	
  

Aftalen om kompetencefordeling mellem Divisionsforeningen og
DBU er på plads
En aftale mellem Divisionsforeningen og DBU om kompetencefordeling er faldet på
plads. Det er rigtig glædeligt og det giver os bedre rammer for at være med til at
udvikle klubfodbolden fremover.
For det første vil ansvaret for og adgangen til administration, drift og udvikling af
turneringerne nu ligge hos klubberne som spiller i dem, for det andet kommer der
en meget væsentlig forøgelse af de midler, der er til rådighed for udviklingen af
turneringerne og for det tredje har vi sikret, at de fælles kommercielle rettigheder, som er en væsentlig del af klubbernes økonomiske grundlag, entydigt ligger
hos klubberne. Den entydige placering af rettighederne giver os mulighed for at
arbejde langsigtet med at sikre indtægtsgrundlaget.
Det er såvel turneringerne i Herre DM (Alka Superliga, 1. Division og 2. Division)
som de afsluttende runder i Herre LP (de runder vi træder ind i) aftalen gælder
for. Det vil give os mulighed for at drive og udvikle de to turneringer i sammenhæng og se på, om der ligger øget værdi i det.
Selve Pokalfinalen afholdes i fællesskab af DBU, Foreningen af Lokalunioner og
Divisionsforeningen. Det gør den for at markere sammenhængen og fælleskabet i
dansk fodbold gennem finalen i den turnering, som har alle danske klubber med.
At sikre og udvikle sammenhængskraften i dansk fodbold har både vi og DBU/FLU
haft stort fokus på i indgåelsen af aftalen. Danmark er ikke større end at alle skal
trække i retning som befordrer hinanden, hvis vi skal udvikle elite fodbold på højeste niveau, og vi skal til stadighed huske, at en unik styrke i dansk fodbold er
den meget høje andel af befolkningen, som spiller organiseret fodbold.
Sammenhængskraften bliver konkret sikret ved at al udvikling af elitefodbolden
skal diskuteres og høres i Udvalget for Professionel Fodbold, som jo består at både
DBU og Divisionsforeningen. Det er også herigennem, at midlerne til udvikling af

	
  

elitefodbolden skal prioriteres og aktiveres. De samlede midler, som er til rådighed her, stiger med mere end 50 %.
Samtidigt med aftalen med Divisionsforeningen har DBU indgået en aftale med
Lokalunionerne. Sammen betyder de aftaler et afgørende løft for sammenhængskraften og den samlede udviklingsstyrke i dansk fodbold. Det gør de i særdeleshed, fordi de tilsammen og i sammenhæng med den satsning på klubtalentudvikling, vi har lanceret gennem Divisionsforeningen det sidste år, vil betyde en historisk satsning på talentudvikling med en størrelse og konsekvens, som ikke tidligere
er set i dansk fodbold.
Over de næste 10 år vil der blive investereret 45 mio.kr. ekstra på breddesiden i
talent- og spillerudvikling samtidigt med at Divisionsforeningen og DBU forsætter
med at øge satsningen på elitetalentudvikling.
Alle i dansk fodbold organiseret i Divisionsforeningen, Lokalunionerne og DBU kan
være stolte af, at vi med en fælles vision ser ind i fremtiden og indgår de nødvendige og rigtige aftaler sammen. Nu går arbejdet så i gang!
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