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Kvindedivisionsforeningens beretning 2022 

Forpersonens mundtlige beretning  

Katja Moesgaard den 24. april 2022 

 

Kære generalforsamling, 

Velkommen til Kvindedivisionsforeningens ordinære generalforsamling. Jeg er glad for, at vi igen 

kan være samlet under samme tag.  

Tusind tak for dagens fremmøde. Det er vigtigt for foreningens virke, at vi prioriterer at mødes og 

sammen tager ansvaret for udviklingen af kvinde DM og Kvindedivisionsforeningen. Også 

velkommen til vores gæster fra DBU Maria Wamsler og Steen Klingenberg og fra Ligakontoret 

Nicolai Kaas Nordstrøm 

 

Pige- og kvindefodbolden er i rivende udvikling. Herhjemme melder flere og flere piger og kvinder 

sin ind i en fodboldklub. På landsplan er det nu næsten 70.000 kvindelige fodboldspillere og alene 

sidste år kom der 10.000 nye spillere på banerne i de danske klubberne. Det er en flot og positiv 

udvikling. 

 

Kigger vi på udviklingen uden for Danmark, så er både den engelske Womens Super League og den 

tyske Frauen-Bundesliga ved at bide sig rigtig godt fast. I Champions League blev der på Camp Nou 

for nyligt sat tilskuerrekord med godt 92.000 tilskuere i opgøret mellem Barcelona Women og Real 

Madrid – og endda med to danskere på banen for Real Madrid.  Og senest igen i fredags med et 

højere tilskuerantal i WCL semifinalen mod Wolfsburg. Imponerende. I UEFA er kvindefodbolden 

også rykket op på dagsordenen og der bliver fordelt stadig flere ressourcer til udviklingen af 

turneringerne både de nationale og de europæiske. Selv på mediemarkedet rykker kvinderne, hvor 

den britiske Women’s Super League er lykkedes med at sælge deres egne rettigheder for en 

treårig periode til 24 mio. pund eller ca. 210 mio. kr. I FIFA er ambitioner for streamingtjenesten 
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FIFA+ at 11.000 ud af de samlede 40.000 kampe der skal streames om året, skal være 

kvindekampe.   

 

Sportslig status 

Med fodboldåret 2021 kan vi ikke komme udenom om et år, hvor coronaen fortsat havde et greb 

om kampafviklingerne og præmissen for Kvinde-DM rækkerne. Stor ros til klubberne for den flotte 

håndtering af Corona-protokollerne siden disse blev et vilkår for kvinde-DM-klubberne i foråret 

2020, men som samtidig betød, at vi kunne fortsætte med at spille vores turneringer, hvor mange 

andre idrætter måtte lukke helt ned.  

Vi har heldigvis lagt covid-19 bag os og i takt med, at der også hen over foråret 2021, kunne åbnes 

mere op for fodbolden, blev det tydeligt, at der i dansk Kvindeelitefodbold var sket noget i den 

mangeårige fordeling af medaljer. HB Køge satte sig solidt på det danske mesterskab, som også var 

klubbens første. Et stort tillykke til HB Køge med 2021-mesterskabet, som var en enorm flot 

præstation - deres ”unge alder” taget i betragtning. Brøndby IF tog sølvmedaljer og Fortuna 

Hjørring blev bronzevindere – tillykke til dem også. 

Sydbank Pokalen blev afviklet med en flot kulisse i Thisted, hvor hjemmeholdet kunne løfte 

pokalen med en finalesejr over Brøndby. Jeg tror, vi var mange, der blev berørte, da den stærke 

regionale vestjyske klub fik en kulmination af klubbens mangeårige arbejde med pige-

kvindefodbolden, da vi så følelserne få frit løb fra både trænere, ledere og spillere, der har været i 

klubben i mange år. Der fik DR virkelig fanget passionen og følelserne i fodbold, som vi skal huske 

at værne om i dansk Kvindeelitefodbold, i takt med, at vi er i gang med en professionalisering.  

DM-turneringerne kom alle godt i gang med efterårssæsonen 2021, med nye strukturer på såvel 

senior som på ungdomssiden. 2. division blev etableret med en øst- og en vest pulje og en 1. 

division blev indført som landsdækkende række.   

