Velkommen til den 74. ordinære Generalforsamling i Sønderjydsk Fodbolddommerklub. Inden vi går i gang
med selve generalforsamlingen har vi traditionen tro bl.a. nogle jubilæer og fødselsdage vi skal fejre.
Vi starte med de runde fødselsdage – det er bare unge mennesker denne gang .. vi lægger ud med 60 års
dagene..
Edgar Schmidt, Niels Jessen Hansen og Holger Wøidemann…
Der er også et par 70 års fødsels dage.
Georg Holm og Anders V. Larsen ( Anders fra Randers ..) Da Anders nu har rundet de 70 år betyder det
også, i h t DBU’s love , at Anders ikke længere kan virke som udvikler. Vi har kun haft glæde af Anders i en
kort periode . Han har jo gennem mange år huseret i Randers og omegn. Tak til Anders for kampen. Som 70
årig og derover kan man jo stadig virke som dommer – der er lige en fysisk test der skal bestås inden da ..

Så går vi til jubilæerne.
10 år og min 500 kampe = Glenn Hagensen
1000 kampe = Claus Jepsen
25 års jubilæum = Jens Christiansen, Kurt Dall og Arno Kruse
30 års jubilæum = Helge Petersen
40 års jubilæum = Kristian Fredriksen
++
Traditionen tro sender dommerklubben en dommer med ledsager til pokalfinalen i Parken , Kristi
Himmelfartsdag. I år har bestyrelsen valgt ???

Årets unge dommer.
Årets unge dommer tog dommerkort sidste år i februar. Så snart det var muligt blev den pågældende påsat
kampe, og det viste sig hurtigt at det både var en flittig dommer , men også en dommer med evner for
dommergerningen. Efter en lidt sløv start voksede han hurtigt med opgaverne – allerede inden
sommerferien var seniorkampe på menuen, og i løbet af efteråret dømte han også serie fire kampe.
Ligeledes blev linjedommerkurset taget ved først givne lejlighed. Også på linjen er den unge mand aktiv –
ligesom klubbens arrangementer besøges flittigt – samlinger, teori aftener …Sidst men ikke mindst står der
serie tre dommer på cv’et fra kommende sæson ud for : Tobias Aakjer Tønnesen – årets unge dommer !!

Årets teorimester
Der blev afholdt teorimesterskab sidste forår i Fladhøj i Rødekro. Efter et par år med Einar Jes Olsen på
tronen, blev der kåret en ny mester . Lars Toldbod ..

Kirsten og Tore
Som alle jo nok ved var der i forrige uge afgang til London for 23 personer – for det meste dommere men
også lidt fyld … En tur arrangeret af dommerklubbens helt fantastiske London eksperter Kirsten og Tore. Jeg
taler for alle når jeg siger at det var en tur der kun kan rubriceres som: second to none – dvs intet under
over eller ved siden af. Kan noget siges at være perfekt så var den denne tur. Mange, mange tak for det
Kirsten og Tore. Vi har samlet lidt pund ind , som vi synes I skal bruge til jeres Narrowboat . For øvrigt vil jeg
lige nævne at jeg målte 55,9 km totalt gået i de dage vi var der. Og jeg må desværre skuffe de dommere der
troede at testen var bestået med en tur op ad de 311 skæve trin i the Monument . Den ansvarlige for testen
i dommerområde fire har afslået en ellers velbegrundet ansøgning …

