere, som – i stort eller småt - gør en forskel i 

dagligdagen.  

Personerne skal have virket i klubben i mindst 10 år, og de må gerne være et 

eksempel til efterfølgelse.  

Kandidater som beskæftiger sig med børne- og ungdomsarbejde er meget 

velegnede. Legatet gives kun til ulønnede personer. 

 

Åge Eltons' Initiativpokal 

tildeles en forenings- eller regionsleder, fortrinsvis en yngre, der ved særligt 

initiativ, gerne utraditionelt, efter regionsbestyrelsens vurdering i særlig grad 

har levet op til unionens formål "At fremme fodboldspillet i Jylland". 

 

 

Indstillingerne skal være regionskontoret i hænde senest 1. oktober! 
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Dommerpåsættere 
 
HERNING  
Dommerpåsætter: Poul Østergaard 
Kirkebakken 12, 7980 Vils 
herningdommer@dbujylland.dk 
tlf. 4028 3732

 
 
HOLSTEBRO/VESTJYSK  
Dommerpåsætter: Leif Metzchen 
Kernevej 13, Højmark, 6940 Lem st.  
holstebrovestjyskdommer@dbujylland.dk 
tlf. 4028 3708  

 
 
MIDTJYSK 
Dommerpåsætter: Poul Østergaard 
Kirkebakken 12, 7980 Vils 
midtjyskdommer@dbujylland.dk  
tlf. 4028 3732 

 
 
NORDVESTJYSK  
Dommerpåsætter: Poul Østergaard 
Kirkebakken 12, 7980 Vils 
nordvestjyskdommer@dbujylland.dk 
tlf. 4028 3732 

 
 
 

Kampændringer 
 

• Kampændringer indtil 8 dage før kampen foretages via KlubOffice eller ved mail til 
DBU Jyllands kontorer.  
 

• Kampændringer senere end 8 dage før kampen foretages via mail til 
dommerpåsætteren  

 
• På spilledagen rettes henvendelse til tlf. 8939 9970 (DBU Jyllands kontor eller 

dommervagten). 
 

• Ved kampe på hverdage skal evt. henvendelse efter kl. 16.00 rettes direkte til 
dommerpåsætteren via mail eller telefon (se herover). 

 
 

Weekend DOMMERVAGT på tlf. 8939 9970  
må kun benyttes til AKUTTE henvendelser! 

mailto:herningdommer@dbujylland.dk
mailto:holstebrovestjyskdommer@dbujylland.dk
mailto:midtjyskdommer@dbujylland.dk
mailto:nordvestjyskdommer@dbujylland.dk
http://www.dbujylland.dk/klubservice/Kampe_og_baner/om_kampe/dommervagt_weekend.aspx
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Regionskontor: Tlf. Mobil 

DBU Jylland Region 2, Mozartsvej 9, 7500 Holstebro 8939 9920 

E-mail: region2@dbujylland.dk 

Telefontid: mandag-torsdag kl. 09.00-16.00, fredag 09.00-14.30 

 

Hans Sørensen (Områdechef Vest) hasn@dbujylland.dk  8939 9921 3033 8823 

René Pedersen (Koordinator) repe@dbujylland.dk  8939 9922 2250 9597 

Mie Madsen (Koordinator) miem@dbujylland.dk  8939 9923 6167 6491 

 
Klubrådgivere: 

Klaus Gertsen, Viborg klgr@dbujylland.dk   2465 9515 

Palle Madsen, Silkeborg pama@dbujylland.dk  2068 1967 
 

Bestyrelse: 

Johanne Berg, Harboøre johanne@cilaj-energi.dk  2287 9422 

Torben Nielsen, Ringkøbing  tnie@dbujylland.dk  9732 4151 2443 0708 

Jørgen Rasmussen, Bjerringbro jras@dbujylland.dk   2490 5312 

Poul Overgaard, Vils poov@dbujylland.dk 9776 7569 2169 1694 

Henrik Flensborg Hansen, Møldrup heha@dbujylland.dk    2538 3770 

Johnny Krogh Hansen, Ravnsbjerg formand@ravnsbjerg-if.dk  8663 8901 2069 2675 

Michael Koch, Brande koch@dbujylland.dk   2165 1946 
 
Seniorgruppe: 

Poul Overgaard, Vils poov@dbujylland.dk 9776 7569 2169 1694 

Henrik Flensborg Hansen, Møldrup heha@dbujylland.dk    2538 3770 

Jesper Egebæk, Herning jee@energimail.dk  2989 5660 

Peder B. Pedersen, Bjerringbro peder_b_pedersen@mail.tele.dk  2330 5236 

Torben Nielsen, Ringkøbing tnie@dbujylland.dk  9732 4151 2443 0708 

Tine H. Erfurth, Viborg tinemorten@mail.dk  9813 0403 
 
Disciplinærudvalg: 