2. division lagde som ”den nye række”, godt fra land, med relativ jævnbyrdighed og gode kampe i 

både øst og vest. Den landsdækkende 1. division havde sit fokus på at implementere et tydeligt og 

fælles match-day koncept og rækken viste sig at være et sted, hvor alle kan slå alle.  
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I talentudviklingen blev efteråret 2021, den første hvor den nye ungdomslicensstruktur skulle gøre 

sig gældende. Samtidig skete en stor styrkelse af vores talentudvikling, idet den landsdækkende 

U16 DM-række, blev besluttet kort inden sommerpausen.  

De landsdækkende turneringer er startet positivt op med A- og B-puljer, hvor der er god sportslig 

matchning samt udviklende kampe på både U16- og U18-niveau. Det bliver spændende fortsat at 

følge dette tiltags forventelige positive påvirkning af dansk pige talentudvikling i de kommende år.  

 

Sportsligt var året 2021 på mange måder et stærkt dansk år for kvindeelitefodbolden. Udover det 

netop berettede, så blev der skrevet historie med dansk deltagelse i Champions League 

gruppespillet, da HB Køge over to spændende kampe kvalificerede sig hertil. En vigtig 

kendsgerning for Danmarks placering i international topfodbold og de heraf følgende økonomiske 

gevinster både til deltagerklubberne, men også til de ikke-deltagende ligaklubber via UEFA 

Solidarity Payments. Desværre lykkedes det ikke det andet Champions League-hold, Brøndby IF, at 

klare sig gennem den svære kvalificering til gruppespil i Champions League. Jeg tror hele 

fodbolddanmark fulgte med, da HB Køge var oppe imod nogle af Europas stærkeste hold og 

selvom gruppespillet viste sig at være overmagten, så fik Champions League deltagelse samlet 

dansk fodbold, som en enhed om store internationale oplevelser med Kvindeelitefodbolden. En 

stor bedrift, der også er betydningsfuld i forhold til at hente de nødvendige kvotientpoint med 

henblik på fremtiden og de diskussioner, der pågår om antal hold i WCL. 

 

Året der gik 

Arbejdet med at udvikle kvindeelitens turneringer er i fuld gang og jeg har glædet mig til at kunne 

berette om de mange aktiviteter, som vi har været sammen om at drive i det forgangne år.  

Jeg vil i den forbindelse takke de tidligere bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejdsindsats 

indtil de trådte ud af bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling den 13. juni 2021. 

 

Vi er som nævnt inde i en meget positiv udvikling. En udvikling der trækkes af Gjensidige Ligaen, 

men som samtidig formår at få 1. og 2. divisionsklubberne med.  
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Først og fremmest vil jeg gerne fremhæve arbejdet i klubberne. Her har man taget mileskridt i de 

seneste sæsoner. Kvindeeliten er i den grad kommet i fokus. Både i bestyrelseslokalerne og på 

banen er man klar over, at det er her fremtidens udviklingspotentiale for sporten er absolut størst.  

 

Vi er kommet på plads med en ny struktur med to landsdækkende turneringer i kvinde DM samt 

med et nyt 2. division, der spilles i øst og vest. Det er vigtigt vi holder fast i dialogen om, hvordan vi 

skaber de bedste rammer for vores turneringer både sportsligt og økonomisk. I den sammenhæng 

krævede det også, at vi fik revideret og vedtaget et sæt nye vedtægter i foreningen, hvilket alt 

sammen kom på plads i januar.  

 

I øjeblikket er vi ved at gennemføre en analyse i regi af KLU, hvor konsekvenserne ved en 

udvidelse af Gjensidige Kvindeligaen skal kortlægges. Alle klubberne i ligaen og potentielle 

ligaklubber er blevet kontaktet og bedt om at svare på en række spørgsmål, som blandt andet skal 

belyse forhold omkring spillertrupper, økonomi og faciliteter. Jeg deltager selv i arbejdsgruppen og 

det er en god proces og jeg glæder mig til at deltage i de kommende drøftelser om udviklingen af 

ligaen.  

