
Inden vi starter på selve generalforsamlingen har vi i Sønderjydsk 
Fodbolddommerklub nogle gode traditioner, som det er en behagelig 
pligt at holde i hævd – Turen til landspokalfinalen – årets unge dommer – 
fødselsdage og ikke mindst jubilæer: 

 

1) Turen til landspokalfinalen ( for en dommer der gennem året har 
vist sig som en god kammerat ,  og en der via sin optræden har 
skabt respekt om sig selv , men også – og især – for hele klubben). Vi 
har de senere år været lidt ’moderne’ i vores indstillinger – egentlig 
er turen for en person med ledsager – vi har også undervejs valgt at 
sende flere afsted . Mange husker sikkert da vores gode kollega Finn 
Hinrichsen fik hjertestop under træning i Haderslev, og hvor en 
resolut indgriben af gode kolleger reddede Finn’s liv – Her sendte vi 
et stort hold af sted. Det har vi også valgt i år. Ikke så mange som 
dengang. Denne gang er det nogle forholdsvis unge mennesker der 
får turen – og denne gang med den krølle på – at de selv kan vælge 
om det skal være en landskamp eller landspokalfinalen – Dog  må vi 
nok vente med en landskamp tur til efter EM i København i juni .. 
desværre . Vi har valgt nogle kandidater som i den grad har valgt 
dommergerningen. En kold, kold oktober aften var jeg som udvikler 
påsat en kamp i Rødding – Da dommeren fløjtede kampen i gang 
stod der pludselig 2 kolleger – begge kommet kørende fra Haderslev 
– for at følge hvordan kampen gik for dommeren. Samme oplevede 
jeg i Starup i et rigtig møgvjer – en dømte og to andre ( ikke helt de 
samme ) så på. Jamen sådan gjorde de bare ; de fulgte simpelthen 
hinanden på skift hvis det var muligt. Da en af de pågældende kom 
ud i noget af et stormvejr med nogle meget urimelige s 5 spillere fra 
Haderslev – kontaktede han udover,  dommerklubben, også 
kammeraterne får at snakke kampen og episoderne igennem. 



Jeg vil hermed gerne sige tillykke og godt gået til Firerbanden :  
Mikkel Nederby, Nikolai Ibsen, Kristian Klitgaard Nielsen og Julie 
Thomsen.  Alle også sikre deltagerne ved træning og 
teoriundervisning – og så har de især i efteråret vist at de også kan 
dømme fodbold ! 
Da vi har valgt som vi gjorde har vi i år sløjfet årets unge dommer. 
 

Runde fødselsdage: 

40 år Mohammed Subhi Alsayed 

 

50 år Peter Holm-Nissen – Peter har dømt siden 2002 – de senere år 
nødtvunget gået noget ned i kamp -antal pga nogle knæ der drillede alt 
for meget . Var egentlig stoppet – men passionen for fodbold og 
dommergerningen kunne han heldigvis ikke helt slippe 

 

60 år Jan Schumacher – Vores alle sammens Schumi – en af stadig aktive 
dommere der tog dommereksamen i halvmørke og kun med stearinlys 
som lyskilde – så kan nogen måske nok huske datoen ; 3 dec 1999 – 
datoen for velnok den værste orkan i Danmarkshistorien 

60 år Kai Rasmussen – Dommerkort i 1985 – En af mange veteraner i 
klubben . Højeste indplacering i DS- tidligere påsætter – Kampene blev 
sendt ud per post . Da IT/PC’en overtog verden syntes Kai andre burde 
tage over. Han har stoppet den aktive dommerkarriere – men til glæde 
for medlemmer både her i dommerklubben , men også tilgrænsende 
dommerklubber er Kai meget aktiv som udvikler. Kai’s fortid som 



talentudvikler fornægter sig ikke  - arbejdet og kampe med unge 
dommere er noget han altid ser frem til. 