K.E. Kristensen, Skjern ke@skjern-net.dk  9735 3839 2219 8046 

Peter Tornbo, Lemvig torn@dbujylland.dk 9781 0779 2729 1596  

Torben Nielsen, Ringkøbing tnie@dbujylland.dk  9732 4151 2443 0708 
 
Børnegruppe: 

Johnny K. Hansen, Ravnsbjerg formand@ravnsbjerg-if.dk  8663 8901 2069 2675 

Jens Peder Sørensen, Videbæk togjps@6920net.dk  9717 2497 2926 2417 

Keld Højgaard, Roslev keldh@fibermail.dk  2234 6893 

Torben Baunbæk, Mejrup torben@baunbaek.dk   2033 1438  
 

Pigegruppe (Vision 2020): 

Torben Baunbæk, Mejrup torben@baunbaek.dk   2033 1438  

Dorte D. Sigvardsen, Viborg idosi@rebild.dk   2899 4011 

Jørgen Trankjær, Mejrup fodbold@vildbjerg-cup.dk  9713 3820 2945 2095 

Gitte Brochmann, Øster Assels gib@morsoe.dk 9776 4407  

  

Ungdomsgruppe: 

Jørgen Rasmussen, Bjerringbro jras@dbujylland.dk   2490 5312 

Jørgen Trankjær, Mejrup fodbold@vildbjerg-cup.dk  9713 3820 2945 2095 

Morten Smed, Hørdum fam.smed@altiboxmail.dk  9793 6440 2130 8697 

Bo Mortensen, Hammerum skelbo@fibermail.dk  2027 9618 

mailto:hasn@dbujylland.dk
mailto:repe@dbujylland.dk
mailto:miem@dbujylland.dk
mailto:klgr@dbujylland.dk
mailto:pama@dbujylland.dk
mailto:johanne@cilaj-energi.dk
mailto:tnie@dbujylland.dk
mailto:jras@dbujylland.dk
mailto:poov@jbu.dbu.dk
mailto:heha@dbujylland.dk
mailto:formand@ravnsbjerg-if.dk
mailto:koch@dbujylland.dk
mailto:poov@jbu.dbu.dk
mailto:heha@dbujylland.dk
mailto:jee@energimail.dk
mailto:peder_b_pedersen@mail.tele.dk
mailto:tnie@dbujylland.dk
mailto:tinemorten@mail.dk
mailto:ke@skjern-net.dk
mailto:torn@jbu.dbu.dk
mailto:tnie@dbujylland.dk
mailto:formand@ravnsbjerg-if.dk
mailto:togjps@6920net.dk
mailto:keldh@fibermail.dk
mailto:torben@baunbaek.dk
mailto:torben@baunbaek.dk
mailto:idosi@rebild.dk
mailto:fodbold@vildbjerg-cup.dk
mailto:gib@morsoe.dk
mailto:jras@dbujylland.dk
mailto:fodbold@vildbjerg-cup.dk
mailto:fam.smed@altiboxmail.dk
mailto:skelbo@fibermail.dk
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PR-gruppe:   Tlf. Mobil  

H.P. Johansen, Sparkær hpjohansen1950@gmail.com  2175 4317 

Anders Jakobsen, Stoholm anders.loejengaard.jakobsen@skolekom.dk 6169 7797 

Jens Christensen, Spjald viftrup51@mail.dk  9694 4001 5120 6064 

Ole Tang, Skive oletang@energimail.dk   2167 5176 

Sidsel Krarup, Ringkøbing sidselkrarup@hotmail.com  2441 8024 

 
Dommerområdegruppe 2:    
Jan K. Simonsen, Aalestrup til.jank@gmail.com  2291 9333 

Gert Aaby, Viborg gertaaby@mail-online.dk  6089 3376 

Henrik Thylstrup, Herning hth@college360.dk 9716 8179 2127 9990 

Poul Overgaard, Vils poov@dbujylland.dk 9776 7569 2169 1694 
 
Dommerudviklingsgruppe:  

Jan K. Simonsen, Aalestrup til.jank@gmail.com  2291 9333 

Jesper Rosenquist, Silkeborg jbrosenquist@gmail.com  6019 1719 

Jens Peter Zacho, Flade jp.zacho@post.tele.dk 9774 0160 3066 1148 

Jørgen Sørensen, Holstebro jettepost@webspeed.dk 9741 0216 2093 4107 
 
Futsalgruppe:  

Jørgen Rasmussen, Bjerringbro jras@dbujylland.dk   2490 5312 

Jørgen Trankjær, Mejrup fodbold@vildbjerg-cup.dk  9713 3820 2945 2095 

Rasmus Veng, Viborg rv@sallingbank.dk   2012 7563 
 
Indefodboldgruppe: 