I den forbindelse vil gerne opfordre til, at I som klubber har tillid til processen og bidrager med de 

data, som kan være med til at skabe et oplyst grundlag for de næste udviklingstrin i 

turneringsstrukturen.  

 

Så skal det fremhæves at partnerskabet med Gjensidige Forsikring er blevet forlænget med tre 

sæsoner frem til og med sæson 24/25. Gjensidige engagerer sig virkelig i sporten og i de værdier 

og drømme, vi har for kvindeeliten. Det er vi utrolig glade for. Det viser hvad stærke partnerskaber 

kan gøre, når det kommer til at skabe forandring, udvikling og løfte hinandens brands. Udover 

Gjensidige Kvindeligaen er Gjensidige nu også med som sponsor for Kvindepokalen.  
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Fans og tilskuere bliver mere og mere bevidste om kvindeeliten. De nyeste analyser af Gjensidige 

Kvindeligaens brand viser, at ligaen i 2021 har rykket sig markant frem i danskernes bevidsthed.  

Kvindefodbold ligger nu i top fem over danskernes foretrukne sportsgrene. Landsholdene har stor 

betydning for udbredelsen af pige- og kvindefodboldens popularitet. Så når de danske 

landsholdskvinder præsterer flot på banen og sporten får masser af opmærksomhed, så er det 

vigtigt, at de hjemlige turneringer er stedet, hvor fans og tilskuere engagerer sig i sporten. Derfor 

skal vi i alle DM-turneringerne og klubberne fortsætte arbejdet med at udvikle og styrke vores 

brands og de værdier, som vi gerne vil genkendes på. 

 

I den sammenhæng er det helt afgørende for sporten, at den når bredt ud til danskerne. Derfor er 

de nye aftaler med NENT, dvs. TV3 Sport og Viaplay, vigtige. Vi er kommet utrolig godt fra start og 

har haft meget pæne seertal på niveau med herrernes NordicBet Liga. Det er virkelig flotte tal og 

det bør heller ikke gå ubemærket hen. Med fokus på den sportslige udvikling og på stærke brands, 

så er jeg sikker på, at vi i de kommende år bliver i stand til at skabe mediepartnerskaber, der vil 

løfte sporten og interessen for pige- og kvindefodbold til et helt nyt niveau. Og også her ønsker 

KDF at spille en aktiv rolle i at styrke og udvikle partnerskabet nu og i fremtiden. 

 

Kigger vi på nogle af de andre aftaler der indgået i årets løb, så er det værd at fremhæve: 

• Kvinde DM er kommet med i den nye fast-betting aftale tegnet i samarbejde med 

Divisionsforeningen via European Leagues. Aftalen gælder for perioden 2022-2027 og har 

en samlet økonomi på knap 7 mio. kr.  

• Forenet Kredit er ny sponsor for DBU og her er det værd at bemærke, at Forenet Kredit har 

øremærket deres sponsorat til henholdsvis breddefodbolden, til Kvindelandsholdet og til 

herrelandsholdet.  

 

I tæt og konstruktivt samarbejde Kvindeligakontoret og KLU har vi i Kvindedivisionsforeningen 

arbejdet med, hvordan vi tiltrækker og skaber gode forhold for fans og tilskuere til kampe. Det 

handler både om mødet med den enkelte fan og om hvilke faciliteter man tilbyder. Her er det også 
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positivt, at stadig flere kampe bliver spillet på stadions. Målsætningen er et gennemsnitlig 

tilskuertal i Gjensidige Ligaen på 450 og til Superkampe 750. Derudover har vi fornyeligt fået afsat 

midler til at begynde udviklingen af en fælles data-platform. Vi kan ikke betone nok, at en aktiv og 

ihærdig indsats omkring tilskuer- og fanrekrutteringen er helt afgørende for at vi kan videreudvikle 

økonomien omkring kvindeelitefodbolden og vi håber, at I fortsat vil prioritere dette område højt i 

jeres klubber. Kampen er en samlet pakke og at tilskuerne kan ses og at stemningen kan 

fornemmes – også på TV billederne ved at placere tilskuerne strategisk bedst muligt i forhold til 

kameraer – er en nem indsat at gøre for os alle. Det betyder noget! 

