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Kvindeklubber halser efter DBU-krav
Ligaklub:
Kravene
er helt
urimelige

Kommuner og klubber
presses af DBU’s krav om
plads til minimum 2.000
tilskuere i den bedste
kvindelige fodboldrække,
selv om der i gennemsnit
kun tropper 159 op til
kampene. Kravet er skudt
langt over mål, lyder
det fra Kommunernes
Landsforening.
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et samlede tilskuertal for grundspillets 14 runder i kvindeligaen
lød på blot 8.899 – altså for 56
kampe. Det er omtrent det samme antal
tilskuere, der overværede herrernes Superliga-kamp mellem AGF og FC København i forrige weekend.
Og så skulle man måske tro, at behovet
for siddetribuner og stadionkrav ville være til at overskue. Men selv om kun 159 tilskuere i snit møder op til en kamp i kvindernes elitedivision, så mener DBU, at alle
hold i ligaen skal kunne mønstre et stadion med plads til mindst 2.000 tilskuere, hvoraf 200 skal være siddepladser.
»Kravene til antallet af tilskuere er
skudt fuldstændigt over mål. Det skriger
til himlen, når nu tilskuertallet er så lavt,
som det er. Der er simpelthen ikke noget
godt argument for, at kravene for kapacitet skal være så høje«, siger direktør i
Kommunernes Landsforening, Laila Kildesgaard, der fortæller, at kommunerne
ofte skal hjælpe til, når klubberne ikke
selv har den fornødne økonomi til at bygge tribunerne.
Eksempelvis i Vejle, hvor ligaklubben
måtte have hjælp fra kommunen til en investering på godt 320.000 kroner i ny tribune til VB Parken, så klubben nu lever op
til DBU’s kapacitetskrav – uagtet at kun 87
mennesker i gennemsnit overværer Vejle
Boldklubs bedste kvindeholds hjemmekampe.

»Hele byen kan være på stadion«
Kommunerne Landsforening (KL) har i
længere tid arbejdet på at ændre DBU’s
krav til stadionkapaciteten på herresiden, fordi de ﬁnder det helt urimeligt, at
kommunerne skal punge ud for store stadionbyggerier, når ikke engang halvdelen af kapaciteten bliver brugt.
Selv om KL endnu ikke har været »inde
og se på kvindesiden«, så understreger
KL’s Laila Kildesgaard, at problematikken
er den samme på herre- og kvindesiden,
når kommunale kroner havner i tomme
siddepladser på ﬂotte tribuner i stedet for
breddeidrætten.
»De penge, der bliver brugt på at lave
eliteidrætsanlæg, er nogle, man tager fra
et andet sted – som for eksempel bredde-
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dring for en klub«, siger DBU-lederen.
I Vejle, hvor det økonomiske setup er beskedent sammenlignet med klubber som
Fortuna og Brøndby, så man hellere, at de
kunne have brugt penge på det sportslige
setup frem for en tribune, der står halvtom.
Er DBU gået for tidligt ud med disse krav?
»Jeg synes ikke, det er for tidligt med de
her krav, for så havde vi jo ikke gjort det.
Der er jo klubber, der har faciliteterne, og
for andre er det lidt mere vanskeligt. Men
hvis en klub som eksempelvis Vejle skal
udvikle sig, så er vi også nødt til at skubbe
til dem, for hvis vi skal have tilskuerne til
at komme, så er vi er nødt til at skabe rammer og faciliteter, der kan udvikle produktet«, lyder det fra Mette Bach Kjær.

Ministeren: Vis samfundssind
I regeringen er der heller ikke megen
hjælp at hente for kommunerne.
»DBU’s stadionkrav er en sag mellem
kommunerne og DBU, som jeg ikke kan
gå ind i«, skriver kultur- og kirkeminister
Mette Bock (LA) i en mail til Politiken.
Hun håber dog, parterne ﬁnder frem til
en løsning, der sætter hensynet til samfundet højere end snævre egeninteresser.
»Jeg håber, at parterne viser samfundssind og i fællesskab kan forsøge at ﬁnde
en fornuftig løsning på problemstillingen«, skriver Mette Bock.
sporten@pol.dk