Endnu engang velkommen til den 74. ordinære generalforsamling i Sønderjydsk Fodbolddommerklub. Som
det er allerførste skal vi have valgt en dirigent – og bestyrelsen foreslår Jørgen Lauritzen.
Jeg vil gerne starte med at byde særlig velkommen til dommerklubbens fremmødte æresmedlem.
Gæsterne fra dommerklubbens største samarbejdspartner DBU Jylland ( Martin Clausen , leder af
dommerregion fires kontor i Glejbjerg, samt John Møller Petersen , medlem af dommerområde fire for DBU
Jylland ). Mange tak til de sponsorer der har støttet i årets løb. Amalie Vinimport , Haderslev – Herrehus ,
Rødekro – Stema Shipping, Aabenraa.
Bestyrelsen så således ud efter generalforsamlingen i 2016
Formand Holger Martensen , næstformand Bjarne Hansen, Kasserer Bent Nitz, bestyrelsesmedlem Jens
Biel- WEB master og samtidig blev Lars Toldbod – suppleant til bestyrelsen valgt til klubbens sekretær.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt et passende antal bestyrelsesmøder, og samtidig er der kommunikeret
flittigt per telefon samt på mail…
Det har været et nogenlunde roligt år. Endelig har bestyrelsen for det meste kunnet koncentrere sig om
noget det var sjovere end tidligere tiders konflikter og efterdønningerne heraf. Som der sikkert huskes
budgetterede dommerklubben med et endog stort beløb til dommeruddannelse. Noget som har ligget os
på sinde gennem lang tid – men som ikke rigtig kunne løbes i gang fordi der blev brugt mange ressourcer på
andre ting. I 2016 vi fik så endelig mulighed for at samle dommerklubbens medlemmer til diverse
arrangementer og samlinger til opdatering, træning og dygtiggørelse af den enkelte. Der var noget for
enhver. For de højest rangerede trio dommere, for de højest rangerede linjedommere , for trio dommere
generelt, for linjedommere fra JS og ned , for serie 3-4-5 dommere, for dommere der dømmer 7 og 8
mands kampe. For udviklere og også de helt nye blev kaldt til samling. Der var rig lejlighed til at få puttet
nogen gode ting i værktøjskassen – som man kunne bruge fremadrettet. Dette er klart noget vi også i 2017
vil bruge mange ressourcer og tid på, til glæde for alle . Jeg tror arrangementskalenderen taler for sig selv .
Der har været nogenlunde fremmøde til samlingerne, men der er klart plads til flere… Jeg synes man snyder
sig selv ved ikke at møde op – ikke kun for det faglige men også det sociale giver rigtigt meget – det at
møde og snakke med andre dommerkolleger. Ved godt vi har udfordringer her i vores område med store
afstande, men der kan jo godt være flere i en bil …
Vi har i 2016 foretaget en bruger undersøgelse – forskellige spørgsmål der skulle vise hvad
dommerklubbens medlemmer egentlig gerne vil bruge dommerklubben til . Det vil Bjarne Hansen gerne
fortælle mere om : Bjarnes indlæg….
Selvom jeg i indledningen nævnte at det forgangne år har være forholdsvis roligt, forekommer der episoder
der irriterer voldsomt, og som ikke burde være der. Der er stadig klubber og spillere der opfører sig langt
væk fra de normer, der normalt anses som gængse. Også i 2016 har vi haft episoder hvor dommere blev
udsat for en opførsel der betød at de stillede sig selv det spørgsmål: ’Er det her værd ?’ En dommer valgte
en længere time-out pga en klubs voldsomme verbale angreb på ham i en serie 5 kamp. Efterfølgende blev
der uddelt længere straffe/karantæner til det pågældende hold. Vi har set en dommer blive voldsomt
chikaneret af cyklende børn, der kørte ind foran den pågældende dommer med meget lav hastighed, så han
havde svært ved at komme fra spillestedet – efter en serie 5 kamp. Vi har haft oldboys spillere fra den
eneste OBS klub i vores område, der havde meget svært ved at håndtere en dommer , der måske bare