 

 

Det fremadrettede arbejde  

Vi står med andre ord et rigtig godt sted takket være en kæmpe indsats i klubberne, på 

ligakontoret på DBU Allé og fra alle, der er engageret i kvindefodbolden. For at kvindefodbolden 

for alvor skal få fodfæste herhjemme, er det vigtigt med et stærkt team og heldigvis er der mange 

dygtige og engagerede mennesker i klubberne og fodboldverdenen, der bakker op om 

kvindefodboldens drømme og ambitioner.  

 

Strategien ”Den Ny Kvindeliga” fra 2019 har været et godt værktøj til at få struktureret og 

realiseret mange aktiviteter. Det er afgørende for den fælles udvikling i kvinde DM, at vi er i stand 

til at lægge fælles planer og ambitioner og føre dem ud i livet, men samtidigt er det vigtigt, at vi 

formår løbende at evaluere og tilpasse vores planer og ambitioner til virkeligheden. Det 

udgangspunkt, der er skabt for kvindeeliten, er rigtig godt og det må ikke gå til spilde. Det er vi 

forpligtet til at få mest muligt ud af. Derfor er det helt afgørende, at vi kan fastholde momentum 

og løfte kvinde DM både sportsligt og økonomisk i de kommende år. Det ser bestyrelsen som den 

vigtigste opgave for Kvindedivisionsforeningen.  
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Men, for at Kvindedivisionsforeningen kan tage den opgave og det ansvar på sig, så er det også 

nødvendigt, at Kvindedivisionsforeningen får skabt en selvstændig og uafhængig platform i 

fodboldsystemet. Hvis ikke vi har en selvstændig og stærk platform, så er vi ikke i stand til at 

definere os selv eller en reel strategi for, hvordan vi vil udbygge vores position i det samlede 

danske fodboldlandskab. Vi ønsker med andre ord en struktur, hvor vi kan høste frugterne af vores 

eget arbejde. Der er stadig et kæmpe uforløst potentiale i pige- og kvindefodbolden, og det gælder 

også for udviklingen af eliten både sportsligt og økonomisk.  

 

Vi har derfor igangsat i en proces, der skal skabe det fornødne fundament for, at 

Kvindedivisionsforeningen kan få sin egen stemme og en klar identitet i dansk fodbold. I 

vinterhalvåret indledte vi dialogen med DBU om, hvordan vi med et strategisk partnerskab kan 

skabe rammer og vilkår, der sætter os i stand til at påtage os ansvaret for vores egen udvikling.  

Derudover fremlægger vi i dag forslag til kontingentforhøjelser for Kvindedivisionsforeningens 

medlemmer, hvilket skal være en del af det grundlag, der kan sikre en selvstændig organisation 

både politisk og administrativt. 

Med andre ord, så når vi forhandler med DBU om en aftale for fremtiden, er det vigtigt for os at 

signalere at vi – klubberne – også selv bidrager med økonomi. Vi tror på projektet, vi tror på at 

kontingentet nok skal kunne tjenes hjem igen.  

 

Jeg vil ikke foregive, at det er en let opgave. Vi står både kulturelt og strukturelt over for mange 

opgaver og udfordringer. Den kulturelle forandring i sporten tager tid, men vi kan kun forandre 

den, hvis vi får gjort op med de strukturer, der er opbygget gennem tiderne og som er med til at 

fastholde uligheden i sporten.  

 

Faktum er, at der ikke er ligestilling i dansk fodbold, forskellene mellem herrernes og kvindernes 

vilkår og muligheder i sporten er enorme. Flere interne rapporter og undersøgelser i DBU og 

Kvindedivisionsforeningen har påvist ulighed og forskelsbehandling i sporten, hvilket desværre 

også er et faktum blandt de unge spillere. Pigerne giver udtryk for, at de føler de bare ”får lov til at 
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være med”, men føler sig ikke lige så vigtige som drengene. Det er ganske enkelt ikke i orden og 

det vil Kvindedivisionsforeningen være med til at gøre op med.  

