Beretning 2019:
Velkommen Sønderjydsk Fodbolddommerklubs ordinære
Generalforsamling. Velkommen til vores gæster fra DBU Jylland - Elin
Søbye, påsætter / Martin Clausen, kontorleder DBU Jylland Region 4 i
Glejbjerg / John Møller Pedersen, bestyrelsesmedlem i DBU Jylland region
4 / Allan B Poulsen, formand for dommerområde 4. Til vores gæst fra DGI.
Til vores æresmedlem Knud Hansen, samt sidst men især ikke mindst til
alle jer dommere – tak for fremmødet.
..mindeord….
Det her bliver nok noget af det sværeste for mig – nogen sinde. Jeg vil
gerne bede forsamlingen rejse sig i mindet om Jan Vitus Kjær. En
fantastisk kammerat, kollega og ven der ikke mere er blandt os. Jan døde
en tidlig morgen den 27.september 2018 - sov stille ind på Sønderborg
Sygehus omgivet af sine kære. Mange af os – hvis ikke de fleste viste godt
at kræftsygdommen havde så godt fat i Jan at døden var ufravigelig.
Selvom om vi, og Jan helt klart også, havde den viden – er døden aldrig
noget man er forberedt på. Og det er en begivenhed som aldrig er nem at
håndtere.
Familien – især hans børn, hans far og mor, hans bror og søstre mærker
selvfølgelig især savnet. Men det gør vi også. Jan’s anden familie,
dommerne – dommerklubben – fodbolden – hans arbejdsgiver DBU
Jylland – klubberne og mange flere. Han havde en kæmpe berøringsflade
– og var vellidt hvor han end bevægede sig. Jan’s sorte humor er jo
uovertruffen – alle har hørt om den melding han gav videre til Elin: ’Når
jeg skal begraves, så må det ikke være en lørdag for så kommer der ingen
til min begravelse – da skal dommerne jo dømme’. Nogle måneder inden
han døde købte Jan en ny madras til sengen; Ekspedienten i butikken hvor
Jan købte madrassen lovpriste madrassen ’ Det var noget af det bedste

man kunne få – madrassen kunne holde i mindst 10 år’ hvortil Jan
bemærkede: ’ Bare den holder et år så er jeg glad.’ Jeg kontaktede Jan da
han lå på sygehuset i Sønderborg, om og hvornår han kunne ha besøg.
Det kunne han – han lå på stue 411 – og hvis han ikke lige var der, lå han
på krematoriet.
Vi var mange der besøgte ham, udover familien, hjemme – og på
sygehuset – og det var klart noget han var glad for. Kontakten med
dommerne - og også DBU Jylland – var noget han så frem til og glædede
sig til.
Nu må vi klare os uden Jan, stå på egne ben. Vi kommer til at savne – eller
rettere vi savner allerede:
Kammeraten, Vennen, Kollegaen, dommerpåsætteren, den sorte
humor, den kæmpe viden om dommerne, Jans passion for hans hobby –
hans job – fodbolden.
Lad os være stille i 1 minut.

Sønderjydsk Fodbolddommerklubs bestyrelse består af
Holger Martensen, formand
Bjarne Hansen, næstformand
Bent Nitz, kasserer
Jens Biel, ansvarlig for hjemmesiden
Benny Nymark, medlem af bestyrelsen – ansvarlig for tilmelding til alle
obligatoriske møder/test etc
Lars Toldbod, suppleant og tilknyttet bestyrelsen som sekretær

Vi har afholdt et passende antal fysiske bestyrelsesmøder, og har udover
det kommunikeret per telefon og mail.
Jeg tror jeg taler for mange når jeg siger at 2018 var et hårdt år - præget
af Jan’s sygdom og død. I Sønderjydsk Fodbolddommerklub har på trods
af dette haft et vanligt travlt år. Det vil jeg her runde af med en
gennemgang af det vi fandt mest væsentligt. Jeg vil bl.a. tale om
• Dommerne, Uddannelse, Test, Nye Dommere, Fastholdelse,
Påsætning
• SUB Sønderborg Inter – vanskelige klubber
• DFU
• Dommerområde 4
• Samarbejdet med DBU J og DGI
• Klubbens økonomi – Profiltøj og ekstra dommertrøje i grøn
• Afslutning

