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Velkommen til Kvindedivisionsforeningens tredje nyhedsbrev. 

 

Nyt om Kvindedivisionsforeningens bestyrelse 

I KDF’s bestyrelse sker der pr. 28. oktober en intern omstrukturering, da næstforperson 

Marie Greve har valgt at udtræde af bestyrelsen i KDF, hvor hun har siddet på AGF 

Kvindefodbold ApS’s klubmandat. Det sker som en konsekvens af, at forperson Katja 

Moesgaard, er indtrådt I AGF A/S bestyrelsen og det har derfor været en enstemmig 

KDF’s bestyrelses vurdering og beslutning, at der ikke kan sidde to personer med indirekte 

eller direkte relation til AGF Kvindefodbold. Det er bestyrelsens ønske, at Marie fortsat kan 

være med til at udvikle dansk pige- og kvindeelitefodbold, hvorfor bestyrelsen har udpeget 

hende til fortsat at sidde som næstforperson i KEU (Kvindeeliteudvalget) og øvrige 

relevante udvalg.  

”Jeg er meget afklaret i min beslutning, som er en nødvendig og naturlig konsekvens af de 

ændringer, som er sket og som ofte sker i fodboldens verden. Jeg ønsker fortsat at mine 

kompetencer kan sættes i spil til gavn for dansk pige- og kvindeelitefodbold forskellige 

arenaer, hvilket jeg er glad for at bestyrelsen har bakket op om og jeg håber klubberne 

også fortsat vil bakke op herom. Der er lagt en tydelig strategi og retning for KDF og 

medlemsklubberne og her er kompetenceprofilen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer den 

helt rigtige for at få drevet den proces videre til gavn for kvindeelitefodbolden.”   

Katja Moesgaard vil fortsat være formelt valgt som forperson på eksternt mandat frem til 

næste generalforsamling og bestyrelsen konstituerer sig selv på det kommende 

bestyrelsesmøde med ny næstforperson - begge dele i henhold til vedtægterne i 

foreningen.  

Rækkemøder 

Vi har introduceret rækkemøder for både Gjensidige Kvindeliga klubber og for 1. division. 

Det er vores målsætning at arbejde for at professionalisere og optimere kvindefodbolden i 

Danmark samt at skabe udvidede samarbejdsrelationer og netværk mellem klubberne. Vi 

håber, at vi sammen kan øge kvaliteten i turneringerne og skabe øget medindflydelse for 



udviklingen af rækkerne fra klubbernes side. Vi har lavet et format for rækkemøderne, hvor 

Gjensidige Kvindeliga klubberne mødes 4 gange årligt, og 1. divisionsklubberne mødes 2 

gange årligt. 2. divisionsklubberne mødes én gang årligt og hver gang i forbindelse med 

andre begivenheder eks. A- eller U-landskamp eller f.eks. generalforsamlingen.  

På vores første rækkemøde for kvindeligaen var alle klubber repræsenteret, og der blev 

afsluttet med kvinde A-landskamp mod Montenegro i Viborg. Der var temaer som 

turneringsudvidelse og kontraktuelle forhold, hvor alle klubberne kom til orde, og hvor der 

nu kan arbejdes videre med modellerne med bred involvering. Det er vigtigt at fastslå, at 

rækkemøder ikke er et besluttende organ, men der bliver naturligvis lyttet til os efter den 

slags møder. En stor rapport om udvidelsesmulighederne for Gjensidige kvindeliga er ved 

at være færdigudarbejdet med Jesper Raabo og KLU i spidsen, og selvfølgelig skal 

rapporten i høring blandt klubberne.  

Næste rækkemøde for både Kvindeligaen og 1. division afholdes den 1. november i Vejen 

i forbindelse med U16 landsholdets kamp mod Belgien. Vi håber at I, som klubber, vil 

prioritere deltagelse i rækkemøderne til gavn for den fælles udvikling.  

 

Generel positiv udvikling 

Generelt er der meget positivitet omkring dansk kvindefodbold. Nylige rapporter viser og 

dokumenterer potentialet i international og dansk kvindefodbold. Vi skal således arbejde 

målrettet på yderligere repræsentation i diverse organer, hvilket også er hensigten fra 

kvindedivisionsforeningens side. Arbejdet i klubberne er centrale for udviklingen og øgede 

klubinvesteringer, kommercielle aftaler via TV, forbund og sponsorater er nødvendige for 

at drive udviklingen således vi kan matche vores konkurrenter i udlandet. Der arbejdes 

internationalt på en Nations League model for landshold, og der sker også meget i UEFA 

omkring kvindernes UWCL, hvor midlerne bliver større og større. Mange talentfulde 

kvindespillere forlader (tidligt) Danmark for at jagte drømmen i udlandet. Det er således 

afgørende at en kompensationsordning for skifte til udlandet snarligt bliver effektueret.  

I divisionerne bliver der spillet en masse god fodbold og de tætte kampe viser, at 

konkurrencen klubberne imellem er blevet større. 1. divisionsklubberne drømmer om 

Kvindeligaen og der er kamp om hver en point i jagten på oprykningen. Hvor 2. division i 

vest fortsat er meget tæt, så er der skabt en mere tydelig top og bund i øst. Fokus for 

divisionerne er, at vi skal have skabt nærhed mellem rækkerne. Derfor er et vigtigt 

indsatsområde for KDF at vi får kigget ind i en licensiering af 1. divisionen i samarbejde 

med klubberne.  

Herhjemme er Gjensidige kvindeligaen kommet godt fra land og med fine tilskuertal og 

seertal på TV. Klubberne arbejder ihærdigt på at lave de bedste tilskueroplevelser og den 

fokuserede indsats viser sig også i stigende tilskuertal og dermed bedre TV-forhold. Det er 

en fornøjelse at se, hvordan interessen vokser. Fortuna Hjørring nåede desværre ikke 

videre fra UWCL kvalifikationsrunde 1 efter en svær lodtrækning, og HB Køge, der 

indtrådte i runde 2, måtte overgive sig til storholdet fra Juventus. Kvalifikation til gruppespil 

i UWCL, slutrunde for U-hold og A-landsholdet er afgørende for den fortsatte udvikling af 



dansk kvindefodbold, så der bliver øget interesse og flere midler bliver kanaliseret rundt i 

systemet.  

 

Vi knokler videre - god kamp derude!  

 
 
På vegne af KDF-bestyrelse. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Katja Moesgaard 
Formand, Kvindedivisionsforeningen 