 

Vi har derfor fremlagt tre strukturelle områder for DBU, som vi i Kvindedivisionsforeningen ønsker 

forandringer på: 

• For det første vil Kvindedivisionsforeningen etablere en selvstændig organisation og 

identitet, hvortil DBU kan uddelegere ansvaret for turneringerne samt for den 

kommercielle og sportslige drift og udvikling. 

• For det andet vil Kvindedivisionsforeningen have politisk adgang og indflydelse. I dag 

eksisterer Kvindedivisionsforeningen formelt set ikke i fodboldsystemet. Det kræver at vi, 

som herrerne, bliver skrevet ind i DBU’s love. Vi skal optages som medlem af unionen og 

have oprettet og sikret adgang til de formelle organer i DBU, hvor 

Kvindedivisionsforeningen kan få medindflydelse på udviklingen af sporten og ikke mindst 

kvindeeliten.  

• For det tredje vil Kvindedivisionsforeningen ligestilles økonomisk. DBU finansierer i dag en 

række aktiviteter og yder en række tilskud til herrerne, som er forankret i solide 

aftaleværker. I dag fordeler DBU ca. en fjerdedel af deres samlede eliteaktiviteter til 

herreeliteturneringerne, imens kvindeeliteturneringerne modtager i omegnen af 6 %. Det 

kan der selvfølgelig også være nogle rimelige forklaringer på, men at skævvridningen er så 

stor på økonomien fra unionens side, kom bag på mig. Særligt når det gælder så noget som 

politisk fastsatte tilskud og rammevilkår, så mener vi, at det i 2022 kun må være rimeligt, at 

disse udmøntes i lige mål til såvel herrerne som kvinderne i sporten.  

 

Vi har derfor fremlagt en række forslag til hvordan disse forandringer kan gennemføres 

strukturelt, og vi har lagt vægt på, at vi ønsker at skabe forandringerne i tæt samarbejde og 

partnerskab med DBU. Vi har fremlagt budgettal for etableringen af en selvstændig organisation, 

som skal have til opgave at stå for den fremtidige kommercielle og sportslige udvikling af 

turneringerne, vi har fremlagt en række strategiske udviklingsprojekter relateret til talentudvikling 

i pige- og kvindefodbolden, til udvikling af brand og kommerciel platform for turneringerne og 
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klubberne samt til skabelse af en stærk identitet og legacy omkring både 

Kvindedivisionsforeningen og vores turneringer. Sidstnævnte skal være med til at gøre 

Kvindedivisionsforeningens strategier og ambitioner for pigernes og kvindernes muligheder i 

sporten offentligt kendte og dermed tiltrække nye stærke partnerskaber på tværs af idræts-, 

kultur- og erhvervsliv herhjemme og i de andre europæiske turneringer.  

 

Vi tror på at disse forandringer er nødvendige for at kvindeeliten kan blive i stand til at realisere 

dens potentiale. Samtidigt er opgaven så stor og favner så bredt, at vi har brug for stærke 

partnerskaber. Her er DBU helt central. Vi håber at lykkedes med at få taget de første skridt på 

vejen til disse forandringer med hjælp og opbakning fra unionen. Vi mener i øvrigt at vores 

ambitioner på en række områder går rigtig godt i spænd med DBU’s nye strategiske målsætninger 

om at øge antallet af piger- og kvinder i sporten og skabe en stærkere union. Udover fokus på 

klubbernes og turneringers vilkår, så vil vi også gerne engagere os i spillernes vilkår. Derfor har vi 

indledt en dialog med Spillerforeningen om vores fremtidige samarbejde. Slutteligt er vi i gang 

med at afdække muligheder for støtte og samarbejde med fodboldens internationale 

organisationer, især FIFA og UEFA, og herhjemme er vi i dialog med forskellige organisationer, der 

også arbejder på at fremme ligestilling i samfundet. 