Dommerne, Uddannelse, Test, Nye Dommere
Sønderjydsk Fodbolddommerklub har 110 aktive medlemmer plus/minus.
Vi ved at i vores område er der to aktive dommere der dømmer kampe
uden at være medlemmer af dommerklubben. Det kan vi så for vidt leve
med, selvom vi klart gerne så, at de også meldte sig ind – især for deres
egen skyld. Der er ikke nogen der tager sig af dem som det er nu. Vi fik i
løbet af 2018 17 nye dommere. Mange er kommet godt i gang med at
dømme, og andre har slet ikke fået startet. Ser man tilbage over de sidste
5-6 års rekruttering, har den være ganske stor. Mange har taget
dommerkort – heldigvis fortsætter mange med at dømme, men alt for
mange kommer enten slet ikke i gang eller stopper efter få kampe – eller
en halvsæson eller, eller… Fraflytning er selvfølgelig også en stor del af

problemet. Den store udfordring er at fastholde dommerne. Jeg ganske
klar over dette ikke er nyt – men så at sige *gammel vin på nye flasker*..
men det får ikke problemet til at forsvinde. Og indtil dato har vi ikke her
hos kunnet knække kurven – og heller ikke på landsplan, hvor man
kæmper med samme udfordringer. Vi ved at de fastholdesses projekter
for nye/nyere dommere, vi har i forbindelse med cup og stævner
(Sønderjyllands Cup i Gråsten – tidligere SAPA i Tønder – nu Pinsecup ’en i
Haderslev) giver de deltagende så meget med i værktøjskassen at de
hurtigt rykker frem i deres indplaceringer – kan man bare se på de unge
der i løbet af to år som dommer pludselig er dommere i trio kampe.
Typisk er der til disse stævner penge til vejledere/udviklere fra DBU
Jylland/Dommerområdet. Cups og stævnerne gør det ikke alene. Det
lokale dommerudvalg (Tore og Finn – tidligere også Jan) har i samarbejde
med tovholder Claus Jepsen, udpeget de mest talentfulde unge til at blive
video filmet i forbindelse med kampe hvor der typisk også er udvikler
påsat. Efterfølgende er kampens video blevet gennemgået og analyseret.
Alle omkostninger hertil, der ikke kunnet relateres til selve kampen, er
blevet afholdt af dommerklubben. Andre tiltag for at fastholde er også de
samlinger og kurser vi typisk arrangerer henover vinteren. Eksempelvis
træning med en superliga dommer – i 2018 Mads Kristoffer-Kristoffersen
– træning med LD – samling med udviklerne – teoriaftener hvor der som
forberedelse til ny sæson tages mange emner op der har relevans – alt
dette noget vi gør for midler stillet til rådighed af jer kære venner – af
dommerklubben. DBU Jylland er meget observante på de nævnte
problemer, men så har vi svært ved at forstå at der ikke stilles midler til
rådighed for dommerklubberne til dette arbejde… PÅ det årlige
dialogmøde mellem DBU J og dommerklubberne i dommerområde 4 blev
der klart slået alarm pga. faldende antal dommere. Vi har dog den tilgang
i Sønderjydsk Fodbolddommerklub at vi vil gøre noget ekstra for vore
medlemmer så vi alle er så forberedte og klare til de opgaver vi får tildelt.

Heldigvis har vi kunnet søge midler andetsteds. DFU har i deres aftale
med DGI og DFIF aftalt bl.a. fastholdestiltag og det har betydet at der kan
søges midler i den pulje der er der. Dommerklubben har søgt og fået kr.
5.000 til vores uddannelsesarbejde. Det kan vi ikke takke nok for – Tusind
tak til DGI og DFU for denne mulighed.