dømte efter reglerne. Bestyrelsen i Sønderjydsk er meget opmærksomme på disse ting. VI er til enhver tid
sammen vores hovedorganisation DFU ( Danskedommere ) klar til at hjælpe og assistere når der sker
uforudsete hændelser. Så en opfordring herfra ( igen ) : ring/skriv til formanden(eller en andet medlem af
bestyrelsen) når du oplever noget der ikke er normalt. Dommernes sikkerhed står allerøverst på agendaen
– ikke bare hos den enkelte dommerklub – men især også DFU ( danske dommere) gør et stort arbejde for
at minimere små og store episoder. Og ikke mindst assistere når skaden er sket ... Helt kan man nok ikke
komme disse ting til livs. Det er vigtigt at sådanne hændelser bliver indberettet. Herefter tager DBU/DBU
Jylland’s disciplinære udvalg sig af evt strafudmåling. Jeg vil gerne herfra sige at vi er meget tilfredse med
den måde dette håndteres. I forgangne sæson har vi flere gange oplevet at klubber har klaget om
dommerne – direkte bedt om at blive fri for navngivne dommerkolleger – det har dommerklubberne
sammen med dommerområde fires formand, Benny Nymark Andersen, reageret prompte på. Det er helt
klart at det er DBU/DBU J der påsætter og ikke klubberne.
Vi har ved flere lejligheder, når vi er sammen med fodboldklubberne, pointeret at vi bruger meget tid og
mange ressourcer på at uddanne og dygtiggøre vores medlemmer, for på den måde at være klar til de
udfordringer vi møder når vi dømmer fodbold. Samfundet er i stadig forandring, og det mærker vi også.
Derfor , kære venner, en kraftig opfordring herfra til at møde op til teoriaftener og samlinger. Det er klart
en indgang til at være på forkant og proaktiv – og hele tiden klar til nye og nogle gange svære opgaver.
IHT 21 PUNKTSPLANEN der blev vedtaget efter konflikten i 2013 er det DBU der har ansvaret for
uddannelse, men her er der grundlag for forbedring. Hvis ikke dommerklubberne af sig selv gjorde dette
kæmpe arbejde var der desværre ikke mange tilbud til dommerne. Her tænkes især på de samlinger og
træninger dommerklubben arrangerer. Det er DBU Jylland der står for de obligatoriske teorigennemgange ,
fysisk og teoretisk test, indendørs teori samt futsal. Dommerklubben laver alt det praktiske rundt omkring
disse kurser , og bliver også honoreret for dette arbejde... DBU / DBU J kører med rimelig stramme
budgetter og det giver et eller sted god mening ,a t det hele ikke bare er en selvbetjeningsbutik hvor man
kan bare få når man råber op .. men derfor støder det det også at der kommer en instruktør til Haderslev
fra Næstved for at gennemgå de nye regler i fodboldloven – som det skete i august måned. Og at den
person der gennemgår inde reglerne, kommer fra Struer … I efteråret blev der åbnet for nye futsal
dommere. Desværre kun for et begrænset antal. Ligeledes blev der , efter en årrække, åbnet mulighed for
opdatering af de ’gamle ’ futsal dommere. Alt sammen lagt i Toni Lynge’s kyndige futsal hænder … Der tales
meget om at futsal overhaler almindelig indebold i løbet af de kommende år. Der har været talt meget om
futsal i DBU Jylland i de senere år, uden at man helt har kunnet følge med. Med instruktører – udviklere
etc.Det ser nu ud til at der er forbedringer på vej. Det sidste jeg har hørt er at disse ting er køreklar fra den
kommende vinter.
Som vi efterhånden alle ved skal alle nu selv melde sig til diverse kurser såsom ’Obligatorisk
teorigennmgang’ – gennemgang af inde fodbold regler osv .. vigtigt at dette bliver gjort . Man kan i teorien
møde op til et kursus der fuldt booked – og der så ikke er plads …
Nu skal det ikke lyde som om det hele bare er dårligdom. I lang, langt de fleste tilfælde er det en fornøjelse
både at være dommer men også at arbejde i bestyrelsen. De gode oplevelser overvejer heldigvis.
I 2016 fik vi 12 nye dommere i Sønderjydsk. Allerede nu er flere faldet fra … det var måske ikke lige det
man havde tænkt sig – uddannelse gjorde at enkelte måtte fraflytte. Heldigvis, for klubberne, har vi igen i