 

Det er en kæmpe opgave vi står overfor og vi kan kun lykkedes, hvis vi hjælper hinanden og står 

sammen. Derfor har vi i KLU prioriteret midler, så vi fremover kan arrangere rækkemøder et antal 

gange hen over året inden for hver række. Møderne skal være med til at skabe 

sammenhængskraft mellem klubberne, og samtidigt skal de skabe rammerne for en bedre 

koordinering af såvel operationelle som strategiske aktiviteter. Det håber jeg I alle vil bakke op om, 

prioritere og deltage i.  

 

Afrunding 

Jeg vil gerne runde min beretning af med at takke alle vores partnere, ikke mindst Gjensidige 

Forsikring og NENT, for det gode samarbejde og opbakningen til kvindeelitens drømme og 
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ambitioner. Jeg vil også gerne takke min kollegaer i Kvindedivisionsforeningen for et rigtig godt, 

konstruktivt og udviklende samarbejde! 

Derudover vil jeg gerne sige tak til Divisionsforeningen for det gode samarbejde. Det er utrolig 

positivt, at vi kan hjælpe hinanden og bakke op om udviklingen af sporten. Tak til 

Spillerforeningen, det er rigtig positivt vi har fået taget hul på dialogen. Slutteligt tak til DBU - både 

for opbakningen og viljen til at gå i dialog om vores ambitioner for kvindeeliten og for den indsats 

der ydes for kvindeeliten på ligakontoret. I samarbejdet med DBU har vi desuden bakket op om 

den internationale agenda, ligesom vi er blevet inviteret med ind i arbejdet med en fælles 

udviklingsplan for pige- og kvindefodbolden. Arbejdet med spiller- og talentudvikling er et af de 

vigtige områder i udviklingen af kvindefodbolden, og derfor er det også glædeligt, at Anders 

Gerber er blevet ansat som Talentudviklingschef for Kvinder hos DBU. Det tegner godt og vi ser 

frem til et udviklende og udbytterigt samarbejde.  

 

Nu gælder det kampen om Danmarksmesterskabet. I den tætte tvekamp mellem Fortuna Hjørring 

og HB Køge tog sidstnævnte et skridt tættere på det danske mesterskab, da HB Køge vandt det 

første indbyrdes opgør med 6-1 og nu fører Gjensidige Kvindeligaen – før dagens kamp mod FC 

Thy ThistedQ med 7 point ned til Fortuna Hjørring på andenpladsen. Der resterer dog stadig hhv. 

seks og fem kampe i mesterskabsslutspillet, hvor det bliver spændende at følge kampen om guldet 

mellem HB Køge og Fortuna Hjørring til det sidste. Der hersker dog også stor spænding om, hvem 

der tager tredjepladsen i Gjensidige Kvindeligaen, hvor Brøndby IF og Thisted FC kæmper om 

pladsen. De tog hold mødes igen d. 22. maj, hvor bronzen meget vel kunne blive tildelt dét hold, 

der trækker sig sejrrigt ud af kampen. Der er altså masser af interessante og spændende opgør at 

følge i mesterskabsspillet af Gjensidige Kvindeligaen de næste uger. 

I Gjensidige Kvindeliga Kvalifikationen er der også interessant at følge, hvem der løber med de to 

pladser i Gjensidige Kvindeligaen til næste sæson. Her har særligt Sundby Boldklub fra 1. Division 

lagt godt fra land med fire sejre i fire kampe, og fører netop stærkt forfulgt af AGF og B.93. Der er 

således stor spænding om hvilke to hold fra 1. Division, der ender med pladser i Gjensidige 

Kvindeligaen til næste sæson." 
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Vi ser frem imod kvindelandsholdets deltagelse i Women’s EURO 2022 til sommer i England, som 

spiller den første kamp den 8. juli mod Tyskland. Det bliver spændende at følge og jeg er 

overbevist om, at vi endnu engang vil opleve en slutrunde, der sætter nye standarder for 

kvindefodbold. 

Held og lykke til jer alle og til Kvindelandsholdet til sommer. 

 

Tusind tak for ordet.  

 

 

[Nærværende version er rettet d. 25.05.22 med enkelte sproglige rettelser og en præcisering af, at 

den omtalte ressourcefordeling vedrører elitefodbolden] 

 

 