60 år Finn Otte – også en af veteranerne. Tidligere medlem af bestyrelsen 
. I de senere år ikke så aktiv. Udover at dømme er Finn også vejleder 

60 år Rene H Hansen – Rene er her ikke i aften – Han tilbringer tiden i 
Kabul – udsendt af forsvaret. Rene bor i Dybbøl og har været indplaceret 
dommer næsten lige siden slaget om Dybbøl Mølle i 1864. Sådan føles der 
i hvertfald. Rene var i flere år vejleder og derefter breddedommerudvikler 
før han sidste år tog eksamen som trioudvikler – Vi glæder os i klubben til 
at han igen er klar til at rykke ud på banerne. 

60 år Jens Christiansen – En meget , meget flittig og værdsat dommer i 
det sønderjydske. Efter flere år som vejleder har dommerklubben nu 
indstillet Jens som udvikler – og vi forventer at Jens efter endt kursus kan 
påbegynde en ny karriere i løbet af foråret  - til gavn og glæde for 
dommerklubbens medlemmer. 

 

70 år Finn Hinrichsen – Nævnte lige tidligere Finns navn . Vi kan kun 
glæde os over at Finn deltager på klubbens Generalforsamling – som 
nævnt, det kunne sagtens være gået ganske anderledes . Det gider vi ikke 
tænke på. Finn dømmer 7 og 8 mands kampe og udover det er han også 
vejleder . Og Finn; fremadrettet kommer du med på Bent Nitz’  Masters 
hold – de dommere der er fyldt 70, skal hvert år bestå en lille fysisk test – 
så vidt jeg ved er der rift om pladserne til testen og nogle hyggelige timer 
sammen med gode kolleger. Det hele foregår på Haderslev Stadion. 

 



70 år Knud Erik Nyby – En af de vaskeægte veteraner i dommerklubben – 
indmeldt i 1972. Knud Erik har gennem årene gjort en kæmpe indsats i og 
for Sønderjydsk Fodbolddommerklub. Mangeårig bestyrelsesmedlem og 
formand for dommerklubben i en årrække. Har virket som bedømmer 
som det hed back in the days og senere udvikler. Instruktør og 
diplominstruktør har der stået på hans visitkort. Utallige 
dommeraspiranter har mødt Knud Erik og hans grønne klæde med 
brikkerne undervejs – han er er stadig aktiv på det felt. Utallige dommere 
og udviklere har mødt ham til test gennem årene, hvor han har virket som 
eksaminator eller sensor. Mange timer er brugt på at undervise dommere 
ikke kun i Sønderjydsk.. Hans humør og lune har gjort ham kendt og 
skattet over hele landet. 

 

Jubilæer: 

 

1000 kampe / 10 år – Hans Jørgen Johnsen: Jeg har det sådan at Hans 
Jørgen mere eller mindre fra dag et har været indplaceret i minimum 
serie 3 – Meget driftsikker dommer med en kæmpe rutine samlet op 
gennem en lang årrække som håndbolddommer. Der skal meget – rigtig 
meget – til at skubbe Hans Jørgen ud af kurs . 

 

25 år – Ole Larsen  - Driftsikker dommer hvor kampantallet de senere år 
er gået lidt tilbage, men der bliver stadig dømt kampe – Måske har den 
politiske karriere været med til holde lidt igen 

 



40 år – Tore Østergaard – Tjaaaa … egentlig ved jeg ikke hvor jeg skal 
begynde og hvor jeg skal slutte med omremsning af Tore’s meritter. 
Karrieren startede i Hjørring – og højeste række var 2 div – senere 
bedømmer, udvikler , instruktør – hvad vi nyder godt af når vi holder  
teoriaftener og samlinger i dommerklub regi , æresmedlem i 
dommerklubben osvosv – har gennem årene lavet et enormt arbejde for 
dommerne – talent dommere på det hedengange Lyngby Kursus – 
udveksling med Engelske dommere i Liverpool – nu superliga udvikler – 
medlem/næstformand i Sønderjydsk FDK – medlem af bestyrelsen i DFU .. 
de senere år formand. Få har som Tore sat aftryk i dommerverdenen – 
uden ham ville vores hverdag se meget anderledes ud – og efter min 
bedste overbevisning ville de danske dommere have været stillet 
dårligere, og haft ringere vilkår hvis ikke Tore havde været en af de 
personer der havde stillet sig i spidsen ved forhandlinger med især vores 
allerstørste samarbejdspartner DBU Jylland – eller DBU i det hele taget. 
Jeg håber du vil være i den rolle i lang tid endnu. 