Påsætning
En anden afgørende faktor for fastholdelse er påsætning af kampe. Vi har
i Sønderjydsk været privilegeret med en dommerpåsætter – jeg tør gerne
sige den bedste der kunne tænkes- med et så indgående kendskab til
dommerne, vejlederne, udviklerne – men også til klubberne. Jeg hører tit,
når jeg mødes med andre dommerklubber udsagn om dommere der
klager over deres kampe, antal og udfordringer ikke gode nok etc. Flere
misundelige over andre andres påsætning. Det er ikke noget vi kender til
hos os – eller kendte … Derfor valgte vi også ret tidligt, da vi kendte til
Jan’s alvorlige sygdom, at rette henvendelse til DBU Jylland med
anmodningen om at der fortsat skulle være en påsætter med lokalt
kendskab. Der blev også nævnt at vi i dommerklubben havde kandidater
til jobbet. Det fik vi aldrig noget svar på. Det er så besluttet at Elin Søbye
er ansvarlig for påsætningen. Vi har den holdning at Elin er en meget
kompetent påsætter – vi ved også hun er ansvarlig for påsætningen i et
kæmpestort område, der ikke kan gøre andet end at give udfordringer. Vi
nævnte det overfor DBU J da vi havde det tidligere nævnte dialogmøde,
og vi vil i kommende uge fremsende en skrivelse til de ansvarlige med
vores betænkeligheder – vores ønsker, men især med et tilbud om at
assistere med det lokale kendskab vi kan bringe ind. Vi gør ikke dette for
at være vanskelige – tværtom – vi gør det for vores dommere, ikke mindst
for at fastholde dommerne, men klart til fælles bedste for alle

involverede – dommerne, klubberne, turneringsejerne. Vi skal hele tiden
holde for øje at dette er en hobby – hvis ikke der er ordentlige forhold - er
der stor fare for at mange vil sige : ’ Det gider vi sgu ikke’.
Som flere husker – nok især de der ikke skulle teori testes – var den
teoretiske test slettet for de indplacerede dommere – kun udviklerne og
nye indplacerede serie 3 dommere blev teoritestet. Det kan man have
mange meninger om. I dommerklubben har vi svært ved at forstå
argumenterne for ikke at teste. Det var simpelthen i spørgsmål om penge.
Vi har med tilfredshed noteret at de teoretiske tests igen er indført fra i
år. Datoer og sted for obligatorisk teorigennemgang og fysisk- og
teoretisk er bekendt gjort. For alle gælder det at der skal tilmeldes hos
Benny Nymark.
Som nævnt ser det ikke ud til at vi har svært ved at rekruttere nye
dommere. I år er der to dommer grundkurser i vores område. Et i
Haderslev og et i Bovrup – Sundeved Efterskole. Bjarne Hansen og Jens
Biel er tovholdere her – i lighed med tidligere – har en af jer et emne der
måske lige mangler det sidste skub så er jeg sikker på at det er Jens eller
Bjarne mand for. Sidste år blev der ligeledes uddannet 9 dommere ved et
projekt afholdt af Sønderborg Kommune- de nye dommere var alle
sammen flygtninge fra Syrien. 3 -4 af dommerne er kommet i gang og
dømmer stadig. Vi havde 3 af dem med til Sønderjyllands Cup i Gråsten i
slutningen af juni. Der var en del udfordringer – især sproget. Spillere,
trænere og tilskuere(forældre) vil gerne vide hvad der bliver dømt – og så
bliver det bøvlet når kommunikationen ikke er der… Sønderborg
Kommune har også sat et lignende projekt i søen i år. sammen med DBU
Jyllands konsulent og formanden for dommerområde 4 Allan Poulsen
deltager jeg i et møde i næste måned hvor der kan udveksles erfaringer
og evt. gode metoder for at få dette til at fungere bedst muligt – så vidt
jeg ved er der 10 meldt ind på kurset – 9 syrere og 1 somalier.

