
Dommerudvalgets beretning 2020 + forår 2021 
 
Som Finn har været inde på, så skete der meget i 2020 – og meget, der var 
anderledes. Covid 19 satte rammerne for vores hobby! I kan selv huske det, så jeg vil 
ikke trætte jer med en minutiøs gennemgang….. Som formand for DFU havde jeg 
drøftelser med DBU bredde om situationen – og det var afgørende for os, at 
dommerne ikke blev Corona politi. Men selv om det blev aftalt ar det svært, for i 
retningslinjerne måtte jo naturligt indføjes, at dommeren kunne både påtale og 
stoppe kampen, hvis man ikke var tryg ved det antal personer, der var omkring 
kampen – ellers den afstand, der blev holdt. Samlet set lykkedes det fint i vores 
område, men det var ind i mellem svært for nogle personer, tilskuere og også 
klubledere at forstå, at reglerne skulle holdes meget rigidt. På godt jysk var det træls 
– men jo bedre end ikke at spille fodbold. 
 
Det er aftalt mellem bestyrelsen og dommerudvalget, at dommerudvalgets ansvar 
er 

- Indstilling til DBU J i forhold til indplaceringer 
- Indstilling til DBU J / kamppåsætter Elin, hvem der skal udvikles – og hvor ofte 
- Indstilling om indplacering af udviklere 
- Feed back til udviklerne, der sker skriftligt på stort set alle udviklinger 
- Prætalentarbejde med nyere dommere med potentiale til at komme ”et pænt 

stykke op i indplaceringslisten” 
- Dommerklubbens uddannelses- og træningssamlinger – der jo afholdes 

primært i Rødekro 
Alt sker i et godt samarbejde med bestyrelsen – og Finn deltager i de fleste møder, 
vi afholder. 
 
Bestyrelsen og dommerudvalget er overbeviste om, vi skal gennemføre en række 
faglige samlinger / møder, træningsseancer hvert år. Det er en skøn måde at mødes 
med kolleger og venner på – og en hyggelig måde at arbejde med vores fælles 
hobby på. Og vi holder vores faglighed ved lige. Covid 19 medførte en pause, og i 
vinters blev meget lidt gennemført. Programmet for den kommende vinter er lavet – 
som altid med flere forskellige emner fra teori til praktisk dommergerning og 
ledelse. DFU fik efter flere års forhandlinger indgået en aftale med DBU om en 
såkaldt FKP pulje, altså penge, dommerklubben kan søge til netop disse aktiviteter. 



Vi har selvfølgelig søgt – og også modtaget et pænt tilskud til vores aktiviteter. Der 
kan søges hvert år – hvad vi vil gøre. 
 
Vi er bevidste om, at vi i dommerklubben kun har en instruktør – med mere end 25 
års erfaring… på et tidspunkt skal stafetten gives videre, og det skal vi have løst, for 
det er en forudsætning for vores mange samlinger. Det er dejligt, at 20 – 30 
personer deltager på hver samling – og det vidner om værdien for os alle. 
 
Også på udviklersiden er vi ikke for mange. Efter mange års virke har Kaj valgt at 
ophøre, mens andre selv dømmer og naturligt prioriterer dette – eller har mange 
andre gøremål, der gør, det ikke bliver til mange udviklinger. VI gør, hvad vi kan for 
at få det til at hænge sammen – og nå ud til både nye og erfarne, U 17, serie 5 og JS. 
Vi er – måske af samme grunde – p.t. ikke repræsenteret med udviklere i DBUs 
regionale talentgruppe. Også det ser vi gerne løst – ligesom vi gerne skal have 
uddannet endnu et par udviklere, der har kompetence til denne specielle del af 
dommergerningen. 
 
Det er – og ar været en fornøjelse at følge nogle af vores nyere dommere, der gør 
det godt. Og at se jeres kammeratskab og og fællesskab, hvor i møder op til 
hinandens kampe, hjælper hinanden og også ser andre kampe sammen er 
fantastisk. Og det går jer også godt – med oprykninger til flere af jer. Jeg ved, I har 
overvejelser om studier og dermed om at flytte – jo forståeligt nok, men nyd det nu 
sammen indtil videre – og klø på. 
 
Jonas ophørte som divisionsdommer og Lasse som linjedommer i divisionerne. Julie 
er kommet på den nationale liste indplaceret i 1. div. Kvinder. Tillykke. Men vi skal 
gerne have flere på den nationale liste, hvilket er en længere varende proces. 
 
De seneste år er de ruddannet nye dommere – og også dommere, der hurtigt kom 
på indplaceringslisten. Men karriere og studier har gjort, vi igen har fået et hul, der 
har ikke været unge nok klar ti at fylde pladserne ud for de, der enten er flyttet eller 
ophørt som indplaceret af forskellige grunde. VI er glade for alle dommere, der 
bidrager hver uge, så når der er fokus på indplaceringslisten handler det simpelthen 
om at sikre, kampene på højeste lokale niveauer i det sønderjydske kan afvikles godt 
og sikkert. For at lykkes har vi det seneste år rykket flere ældre og særdeles erfarne 
dommere en række eller 2 op. Vi ved, det stiller krav til fysisk test – og til fysikken i 



det hele taget. Vi kan se, I gør, hvad I kan – og også lykkes med kampene. Tak for 
det. Vi arbejder så videre med forhåbentlig at få det nødvendige generationsskifte 
på indplaceringslisten, som er nødvendig den kommende tid. 
 
Tak til Elin for et rigtig godt samarbejde med hele udvalget. Det er ikke altid nemt at 
få det hele til at gå op. 
 
Tak til udvalget (Holger og Claus ) for den ihærdighed og flittighed, I har, og tak til 
Finn og hele bestyrelsen for jeres tilgang, der gør det hele værd at arbejde med. 
 
Tak til alle jer dommere for jeres vedholdenhed – og positive tilgang, uanset hvilke 
udfordringer, i og vi møder. 
 
Tak for ordet. 
 
 
 


