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Historien af fodbold
Kina

• 300 år før Kristi i Kina

• Lignede fodbold og hed "Cuju"

• Det var en trainingsmetode for militæret

• Blev senere også populær i folket

• Bolden bestod af læder og var fyldt med dyreprodukter

• Opfundelse af en luftfyldt bold

• Det har intet at gøre med vores fodbold i dag

Mesoamerika

• Religiøst beskæftigelse

• Bolden bestod af kautsjuk

• Har stor betydning for senere europæiske boldspil

Kilde:https://soccerinteraction.com/wp-
content/uploads/2018/12/origen-del-futbol-cuju.jpg

Cuju boldspil i China

Kilde: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu
mb/d/d7/Tepantitla_mural%2C_Ballplayer_B_Cropped.jpg/2
20px-Tepantitla_mural%2C_Ballplayer_B_Cropped.jpg

Religiøst
beskæftigelse I 
Mesoamerika



• England

• Er blevet spillet i England siden det 16. århundrede

• På en lidt anden måde end det moderne fodbold

• Blev flere gange forbudt af kriken og kronen

• Ca. 200 år senere...

• Det blev indført i de engelske privatskoler

• I 1848 blev de første regler for fodbold skrevet ned

• Den første fodboldklub...

• Grundlagt i 1843

• "Guy's Hospital Football Club"

q England er moderland til fodbold...
Kilde:https://www.rugbyschool.co.uk/rugby-Live/assets/File/Painting.jpg

Rugby skolen I Cheltenham var en af privatskolerne, hvor det 
blev spillet



Hvordan 
har reglerne forandret 
sig?

• 1920’ern offside ved indkast blev af skabt

• 1924-1939: Hjørnesparket, Ændring af offside-reglen, Målmanden må ikke bevæge sig på 
mållinjen.

• Man fik trøjenummer.

• 1965-1984, udveksling af en såret spiller i england, 1966 må der udvekles 2 spiller, Så blev 
det gule og det røde kort indført,  efter tillægstid blev der indført at der skulle 
være strafskud, .

• 1990-1995: Hvis man er på den samme højte gælder der ikke offside, Der blev indført gul-rød, 
3 spieler må udvekles, Glidene tackling Bagefra må ikke laves, Tilbaglægning til 
målmanden blev forbudt.
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Hvordan var fodbold dengang for mine forældre/ 
bedsteforældre?

• Dengang var det for min far bar et hobby som han lavede, og det var kun for 
sjovt. Der var ikke så meget vold i det.

• Min mor kiggede og spillede ikke fodbold så for hinde var det bar en sport

• Fra mine bedsteforældre hved jeg det ikke.



Hvordan har fodbold forandret sig i
forhold til kvinder i Tyskland?

• Den tyske gymnastikforening klagede i 1920'erne over et par kvindelige 
studerende der spillede fodbold.

• Men på trods af dette blev de første organiserede fodboldkampe i 1922 
spillet af kvinder.

• Under nationalsocialismen blev kvinder set mere som husfruer og 
kvindefodbold var uønsket.

• I DDR blev det første kvindelige hold grundlagt i 1968 med BSG Empor 
Mitte-Dresden.

• Men diskussionerne om kvindefodbold forsvandt stadigvæk ikke og 
i 1955 besluttede DFB at stoppe kvinder med at spille fodbold.



Hvordan har fodbold forandret sig I 
forhold til kvinder i Tyskland?

• I private klubber, som ikke var underordnet DFB, 
spillede kvinder naturligvis stadig fodbold.

• Men den 31. oktober 1970 ophævede DFB i 
Travemünde forbuddet på sin foreningsdag.

• I 1986 besluttede DFB at indføre en Bundesliga for 
kvindefodbold.

• Og så i 1989 besluttede DFB Bundestag i Trier at 
indføre en tosporet Bundesliga til sæsonen 1990/91.



Hvordan har fodbold forandret sig 
i forhold til kvinder i Danmark?

• Før i tiden syntes man at det ikke er passende for en 
kvinde at spille fodbold.

• Men da FA i 1970 oprettede en liga for kvinder i 
England, fulgte Danmark så med det. 

• Den første officielle EM var først i 1984 og i 1991 var 
den første officielle VM for kvinder.

• Og siden da er det sådan som i dag.



Hvordan har fodbold forandret sig i 
forhold til kvinder i Mindretallet? 

• I det danske mindretal i Tyskland er der flere 
forskellige foreninger som tilbyder sportsgrenen 
fodbold både til mænd og kvinder.

• Før var det kun for mænd, men heldigvis har man 
ændret på det. 

• Der findes endda et egen europamesterskab for 
mindretallene som bliver kaldt Europeada.

• Det danske mindretal i Sydslesvig skulle 
repræsenteres af SdU-landsholdet.

• Ved Europeada er det lige meget hvilket køn man 
har.



Hvordan var det at være en kendt
fodboldpiller denne gang?

• At være kendt dengang var meget svært fordi der ikke var 
socialemedier

• Der var ikke så meget press på en

Pelé

https://www.dw.com/de/der-beste-
fußballer-aller-zeiten-pelé-wurde-70/a-
6128485



Hvordan er det at være en kendt fodboldpiller? 

• Samtalen mellem Christopfer Avevor

• Hvodan har det forandred det sig I de siste år?

• Der er meget press på en
Christopfer Avevor

https://www.liga-zwei.de/fc-st-pauli-auch-avevor-verlaengert/