SUB Sønderborg Inter
I dommerklubben har vi som tidligere stort fokus på dommernes
sikkerhed. Det vil vi altid have. Sidste år måtte vi så igen bruge masser af
tid på en fodboldklub der ikke kunne opføre sig ordentligt. Det er ikke
nogen hemmelighed at det er SUB Sønderborg Inter. Det eneste der
sådan rigtigt har ændret sig er navnet.. Det har ikke hjulpet sønderligt..
Nøglepersonerne er de samme. eller rettere nøglepersonen. Efter lidt
tilløb kulminerede det hele i begyndelsen af juni i en serie 5 kamp mellem
SUB Sønderborg Inter og Midtals. Det fik DBU Jylland til at reagere. Alle
klubbens seniorhold blev spærret, og klubbens hold blev taberdømt.
Spærringen blev senere ophævet da klubben med flere tiltag viste at de
ville tage hånd om de hold og spillere der var grunden til spærringen.
Dommerklubben blev inviteret og deltog efterfølgende i august måned i
et møde med klubben og DBU Jyllands disciplinærudvalg. Her blev der talt
et sprog som ikke var til at misforstå: både af DBU Jyllands repræsentant
fra disciplinærudvalget Christian Fynsk, men også dommerklubbens
budskab burde ikke kunne misforstås. Vi var og er trætte af at vores
udsagn – det vi indberetter gang på gang drages i tvivl – det ærgrer,
irriterer og gør ondt – ud fra den betragtning at vi er neutrale – det kan
være medvirkende til at man som dommer ikke har lyst til at være part i
kampe hvor SUB Sønderborg Inter er part. Helt galt bliver det når
fodboldklubben direkte løgnagtigt skriver modsvar til en indberetning om
deres dårlige opførsel – heldigvis var der en DBU Jylland observatør der
100pct kunne bakke dommerens indberetning op. Igen i år er SUB
Sønderborg Inter en OBS klub – betyder groft sagt de har DBU Jyllands
bevågenhed. Som dommere går vi ind til en kamp hvor klubben er part
på samme måde som med andre klubber vi er neutrale – vi er forberedte
men ikke forudindtagede.

DFU
Vi vil gerne her på generalforsamlingen sige til DFU for deres utrættelige
arbejde for dommernes og dommerklubbernes vilkår. Der er behov for
DFU i forhold til samarbejdet med vores samarbejdspartnere – der hvor
det største arbejde ligger er selvfølgelig i forhold til DBU og i vores
tilfælde DBU Jylland. DFU er også meget optaget af dommernes og
udviklernes uddannelse og ikke mindst ekstra og videreuddannelse. Også
andre forhold håndterer DFU – tænker her på tøjaftalen med Diadora.
Nyhedsbrevene der sendes ud hver måned er klart med til at give
dommerklubberne information og nærhed til hvad der overordnet sker i
vores verden – dommerverdenen.
… Tore udnævnes til æresmedlem…
Tore Østergaard. Hvor skal man begynde? – eller nærmere hvor skal man
ende? Jeg tror jeg ved at du ikke er meget for den store festivitas omkring
din person. Jeg vil bare sammenfatte det hele – og sige uden dig ville
dommerverdenen være en anden. Du har været og er stadig en meget,
meget markant og fantastisk vigtig person i forhold til dommernes vilkår.
Det hele startede med dommerkort i Hjørring for næste 40 år siden –
faktisk den 1. februar 1979 – og siden har du ikke set dig tilbage. Du var
fra start en meget flittig dommer – og rykkede støt op gennem rækkerne
hvor du toppede i divisionen – 2 div tror jeg – og i den tid hvor 1 div var
det ultimative. Ser man tilbage var det ikke på banerne du gjorde større
forskel end så mange andre. Der hvor du gjorde og den grad stadig gør er
i forbindelse med uddannelse og det politiske dommerliv. På dit CV står
der bl.a.:
DBU Elite Udvikler
DBU diplominstruktør i praktik

DBU Teoriinstruktør
UEFA RAP Instruktor
Formand for DFU (Danske Fodbolddommere)
I Sønderjydsk Fodbolddommerklub har vi gennem årene haft det
privilegie at kunne gøre brug af din ekspertise. I dit virke som bedømmer
og senere udvikler – som medlem af bestyrelsen; hvor du gennem lang tid
var næstformand – i forbindelse med uddannelse – Fastholdelse. Du har
helt klart et kæmpestort fingeraftryk på den måde vi håndterer
undervisning og opdatering med samlinger henover vinteren. Det er vi
dommerklubben mere end glade for. Er man til teoriaften hvor Tore
underviser har man altid noget med hjem i bagagen.
Som nævnt står der også formand for DFU på dit visitkort. Det håber vi at
der står i en rum tid fremadrettet. Du er om nogen en forkæmper for
dommernes vilkår. Din tilgang til tingene falder ikke altid i tråd med det
eksempelvis vores største samarbejdspartner DBU synes. De kampe der
skal kæmpes bliver der stillet op til - uden at vakle. Det kan vi som
dommere ikke honorere nok!! Under konflikten i 2013 var du frontfigur i
den løsning der blev fundet – alle husker og kender 21 punksaftalen.
På den sociale bane har alle os der har været med på fodboldtur i London
oplevet Kirsten og din kæmpeviden om denne fantastiske kæmpe by.
Bortset fra at det jo bare er fantastisk at være sammen med gode venner
og kolleger. For at sige det på jysk: Det dur!! Netop hjemkommen fra
endnu en tur – kan jeg kun sige: Snyd jer ikke for oplevelsen. Bedre
turguider findes ikke.
Du har sammen med Kirsten et ganske specielt forhold til England. I sejler
floderne tynde med jeres Narrow Boat . Hver eneste mulighed for frihed
udnyttes, men heldigvis er forbindelsen til dommerverdenen intakt. I den