 

50 år – Jens Salting – Dommerkort i 1969, og still going strong – det er 
simpelthen imponerende. CV’et viser langt over 2000 kampe – tænker 
der også kunne tælles mange DGI kampe, især når du især har boltret dig 
ude vestpå – hvor DGI fodbold var stort i mange. Mange år . I ’69 var vi 
tæt på æraen med snøre i boldene – når græsset var fugtigt vejede 
bolden tæt ved 1 ton så’en cirka– satte man hovedet på var man groggy i 
flere minutter. Du har ikke tænkt dig at stoppe endnu . Jeg ved du har 
tilmeldt dig til opstartsmøde – og med adressen på de vestlige kanter – i 
Ballum – vil der helt klart være rigeligt med 7-8 kamps kampe, som er de 
kampe du dømmer nu om stunder .  Pøj – pøj – og rigtig god vind 
fremover.- 



 

 

Velkommen til den ordinære Generalforsamling i Sønderjydsk 
Fodbolddommerklub – Velkommen til vores gæster – fra DBU J ( Elin 
Søbye – påsætter , Martin Clausen – kontor leder på regionskontoret i 
Glejbjerg samt til John Møller Pedersen – medlem af bestyrelsen i region 
4 ( der som sikkert bekendt består af Sydvestjysk og Sønderjydsk FDK ) – 
velkommen til klubbens æresmedlem Tore Ø  - sidst men ikke mindst 
velkommen til alle jer dommere : Inden vi går til dagsordenen, vil jeg 
gerne bede forsamlingen rejse sig i respekt for et medlem der i det 
forgange år er afgået ved døden. Den 17 maj sidste år døde klubbens 
medlem Cemil Ergen pludselig i hjemmet i Rinkenæs. Cemil var nok ikke 
kendt af så mange dommerklubben. Han var af tysk/tyrkisk afstamning og 
havde dømt i mange år i Tyskland. Han var kun medlem i en kort periode 
på ca 3 år  - og dømte kun få kampe. Lad os være stille et øjeblik – æret 
være Cemil Ergen. 

Dagsorden 

Valg af dirigent – dommerklubbens bestyrelse foreslår Jørgen Lauritzen. 

 

Beretning: 

Efter Gereralforsamlingen den 28 januar 2019  konstituerede 
dommerklubbens bestyrelse sig og rollerne har været fordelt som følger: 

1) Formand Holger Martensen 
2) Næstformand Bjarne Hansen 
3) Kasserer Bent Nitz 



4) Jens Biel – ansvarlig for hjemmeside/facebookside / tøj ( og 
ligeledes er Jens klubbens video mand ) 

5) Benny Nymark Andersen – ansvarlig for tilmelding til tests og 
fasholdelses projekter 

6) Lars Toldbod – suppleant – men tilknyttet bestyrelsen som sekretær  

Der har været afholdt et passende antal bestyrelsesmøde hvor vi fysisk 
har været til stede – og ligeledes bruges telefon og email flittigt når der 
har været behov herfor. Dommerklubben har     aktive medlemmer, og 
dette tal har været nogenlunde konstant henover årene. 

Dommerområde 4:  

Udover dommerklubbens bestyrelse har klubben også medlemmer i 
dommerområde fire gruppen. Rene H Hansen og Toni Brian Lynge er 
begge medlem af udvikler gruppen . Toni er især optaget af arbejdet med 
Futsal . Der har de senere år været meget ’hype’ omkring denne form for 
fodbold. Meget er stadig nyt – også nyt for DBU/DBU Jylland som 
turneringsejeren med de fleste kampe .. Efterhånden tegner der sig et 
billede af strukturen i Futsal delen – med udviklere og indplaceringslister. 
Som jeg har forstået  det, er der ikke voldsomt mange Futsal dommere i 
vores område , men det er jeg sikker på vores kompetente Futsal guru 
Toni holder øje med …Dommerområde fire gruppen sådan helt for sig selv 
har ikke været helt så operativ som man kunne ønske , som jeg har 
forstået det. Formanden , Allan Poulsen, har valgte også sidste år at 
stoppe som formand – efter en meget kort periode som formand. Kanske 
det var en forkert plads han han havde sat sig på ..? På et dialogmøde 
med DBU Jylland  i sidste uge blev det nævnt at der snarest efter vil blive 
sat planer for hvordan fremtiden i dommerområde fire skal se ud. 