TOPKAMP. Brøndby IF og Fortuna
Hjørring kæmper ikke alene om førstepladsen i Elitedivisionen. Det er samtidig
de klubber, der trækker ﬂest tilskuere,
om end antal tilskuere ligger langt under
DBU's krav til stadionkapaciteten.
Arkivfoto: Peter Hove Olesen

TILSKUERTAL
Grundspillet i
Elitedivisionen
De gennemsnitlige tilskuertal for de 8
klubber i grundspillet i kvindernes bedste fodboldrække:
Fortuna Hjørring ...................................264
Brøndby IF .............................................197
Ballerup-Skovlunde .............................. 168
KoldingQ .................................................167
Varde ...................................................... 139
VSK Aarhus............................................ 134
OdenseQ.................................................. 115
Vejle ......................................................... 87
Klubgennemsnit .................................. 159

Vejle opgraderede man sidste
år stadionfaciliteterne med
økonomisk hjælp fra kommunen i kølvandet på DBU’s krav, så
klubben nu lever op til kravene om
200 siddepladser på stadion. Egentlig var behovet ikke videre presserende. Aktuelt ﬁnder kun 87 tilskuere vej til Vejle Boldklubs hjemmekampe.
DBU’s krav begejstrer da heller ikke ligefrem Thomas Graabæk, der
er forretningsfører i Vejle Boldklub.
Han ville langt hellere have brugt
penge på at optimere den sportslige afdeling i klubben.
»Det er blevet en ﬁn tribune, som
vi er stolte over, men hvis der ikke er
en dygtig træner og et dygtigt bagland, så bliver det bare et problem«,
siger Thomas Graabæk.
Den nye tribune er trods den krævende investering bedre end alternativet, når kravet fra DBU er, som
det er. Før måtte Vejles kvindehold
af og til tage mændenes anlæg i
Nørreskoven i brug, men prisen for
at afvikle en kamp på byens store
stadion kunne nemt løbe op i 2025.000 kroner.
»Der er rigtig mange penge at
spare ved at spille i VB Parken i forhold til, når vi låner Vejle Stadion. Vi
har også meget personale i gang,
når vi spiller ude i VB Parken, men vi
er så heldige, at vi har rigtig mange
frivillige, der bakker op om det.
Dem er vi dybt afhængige af«, siger
Thomas Graabæk, der frygter, at det
vil tage lang tid for klubben at ﬁnde
midler, så Vejle kan indhente klubber som Brøndby og Fortuna Hjørring, der længe har ført an i dansk
kvindefodbold.
»Når vi har nogle unge spillere,
og de skal begynde at studere og på
universitetet, jamen så ﬂytter de til
Aarhus eller Odense, og så bliver dilemmaet, at hvis de skal herhen og
spille, så skal vi ﬁnde en bus for at
kunne hente dem, og det er bare
umuligt at gøre, så længe der ikke
er nogen penge«.
»Det er helt urimelige krav. På sigt
bliver det også, at vi skal have varme
i banen, der skal være overdækkede
siddepladser, og vi skal have stadionlys. Det er bare langt ude i fremtiden for rigtig mange klubber, hvis
man ser på pengene i kvindefodbold«, siger forretningsføreren.

Sydeuropa tæmmer vild Premier League-bølge
Før kvartfinalerne er fem
Champions Leaguedeltagere fra England
skåret ned til to. Og de skal
vise klasse for at nå videre.
champions league
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em stærke mandskaber fra Premier
League stod klar, da ottendedelsﬁnalerne i Champions League blev
indledt. Der var lagt op til den hidtil mest
succesrige sæson for engelsk fodbold i
turneringen, men nu er billedet ændret.
Først røg Tottenham, da Juventus i fem
minutter fandt speederen på Wembley. Så
måtte Manchester United på Old Trafford
bøje sig for Sevilla med en veloplagt Simon Kjær. Og onsdag aften festede Barcafans på Camp Nou, da La Ligas tophold
sendte Chelsea hjem efter en 3-0-sejr.
På den måde er Spanien-Italien foran
5-3 i kampen mod resten af Europa, da Ro-

