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Vi har netop sparket sæson 22/23 i gang efter en historisk sommer i kvindefodboldens 
tegn. Vi kan allerede nu se, at det tegner til at blive en spændende sæson, hvor den 
positive sportslige og kommercielle udvikling forsætter.  
 
Vi kan kigge tilbage på en spændende sæson 21/22, hvor flere klubber hentede medaljer 
hjem. 
 
Tillykke til: 

• HB Køge med det danske mesterskab. 

• Fortuna Hjørring med sølvmedaljerne i Gjensidige Kvindeligaen og til sejren i 
pokalturneringen. 

• FC Thisted-Thy med sølvmedaljerne i pokalturneringen. 

• Brøndby med bronzemedaljerne i Gjensidige Kvindeliga.´ 

• Sundby, der for første gang skal spille i Gjensidige Kvindeliga. 
 
Også et stort tillykke til Østerbro IF, der rykkede op i 1. division  
 
U18 DM-guldet blev vundet af Kolding IF, og U16DM blev vundet af AGF.   
 
Dernæst skal vi byde velkommen til følgende klubber: 
 
2. division: 
 

• Køge BK 

• Ølstykke FC 

• Brabrand IF 

• FC Thy 

 

 



Kvindefodbolden er inde i en rivende udvikling – Tallene taler for sig selv! 

 

Den 24. juni spillede kvinderne for første gang i Parken i en underholdende kamp med et 

rekordstort publikum, i alt 21.542 overværede kvindelandsholdet vinde 2-1 over Brasilien.  

 

Desværre blev det kun til 3 kampe ved Womens EURO2022, men alligevel ser vi tilbage 

på nogle vilde oplevelser og rekorder i England, som uden tvivl har en positiv afsmittende 

effekt i alle lande. 

 

Det samlede tilskuertal til EM endte på 574,875, som er en fordobling af den hidtidige 
rekord fra EM 2017 i Holland. 
 
Det gennemsnitlige tilskuertal endte på 18,544 fans per kamp og som en interessant 
indsigt, så blev 47% af billetterne solgt til kvinder. 
 
87,192 mennesker så finalen mellem England og Tyskland på Wembley. Det gør 
kvindernes EM-finale til den mest besøgte EM-kamp nogensinde - og det gælder både på 
herre- og kvindesiden. Læg hertil vanvittigt høje TV-seertal fra hele Europa. I både 
England og Tyskland så op mod 18 millioner mennesker med under finalen.  
 
Og hvem havde troet at de tre kampe med flest tilskuere i 2022 alle er kvindekampe: 
Barcelona vs Wolfsburg (91.648) 
Barcelona vs Madrid (91.533) 
England vs Tyskland (87.192) 
 
 
Der er god grund til optimisme, men det kommer ikke af sig selv. Timingen er rigtig god til 
at sætte skub i udviklingen. 
  
Kvindefodbolden udvikler sig voldsomt globalt i de her tider, og i Danmark skal vi med på 
vognen. Vi er repræsenteret i mange vigtige organer, og vi bliver lyttet til. Det er dog stadig 
ikke sådan, at piger og drenge og kvinder og mænd har de samme muligheder for at spille 
fodbold, og vi ser det som en vores allerstørste opgave at sikre det. Det kræver, at vi får 
tingene gjort tydelige uden at lyde skingre. Der er forskelle økonomisk, og der er forskelle 
sportsligt, og det kan vi selvfølgelig ikke have i et oplyst samfund som vores. 
  
I KDF har vi med ny bestyrelse haft rigeligt at se til og med travle folk i klubberne. Det har 
dog været sjovt og spændende, og alle trækker i samme retning. Vi arbejder for at udvikle 
dansk kvindefodbold på alle niveauer – det kræver økonomi. Vi skal lave bedre aftaler, og 
det arbejde pågår. Vi skal samtidig sikre, at vi får politisk medindflydelse, og er med i de 
nødvendige organer både i DBU og UEFA regi.  
 
Der er ingen tvivl om, at vi har brugt meget tid på love og paragraffer, så vi har en nutidig 
og moderne struktur. Vi arbejder med licens, kontingent og kommunikation, og har 



igangsat arbejdet med udvikling af ligaen blandt andet ved en objektiv analyse af fordele 
og ulemper ved udvidelse af Gjensidige Kvindeliga. Vi har desuden fokus på 1. og ny 2. 
division samt talentudviklingen og børnefodbolden. Store og vigtige områder, der kræver 
stor bevågenhed og strategiske beslutninger.  
  
Generalforsamlingen i april gav genvalg til bestyrelsen i KDF, og der var på dagen en 
positiv og opbakkende indstilling til arbejdet med udviklingen af dansk kvindefodbold – her 
blev det blandt andet besluttet at hæve medlemskontingentet, så vi kan udvikle 
kvindefodbolden på de overordnede rammer til gavn for klubberne.  
  
Rækkemøder er nyeste tiltag. Vi har temaer om fremtidens KDF, fremtidige rækkemøder i 
de tre rækker og endelig tema om lønninger. Mød op. Det har vi brug for, at vi i fællesskab 
kan udvikle danske pige- og kvindefodbold. Første møde er planlagt til at skulle afvikles 
efter sommerferien, når sæsonen er gået i gang. 
 
I juli måned skrev BT ”Stort kaos i dansk oprykkerklub” og artiklen beskrev en række 
forhold, som ikke var på plads i Sundby Boldklub.  Vi har i samarbejde med DBU, 
Spillerforeningen og Sundby Boldklub arbejdet på at få disse forhold på plads, således 
Sundby Boldklub overholder DBU’s til enhver tid gældende regler og love. Det arbejde er 
nu færdiggjort, og Sundby Boldklub har bekræftet overfor DBU, at samtlige kontrakter m.v. 
er i henhold til DBU’s regler og love. Denne sag viser, at vi både på og udenfor banen skal 
være i topform og allokere de nødvendige ressourcer. Vi kan og må ikke få lignende sager 
fremover, da dette skader vores brand og kvindernes muligheder for at spille fodbold på 
topniveau i Danmark. Vi er i fortsat dialog med DBU om, hvordan lignende situationer 
undgås fremover, og vi opfordrer til, at ledelsen i klubberne i DM-rækkerne har fokus på 
dette område. 
 
Med ønske om et godt samarbejde og en rigtig god sæson. 
   

På vegne af KDF-bestyrelse. 
 
Med venlig hilsen 
 
Katja Moesgaard, 
Forperson, Kvindedivisionsforeningen 