 



Dommerpåsætning: 

Når jeg siger vi i dommerklubben savner Jan Kjær – siger jeg det ikke for 
at genere nogen . Jeg siger det fordi det er et faktum !! Allerede midt på 
året i 2018 tog dommerklubben kontakt med DBU Jylland mht påsætning 
da ingen på det tidspunkt var i tvivl om at Jan var så syg at det ikke var 
muligt for ham at fortsætte som påsætter.  Vi havde den tilgang at vi 
gerne ville have en lokal påsætter dvs en dommer fra vores område skulle 
overtage jobbet , når Jan endegyldigt måtte sige fra … Det hørte vi ikke 
rigtigt noget om før kort før Jan’s død – og da blev der så meddelt den 
struktur som vi kender det . Elin Søbye er ansvarlig for påsætningen – 
Svend Aage Hansen laver en stor del af påsætningen .  Det var en 
beslutning der var taget af DBU Jylland – og den var ikke til at ændre. Vi 
udtalte vores skepsis og vi holdt et møde med DBU J og Elin , hvor vi også 
fremlagde nogen af jeres oplevelser med påsætningen. Ikke alt var sådan 
som vi have været vant til. Hele set’up et kunne ikke ændres men vi 
oplevede efterfølgende at mange af de ting vi havde påpeget også blev 
rettet til , så de fleste oplevede en mere jævn og ensartet påsætning. Jeg 
har haft mange gode snakke med Elin undervejs - hvor især påsætning af 
udviklere og vejledere er blevet finpudset. For vejleder delens 
vedkommende er det Finn B Andersen der har trukket det store læs.  Jeg 
har i løbet af året når jeg har mødt jer ude på banerne spurgt ind til den 
enkeltes kampprogram; her har der for de fleste vedkommende været en 
ganske god tilfredshed – og hvis noget var ude af kurs – rettede en snak 
med Elin op dette. Elin og Svend Aage kan aldrig komme derhen hvor Jan 
var – det unikke kendskab til dommerne og lokale forhold kan man ikke få 
under huden hvis man ikke er til stede hver dag – hele tiden . Vi har den 
tro at vores skepsis sammen med DFU’s har resulteret i at der blev slået 
en stilling op på regionskontoret i Glejbjerg hvor der også 
dommerpåsætning ville være en del af jobbet. Flere sønderjyske 



dommere viste interesse – men så vidt jeg er orienteret søgte ingen af 
dem stillingen.  Vi må så nu afvente hvordan dette vil forme sig 
fremadrettet . Udover DBU kampe er der også et begrænset antal DGI 
kampe der dømmes af klubbens medlemmer – udendørs . Her er det Bent 
Nitz der løfter opgaven . DGI valgte at lægge deres landsmesterskaber for 
alle senior rækker – senior damer/herrer – old girls/oldboys – veteraner – 
superveteraner - + 55  i Klosterhallerne i den netop forgangne weekend – 
her har Bent også påsat over 200 kampe .. Det forlyder fra pålidelig kilde 
at DGI vender tilbage næste år  - samme tid  igen … 

 

Dommeruddannelse/efteruddannelse – for dommere, Linjedommere , 
Vejledere og udviklere: 

Dette er en opgave for DBU/DBU Jylland – og det er også dem der skal 
afholde udgifterne til dette. Alt sammen noget der er beskrevet i den 
aftale der blev indgået mellem DBU og dommerne efter konflikten i 2013. 
Jeg har nævnt dette på hver eneste generalforsamling de seneste 4-5 år. 
Først sidste år har vi oplevet at DBU J har levet op til det aftalte. Et kursus 
afholdt i Kolding i efteråret samt tilbuddet om en træningsaften med en 
superliga dommer – ligeledes har udviklerne i dommerområde fire været 
samlet. Alt anden kursus virksomhed – teoriaftener i Rødekro – samlinger 
med trio dommere – samling og træning ,med linje dommere – udvikler 
samlinger – samlinger med 7-8 mands dommere – samling og træning 
dommere i serie 3 – 4 – 5 og 6 er alt sammen noget vi har lavet for 
dommerklubbens , dvs jeres penge. I min verden er de penge givet 
fantastisk godt ud til gavn for dommeren – men også for klubberne og i 
sidste ende for DBU / DBU J.  Samlingerne og teoriaftnerne er med til at 
dygtiggøre og fastholde dommerne. Jeg har en tro på at dette i fremtiden 
bliver anderledes når den nye struktur i DBU bredde gennemføres , og 