K.E. Kristensen, Skjern ke@skjern-net.dk  9735 3839 2219 8046 

Johnny Nielsen, Thyborøn fjordgade12@gmail.com  9783 2283 2166 9297 

Jørgen Rasmussen, Bjerringbro jras@dbujylland.dk   2490 5312 
 
Vinterturneringsgruppe: 

Torben Nielsen, Ringkøbing tnie@dbujylland.dk  9732 4151 2443 0708 

Jørgen Rasmussen, Bjerringbro jras@dbujylland.dk   2490 5312 

K.E. Kristensen, Skjern ke@skjern-net.dk  9735 3839 2219 8046 

Keld Højgaard, Roslev keldh@fibermail.dk  2234 6893 

Rasmus Veng, Viborg rv@sallingbank.dk   2012 7563 

Poul Overgaard, Vils poov@dbujylland.dk 9776 7569 2169 1694 

 
Guider: 

Arne B. Larsen, Lemvig arneb@mail.tele.dk 9782 2668 2164 2168 

Arne Brøndum, Gedsted arnebente@post.tele.dk  9864 5299 2064 5586 

Jan Palm, Bedsted jan.palm@mail.tele.dk   2345 0339 

Jens JF Christensen, Ringkøbing fjordbrinken16@webspeed.dk  9732 2653 2422 1249 

Tom Sørensen, Ans kongensbro_97@hotmail.com  8687 0997 2968 6274 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hpjohansen1950@gmail.com
mailto:anders.loejengaard.jakobsen@skolekom.dk
mailto:viftrup51@mail.dk
mailto:oletang@energimail.dk
mailto:til.jank@gmail.com
mailto:gertaaby@mail-online.dk
mailto:poov@jbu.dbu.dk
mailto:til.jank@gmail.com
mailto:jbrosenquist@gmail.com
mailto:jp.zacho@post.tele.dk
mailto:jettepost@webspeed.dk
mailto:jras@dbujylland.dk
mailto:fodbold@vildbjerg-cup.dk
mailto:rv@sallingbank.dk
mailto:ke@skjern-net.dk
mailto:fjordgade12@gmail.com
mailto:jras@dbujylland.dk
mailto:tnie@dbujylland.dk
mailto:jras@dbujylland.dk
mailto:ke@skjern-net.dk
mailto:keldh@fibermail.dk
mailto:rv@sallingbank.dk
mailto:poov@jbu.dbu.dk
mailto:arneb@mail.tele.dk
mailto:arnebente@post.tele.dk
mailto:jan.palm@mail.tele.dk
mailto:fjordbrinken16@webspeed.dk
mailto:kongensbro_97@hotmail.com
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Klubkontaktperson:  Tlf. Mobil 

Brian Holst Pedersen, Herning bhp@email.dk  2176 4655 

Egon Nielsen, Ikast egon.nielsen@hotmail.com   3064 8059 

Erik Laursen, Skive erik_else@mail.dk  9752 7416 2121 9780 

Hans Peter Johansen, Sparkær hpjohansen1950@gmail.com  2175 4317 

Henrik Flensborg Hansen, Møldrup heha@dbujylland.dk    2538 3770 

Johanne Berg, Harboøre  johanne@cilaj-energi.dk  2287 9422 

Jørgen Rasmussen, Bjerringbro jras@dbujylland.dk   2490 5312 

Jørgen Trankjær, Vildbjerg fodbold@vildbjerg-cup.dk  9713 3820 2945 2095 

Keld Højgaard, Roslev keldh@fibermail.dk  2234 6893 

K.E. Kristensen, Skjern ke@skjern-net.dk 9735 3839 2219 8046 

Michael Koch, Brande koch@dbujylland.dk  2165 1946 

Ole Skovgaard, Herning oleskovg@hotmail.dk 8611 5255   

Poul Overgaard, Vils poov@dbujylland.dk 9776 7569 2169 1694 

Susan Lyng, Klinkby viggolyng@outlook.dk 9783 6042 2440 4885 

Torben Nielsen, Ringkøbing tnie@dbujylland.dk  9732 4151 2443 0708 

Torben Baunbæk, Mejrup torben@baunbaek.dk   2033 1438  

  

mailto:bhp@email.dk
mailto:egon.nielsen@hotmail.com
mailto:erik_else@mail.dk
mailto:hpjohansen1950@gmail.com
mailto:heha@dbujylland.dk
mailto:johanne@cilaj-energi.dk
mailto:jras@dbujylland.dk
mailto:fodbold@vildbjerg-cup.dk
mailto:keldh@fibermail.dk
mailto:ke@skjern-net.dk
mailto:koch@dbujylland.dk
mailto:oleskovg@hotmail.dk
mailto:poov@jbu.dbu.dk
mailto:viggolyng@outlook.dk
mailto:tnie@dbujylland.dk
mailto:torben@baunbaek.dk
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