2016 været i stand til stille dommere til samtlige kampe. Dette kun pga stor dygtighed og snilde fra en
særdeles dedikeret dommerpåsætter. Jan , uden dig var kabalen ikke gået op – så enkelt er det. Ser man sig
omkring her i salen, kan man nok for øje på en gennemsnitsalder der ligger i den høje ende – og det er
generelt . For at få flere dommere uddannet har der hen over vinteren været sat gang i de helt store
reklametrommer. I den lokale dagspresse har den ene artikel afløst den anden. De to fanebærere i
Sønderjydsk Jens Biel og Bjarne Hansen har gjort en kæmpe indsats – de har været på plads ved stævner –
de har besøgt skoler – de uddelt reklamer osv. Der har været lagt op til 3 dommer grundkurser i det
sønderjyske område. Et i Haderslev, et i Løgumkloster og et i Sundeved. I dette moment ser det ud til at kun
et af kurserne kan samle nok aspiranter … det er kurset i Sundeved. Jeg håber at der i sidste øjeblik kan
findes nok så også kurset i Løgumkloster kan gennemføres – det er især her på Vesteregnen der er mangel
på dommere. Det lykkedes generelt år for år at rekruttere nye dommere – men der hvor der kniber er
fastholdelsen. Her må især klubberne – spillerne, trænerne, lederne og tilskuere(forældre) – se sig selv i
spejlet, og spørge sig selv om de altid lever op til respekt begrebet , og til den kendsgerning at dommerne
også er en del af fodboldfamilien. Der er for sent den dag der ikke kommer dommere ud til kampene – som
det allerede nu opleves på Sjælland ..
Nye dommere betyder også behov for vejledere og senere udviklere. VI har et ok vejlederkorps med en
nogenlunde fin geografisk fordeling. Der kommer lidt nye til i løbet af foråret. Udviklergruppen blev lidt
større i 2016 – fire nye kom til: Claus Jepsen – Toni Lynge – Sjønne og Rene Hansen – de må alle udvikle til
og med serie 3. Undertegnede bestod eksamen som trio udvikler – og det gør Sjønne også i marts måned i
år. Så der er gang i et generationsskifte i den del af Sønderjydsk – det samme gør sig gældende når man ser
på indplaceringen af dommerne – det vil Tore sikkert fortælle mere når dommerudvalgets beretning
fremlægges.
Vi har nu i nogen år slidt på det Adidas profiltøj som senest blev givet til samtlige dommere.. Vi har i
bestyrelsen besluttet at tiden er inden til noget nyt – og da vi jo har Diadora dommertøj , må profiltøjet
også være fra Diadora. Denne gang er det forbundet med lidt egen betaling; vi håber at de fleste alligevel vi
bruge tilbuddet.
I år fylder dommerklubben 75 år. Vi har ikke sat den helt store festivitas i scene, men forventer at vi i
forbindelse med den årlige grillaften, i Løjt, gør lidt ekstra ud af aftenen. Men herom senere mere ….
Inden jeg starter nedtællingen og slutter min beretning har jeg lige et surt opstød – kan være at kassereren
gentager det: Sørg nu får at få betalt i rette tid når Bent sender regninger ud til jer for kontingent og
kampafgift – det kan ikke være rigtigt at klubbens kasserer skal bruge så meget tid på at løbe efter klubbens
penge som han vitterligt gør .
Dommerklubben spurgte i slutningen af 2015 et antal dommerkolleger, om de ville påtage diverse opgaver i
dommerklub regi. Der var positive tilbagemeldinger hele vejen. Tak til jer , kære venner. Så når vi har
samlinger i Fladhøjhallen er det typisk Claus Jepsen der er indkøber af franskbrød, smør,ost og pålæg. Einar
Jes Olesen og Carsten Lund har fuldkommen styr på grillaftenen. Jørgen Lauritzen har , indtil forgæves,
arbejdet på flere ture til fodbold i Hamburg. Andre er stadig i vente position ( Henrik Petersen og Rene
Hansen bl.a. ) bare rolig vi skal nok få gang i alle.

Til sidst vil jeg gerne takke de øvrige medlemmer af bestyrelsen for et godt samarbejde i 2016 – tak til DFU
for gode input og det store arbejde de gør for hele Danmarks dommere – tak til vores store
samarbejdspartner DBU Jylland – sidst men ikke mindst tak til alle jer dommere der bakker op om vores
dommerklub.