den aftalte FKP ( fastholdelses og kompetence pulje ) implementeres.  En 
aftale som DFU har et kæmpe fingeraftryk på. Tænker DFU’s formand 
senere knytter et par kommentarer hertil.  I Sønderjydsk FDK  er 
fastholdelse en meget vigtig del af det ’daglige’ bestyrelsesarbejde – her 
tænkes også på de fastholdelse projekter vi har i forbindelse med 
Haderslev Cup i pinsen samt Graasten Cup i slutningen juni – jeg vil her 
gerne sige tusind tak til alle der var med – dommeren, vejlederne og 
udviklerne. Dog bør vi se os om efter en ny tovholder til stævnet i pinsen 
– en der kan planlægge vejret noget bedre. Vi havde ekstra indkøbt nogle 
fine og forholdsvis dyre pavilloner til stævnet – så vi alle ikke blev for 
solbrændte … De to vi stillede op blæste til pindebrænde , og det regnede 
og stormede fra start til slut – trods dette havde alle en fin og lærerig 
weekend. Stævnet i Graasten var noget amputeret – her ville/kunne kun 
en af udvalgte stille op .. det var ganske anderledes i Haderslev, hvor 
kortet var fuldt tegnet … 

 

Rekruttering: 

DBU / DBU Jylland har set skriften på væggen mht manglende dommere 
og sat fokus på rekruttering.  Målet er 300 hundrede nye dommere per 
år, og en fastholdelses procent på 70.. ambitiøst tænker jeg. 

Prisen for et dommer grundkursus er nu sat ned fra kr 1950 til kr 500 – og 
hele måden dommerkurset holdes på er også forandret .. man får ikke 
’bare’ et dommerkort når man har været på og bestået kurset. Inden man 
som aspirant kan få dommerkortet skal der dømmes 3 kampe med 
vejleder . 

DBU J har ansat Sarah Bille i en tidsbegrænset stilling – der evt forlænges 
det ene formål at få gang i rekrutteringen. Jeg havde den fonøjelse selv at 



møde Sarah i sidste uge – hvor hun luftede forskellige muligheder for 
hvordan rekrutteringen kunne øges . Ved nærmere eftertanke var der 
ikke meget nyt under solen udover det vi selv har praktiseret i 
dommerklubregi – ligeledes er tanken om at fodboldklubberne skal være 
mere aktive i rekrutteringen – der har jeg da i hvertfald flere gange nævnt 
på talerstolen når alle klubberne i dommerområde 4 har været samlet til 
årsmødet.. Det eneste nye var at man også ville være aktive omkring 
jobcentrene – men hvem får man rekrutteret der ? især når 
arbejdsløsheden er så lav som den er … det er bare min personlige 
holdning .. 

 I Sønderjydsk Fodbolddommerklub er det Jens og Bjarne der er 
tovholdere i forhold til rekruttering. Derfor er det noget ærgerligt at vi 
tilfældigt får at vide at der i Sønderborg omkring Sønderborg Boldklub er 
et projekt i gang med at få gang i et dommergrundkursus – samtidig med 
at Bjarne er i fuld sving med lave aftaler med Sundeved Efterskole om 
samme. Smart er i min verden noget andet .. Vi får tit på hovedet for ikke 
at kommunikere nok med DBU J – men tænker her vender pilen den 
anden vej .. Vi har i dommerklubben været involveret i et projekter hvor 
Sønderborg Kommune med hjælp fra DBU Jylland har uddannet især 
syriske flygtninge som fodbolddommere. Vi har oplevet at vi her har 
skullet bruge mange kræfter på noget som vi ikke ser fungere efter 
hensigten. Bl.a har Helge Petersen været tovholder for de fire dommere 
der fik eksamen sidste år i maj. Helge oplevede desværre en udtalt 
mangel på interesse fra de nyuddannede dommere at han ganske enkelt 
ikke så anden udvej end at sige fra. Efterfølgende har dommerklubben 
holdt møde med DBU Jyllands konsulent, idet ønsket fra Sønderborg 
Kommune var at fortsætte disse projekter. På mødet blev vi enige om at 
der skulle foretages en form for screening inden et dommerkursus kunne 
startes. Kandidaterne/aspiranter skal starte med et kamplederkursus hvor 