ma og Real Madrid også er klar til næste
fase. Her skal Manchester City og Liverpool forsvare engelsk fodbold, og det kan
blive svært i det selskab, selv om begge
hold har demonstreret en forrygende offensiv i denne sæson.
Sidste ingrediens hedder Bayern München, der samlet vandt 8-1 over Besiktas,
og det tyske hold vil som altid blive en
stor mundfuld for enhver modstander i
kvartﬁnalen.
»Vi skal være klar til at lide«, sagde Chelsea-manager Antonio Conte på pressemødet før mødet med Barcelona. Det kom
hans spillere også til, for hjemmeholdet,
der i denne sæson har en forrygende statistik på Camp Nou, viste ingen nåde over
for et London-hold, der tidligere har voldt
spanierne store problemer i Champions
League.
Før onsdagens sene kamp var Champions League-fans sikret gensyn med spillere som Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala,
Edin Dzeko, Mohamed Salah, Kevin De
Bruyne og Robert Lewandowski. Men ville
det også blive til ﬂere Champions Leaguetryllerier fra Lionel Messi? I høj grad, og
som dailymail.com onsdag aften skrev:
»Den slags sker ikke ved et tilfælde. Første gang Messi sender bolden mellem benene på Courtois, ligner det held, men anden gang er man ikke længere i tvivl. Messi afslutter fra vinkler, ingen andre ville

TOPFORM. Lionel Messi rundede 100
scoringer i Champions League onsdag
aften, og han virker bestemt ikke som en
mand, der er blevet mæt af succes.
Foto: Manu Fernandez/AP

vælge, og hans præcision er nærmest chokerende«.
Den lille løve, Lionel, er nemlig blevet
voksen, og han tager gerne det store ansvar på sig, når Barcelona udfordrer fodboldverdenen.

Efter et par dages barselsfri var argentineren derfor igen det naturlige midtpunkt, og da han i tredje minut med lidt
hjælp fra Thibaut Courtois i Chelsea-målet sendte bolden i nettet med det kolde
højreben, lignede det en voldsom udfordring for gæsterne.
Det skal dog siges, at mandskabet fra
Stamford Bridge kastede stor energi i at
løfte sit spil og sætte Barcelona under
pres. Men netop som det begyndte at se
bedre ud for manager Antonio Contes ud-

valgte, slog Lionel Messi igen kontra.
Argentineren sprintede fra Chelsea-forsvaret inklusive Andreas Christensen, og
med en kølig tværpasning fandt han nyindkøbet Ousmane Dembélé, der bankede bolden op i hjørnet.
Den 20-årige franskmand, der har været skadet og dertil udsat for kritik på
grund af sit liv uden for banen, var lidt
overraskende taget med i startopstillingen af cheftræner Ernesto Valverde.
En værre situation end 0-2 kunne Chelsea næsten ikke stå i, for en yderligere offensiv satsning ville åbne for ﬂere giftige
Barca-omstillinger på en aften, hvor Messi igen øsede af sin verdensklasse. Det var
Chelseas målmand også klar over.
»Barcelona straffer os ved effektivt at
udnytte vores fejl, og jeg er da skuffet over
min egen indsats ved 0-1, hvor jeg reagerede for sent med benene. Men vi kan ellers
godt være tilfredse med vores præstation«, kommenterede Thibaut Courtois
opgøret over for TV3+.
Willian, Alonso og Hazard skabte målchancer, og i perioder havde Chelsea det
spillemæssige overtag, men der manglede den effektivitet, som Messi & Co. udstrålede. Og da Chelsea igen blev fanget
på vej frem, var det, naturligvis, Messi, der
driblede forbi gæsternes bageste række
og igen sendte bolden mellem de lange
ben på Courtois til 3-0.

LODTRÆKNING
Kvartﬁnalerne
Lodtrækningen til kvartﬁnalerne i Champions League bliver foretaget i dag kl.
12.00. De otte tilbageværende klubber er:
Spanien:
Real Madrid .....................................12 titler
FC Barcelona..............................................5
Sevilla CF ...................................................0
Italien:
Juventus FC ...............................................2
AS Roma.....................................................0
England:
Manchester City.........................................0
Liverpool FC ...............................................5
Tyskland:
FC Bayern München ..................................5

Chelsea var deﬁnitivt ude af Champions League, og diskussionen om Antonio
Contes fremtid i klubben vil igen tage til i
styrke.
Imens må man bare glæde sig til at se
mere til især Lionel Messi, der som 30-årig
ligner en spiller i sit livs form.
carsten.godtfredsen@pol.dk