verden vi lever i er man ikke langt fra kommunikationsmuligheder. Om
man er i Sebbelev eller Rugby eller Liverpool er egentlig ligegyldigt.

Tore – Sønderjydsk Fodbolddommerklub vil gerne give lidt retur til dig for
dit store arbejde. Det vil vi gøre ved at udnævne dig til æresmedlem.
Normalt følger der rødvin med når vi i klubben hædrer. Men jeg tror jeg
ved du er mere til øl – og Foster’s er ikke at foragte i den henseende.

Dommerområde 4
Som de fleste sikkert ved har arbejdet i dommerområde fire ligget brak
mere eller mindre hele 2018. Siden Benny Nymark trak sig som formand –
og formanden for udviklergruppen gjorde det samme. Der var simpelthen
for store modsætninger i den måde de to dommerklubber i området
tænkte samarbejde. I den tid der er gået er der sket store forandringer i
især Sydvestjysk FDK. Vi har holdt flere møder med nøglepersoner fra
Sydvestjysk, og straks fundet det rette fodslag igen. Bl.a. kunne vi
sammen pege på kandidater til både formandsposten såvel som til selve
gruppen. DBU Jylland’s bestyrelse vælger og godkender i sidste instans
hvem der skal være formand og hvem der skal være med i gruppen.
Valget som formand faldt ikke på vores kandidat, men vi håber da at
samarbejdet med Allan kommer til at foregå gnidningsløst – vi er i det
mindste kommet godt i gang. Nu venter vi bare på at dommerområde
gruppen bliver komplet og kommer i gang med arbejdet, ligesom vi
venter på at udviklergruppen igen kommer op at stå, eventuelt i en lidt
anden form som vi da var med tidligere kendte. Vigtigt er det at det bliver
dommerfaglige personer der er med til at præge både nutiden og

fremtiden for dommerne i dommerklubberne i Sydvestjysk og
Sønderjydsk.

DBU Jylland og DGI
Vi vil gerne her sige tak for samarbejdet i det forgangne år til både DBU
Jylland og DGI fodbold. DBU J er langt, langt dommerklubbens største
samarbejdspartner. Vi har helt klart det synspunkt at DBU Jylland laver
fantastisk gode turneringer – vi har rigtig gode redskaber til rådighed med
DBUnet, DBU-app med mere. Der bliver gjort et stort stykke arbejde for at
informere om ting der interessant for dommerne – udsendelse af
dommernyt – indplaceringslister udsendes så hurtigt det kan lade sig
gøre, så den enkelte kan forberede sig til den kommende sæson.
Efterhånden der ikke kun er fokus på indplaceringer og udviklinger i
udendørs fodbold – også indendørsbold og Futsal er nu med her. I Futsal
er der nu efter et langt tilløb rullet udviklinger i gang. En spændende
udvikling! Et enkelt øf eller to vil jeg dog gerne af med: En spiller på et
Futsal hold bliver idømt 4 spilledages karantæne for racistiske udgydelser
mod en dommer, mens karantænen er i kraft spiller den selvsamme
spiller indendørs puljevinder kampe for et andet hold – og de vinder for
øvrigt og går videre til JM – Det har jeg endog meget svært ved at synes
er i orden – især når DBU Jylland kender til det…. Har også noget svært
ved at se på at en klub vinder puljevinder turneringen i senior A rækken
med flere spillere fra Sydvests 2. div hold – for så senere at melde fra til
De Jyske Mesterskaber fordi de ikke kan still hold … ikke noget vi som
dommerklub eller dommere skal blande os i – men vi har dog friheden til
at undres. Vi har tidligere ikke været vildt imponeret af DBU Jyllands
tilgang til de klubber der ikke kunne opføre ordentligt – men vil her gerne
udtrykke stor tilfredshed med den faste hånd SUB Sønderborg Inter blev