de så i deres lokale fodboldklub starter ud med at dømme 3 og 5 mands 
kampe – ligeledes men nok først og fremmest skal danskkundskaberne 
være så gode at der kan kommunikeres med både spillere- trænere og 
ikke mindst forældre . 

 

Sønderborg Boldklub ( tidligere Sønderborg Inter / SUB Sønderborg Inter ) 

Som de fleste sikkert ved har der gennem årene været udfordringer når vi 
som dommere eller udviklere har været påsat kampe hvor SB har været 
part. Dommerklubben har ihvertfald kopier af en bunke sager på størrelse 
med to kasser danske Tuborg øl – stablet ovenpå hinanden. Hver gang 
klubben eksempelvis har fået en eller flere spillere udvist med rødt kort – 
har fodboldklubben klaget over dommerens afgørelser. Der er skrevet 
lange mails med klager over dommeren – mange gange direkte 
løgnagtige.  Den disrespekt som fodboldklubben har vist overfor 
dommerne har ganske enkelt været uhørt. Flere af jer der er her iaften 
har selv oplevet den generelle utryghed – den aggressive adfærd – trusler 
under og efter kampene. Alt i alt har der for mange været dårlige 
oplevelser når man har været påsat kampe med SB. Bevares DBU Jylland 
og DBU Jyllands disciplinær udvalg har flere gange løftet pegefingeren 
overfor klubben – men uden den store effekt . Det har da i hvert fald ikke 
medført at den omtalt dårlige opførsel for fodboldklubbens side er 
ophørt. Den har tværtimod bare fået lov til at fortsætte.  To sager sidst på 
året gjorde så at Sønderjydsk Fodbolddommerklubs bestyrelse sagde : 
Nok er nok.  Den første involverede en af klubbens indplacerede meget 
rutinerede dommere . Vedkommende er ligeledes udvikler .  den 
pågældende oplevede i den grad en hånende og aggressiv adfærd fra 
klubbens serie 4 hold. Efter kampen tog han fra stadion uden at klæde om 
fordi utrygheden var kæmpestor – det endda i en kamp hvor SB var på 



udebane. Efter kampen indberettede dommeren klubben – og 
efterfølgende svarede fodboldlubbens sportslige ledelse på 
indberetningen hvorefter DBU Jylland traf den disciplinære afgørelse – 
uden at høre dommeren. Og den endte med at dommeren fik skæld ud – 
hvad var helt håbløst. Lidt senere spilles så den famøse Futsal kamp i 1 div 
vest i Broager hvor en af SB’s spillere efter kampen nikker en tidtager en 
skalle , og hvor ligeledes en af SB’s tilskuere går ind på banen og slår en 
Broager spiller. De to seneste sager fik os til at anbefale at 
dommerklubbens medlemmer ikke dømte kampe hvor SB var part . 
Denne beslutning var der fuld opbakning for fra DFU’s side . Vi var ganske 
klare over at kampene nok skulle blive spillet og dømt alligevel – men det 
der var vigtig var at dommerne vidste hvad der lå til grund for at de 
pludselig skulle køre mange kilometer til Sønderjylland for at dømme 
kampe der normalt vil blive påsat sønderjyske dommere. Valgte de 
alligevel  at dømme, og de ville komme ud for nogle af de ting som 
dommerklubbens dommere havde oplevet så vil der ikke være hjælp at 
hente – hverken fra dommerklubben eller DFU. Den korte historie er at 
dommerklubben og DFU først holdt et møde med DBU Jylland før jul hvor 
vi fremlagde en lang række af de sager der havde været undervejs – fra 
DFU’s side var sagen ganske klar ; som turneringsejer er det DBU Jylland 
der har ansvaret for at der er ordentlige forhold for alle – dvs at alle har 
en god oplevelse når de er til fodbold : spillerne – dommerne og 
tilskuerne. Hvordan DBU J ville løse dette var op til dem .  Meget vigtig for 
DFU og dommerne var at de evindelige skriverier fra SB’s sportslige 
ledelse skulle ophøre – og at der blev udarbejdet en plan for fremtiden: 

