
 
     

Brøndby d. 30. april 2014 

Til:  

DBU Kvindeelitegruppe, Kvindedivisionsforeningen,  

klubberne i 3F-ligaen, nuværende U18DM-licensklubber,  

kommende U17DM-licensklubber, øvrige klubber med  

landsholdsspillere samt klubber med talentspillere. 

 

Ang.: Samarbejdsaftaler med efterskoler 

DBU kvindesektor indgår et formelt samarbejde med en række efterskoler fordelt 

over hele landet, i et forsøg på at fastholde elitespillere i et elitemiljø, mens de går på 

efterskole. 

Gennem de seneste år har en række ungdomslandsholdsspillere valgt at kombinere 

deres skolegang med et efterskoleophold samtidig med at de deltager i 

landsholdsaktiviteter. Dette har vist sig, at være en utrolig svær kombination, og DBU 

har derfor valgt at deltage aktivt i dette valg. DBU har indgået et samarbejde med de 

skoler, som vil tilrettelægge en hverdag, hvor elitefodboldspillere kan udvikle sig i 

både som mennesker og fodboldspillere.    

DBU udvikler spillerne i samarbejde med klubberne og derfor er det også et 

væsentligt krav i aftalen – at spilleren som minimum skal træne to gange om ugen 

med en U17DM eller 3F-ligaklub. Dette er for at sikre den daglige matchning af 

spilleren, ligesom det også er et krav, at dele af den ugentlige efterskoletræning skal 

være med skolens drengehold.  

Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er et udtryk for, at DBU ønsker at alle 

fodboldspillere skal gå på efterskole. Erfaringen har dog vist at det er et stort ønske 

for unge mennesker, deriblandt også fodboldspillere på højeste nationale niveau, at 

gå på efterskole. Det er netop disse spillere vi ønsker at hjælpe med disse 

samarbejdsaftaler, da det giver dem mulighed for at vælge optimalt i forhold til deres 

fodboldkarriere. Hvis spilleren skulle vælge efterskole ud fra andre kriterier såsom 

sociale og geografiske hensyn, har erfaringen vist, at det kan blive svært at 

kombinere med et landsholdsår.  

DBU har fra skoleåret 14/15 lavet et samarbejde med følgende skoler: 

- Aabybro Efterskole 

- Lyngs Idrætsefterskole 

- ISI Idrætsefterskole 

- Efterskolen Ved Nyborg 

- Københavns Idrætsefterskole 

- Brøndby Idrætsefterskole 



 
 

 

 

Se mere om samarbejdsaftalen og skolerne på følgende link:  

http://www.dbu.dk/Temaer/Fodbold_og_uddannelse/efterskolesamarbejde.aspx 

 

DBU håber, at I alle vil tage vel imod dette initiativ, og være med til at sætte spilleren 

i centrum.  

Hvis der skulle være spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte 

undertegnede på enten mail hepe@dbu.dk eller telefon 4326 5467.  

 

Med venlig hilsen 

 

Helene Pedersen 

DBU uddannelsesansvarlig 

 