håndteret med i juni sidste år. Som de fleste har oplevet er det
dommerklubberne der ordner det praktiske omkring tests og de
obligatoriske møder – og DBU J der er ansvarlig for selve møderne og
testene. Dommerklubben er på vanlig vis klar til dette arbejde
fremadrettet, ligesom vi altid er klar når der kaldes på os til diverse
møder hvor dommernes forhold er på dagsordenen. Vi må desværre sige
at kampantallet fra DGI er gået endog langt tilbage i forhold til tidligere. I
efteråret bare en række i veteranturneringen og overhovedet ingenting
indendørs. Det er noget atypisk i forhold til andre egne af kongeriget –
men man må bare sige at DBU J har overtaget i vores område.

Profiltøj
På sidste generalforsamling blev der ytret ønske om at nedbringe
klubbens formue. Bestyrelsen har derfor besluttet at der tilbydes gratis
profiltøj til alle vore medlemmer. En jakke som kan prøves og ligeledes en
poloshirt. Der skulle være prøver i alle størrelser på plads i aften. Vi har
det store ønske at profiltøjet benyttes når vi som dommere tager ud til
kamp – gør det også lettere for klubberne at genkende dages dommer
eller dommertrio. I tillæg til poloen og trøjen får alle medlemmer der
ønsker det også en dommersæt – i grønt – med shorts og strømper.
Sættet kommer senere idet Diadora er i gang med at forny sig lidt – vi har
derfor besluttet os for at vente med at købe sættet. Hvornår det kommer
og hvordan vi får det distribueret skal vi nok få fortalt jer i rette tid.-

Årets unge dommer:
Heldigvis har der været flere om buddet denne gang, så valget har ikke
været helt nemt. Årets unge dommer er en af det kuld der fik

dommerkort i marts 2017. Ser ud til det har været et rigtigt godt hold,
når man ser på hvor langt de allerede er nået i dommerkarrieren.
Vinderen viste allerede efter få kampe, at her var noget der kunne bygges
på. Noget der blevet mere klart da han deltog i Haderslevs store stævne i
pinsen 2017. Han rykkede hurtigt frem i indplaceringen – serie 4 fra
august 2017 – serie 3 fra sæsonstart 2018 – serie i efteråret 2018 – og nu
fra og med i år indplaceret i serie 1.
Tillykke med titlen som årets unge dommer, Joakim Koch
Vi glæder os til at se hvordan din dommerkarriere kommer til at forløbe
fremadrettet.

Turen til pokalfinalen:
I år er valget faldet på en af klubbens meget, meget rutineret dommer.
Vedkommende har været på indplaceringslisten siden ruder konge var
knægt – i over 25 år – for den kommende sæson i serie 2.
En god kollega og kammerat, der heller ikke holder sig tilbage når noget
omkring hele fodbold- og især dommerverdenen ikke helt ser ud til at
være helt inden for de afstukne rammer.
Undervejs har denne dommer delt noget af rutinen med unge dommere
som vejleder, og i de senere år er titlen som udvikler også kommet på
visit kortet.
Når vi i dommerklubben kalder på noget ekstra er Rene Hansen ikke blev
for at træde til.

God tur til landspokal finalen!

Afslutning
Til sidst vil jer gerne takke alle vore samarbejdspartnere – vore sponsorer,
Tak Kristian for vingaverne – tak til vores gæster for deres tid i aften – tak
til dommerudvalget for arbejdet i forbindelse med nye/nye dommere og
indplaceringerne – tak til Tore for læsning af udviklinger og vejledninger
og ikke mindst feedback – tak til bestyrelsen for godt arbejde – og sidst
men ikke mindst tusind tak til alle jer dommere..