1) Klubben – altså SB – skulle anerkende at der var et problem 
2) Garantikatalog fra DBU J – Hvad sker der,  hvis … 
3) Adfædsregulering – fodboldklubben skulle lave en handlingsplan 



På mødet fastholdt dommerklubben anbefalingen om ikke at dømme 
senior  kampe med SB. Ligeledes blev der på mødet aftalt et møde hvor 
DBU J , SB, Sønderborg Kommune , DIF – samt DFU og dommerklubben 
blev inviteret. Dette møde blev afholdt den 15 januar , og her 
garanterede SB formand at det skriverier fra SB’s sportslige ledelse 
ophørte med omgående virkning – Efterfølgende er det så aftalt at 
klubben skal have mulighed for en svarskrivelse – med den ekstra krølle 
på at klubbens formand er medunderskriver hvis …Der blev også lagt flere 
sikkerhedsmæssige tiltag på bordet som både DFU og dommerklubben 
kunne nikke til . Det eneste der stadig savnes er så garantikataloget – 
hvad der sker hvis … Det venter vi så på, indtil da dommerklubbens 
anbefaling uændret ! Lad os håbe der snarest kan blive sat et punktum for 
denne uendelige saga .  Men jeg tænker at med en meget tidligere og 
mere kontant indgriben fra DBU Jyllands side havde meget være sparet … 
der er brugt alt, alt for meget tid og alt for mange gode spildte kræfter på 
den fodboldklub. Vi har ikke undgå der er også fremadrettet opstår sager 
med vold og lignende- meget kommer som et lyn fra en klar himmel – det 
kan man ikke forudse. Men I kære medlemmer kan altid være  sikre på at 
dommerklubben , og hvis nødvendigt DFU, er på plads til hjælpe og 
assistere. Det skal dæleme være sjovt at bruge fritiden på at være 
fodbolddommer. 

 

Profiltøje og grøn dommertrøje: 

Vi lovede jer sidste år på GF at vi i løbet af kort tid ville forære alle 
medlemmer profiltøj samt en grøn dommertrøje ( inkl grønne strømper ) 
– Vi synes ikke vi har så voldsomt heldige med vores tøjleverandør – 
mange af jer har selv oplevet det undervejs – Shopeasy har ikke 
kunnet/villet leve op til de aftaler der er lavet med DFU . DFU brugt 



mange resourcer på at få det hele på ret køl, men oplever hele tiden hick 
ups som gør at alt forsinkes. Vi har taget konsekvensen at bøvlet , og 
indkøbt profil tøjet hos en anden leverandør , mens vi stadig venter på 
hvornår – hvis overhovedet - den grønne trøje kan sættes i gang .. 

 

Sociale arrangementer 

Når vi samles til teoriaftener og samlinger samt de forskellige test bruger 
vi også disse aftener til at få noget socialt puttet ind på kontoen. Kotumen 
med franskbrød og kaffe og forfriskninger kan  ikke gøres op i vigtighed.. 
vi har også forsøgt med grillaftener og andre tiltag gennem årene. Igen iår 
har vi sat gang i et nyt tiltag – noget som Carsten Lund vil fortælle mere 
om under eventuelt.. 

 

Samarbejde med DBU Jylland og DGI 

Samarbejdet med vores største samarbejdspartner DBU J fungerer på det 
daglige, praktiske plan ganske fint. Vi føler vi har en fin dialog om de 
bump vi møder undervejs i dagligdagen – det være sig med 
regionskontoret i Glejbjerg – med Elin mht påsætterdelen – med 
administrationen i Tilst. Vi oplever at svarene på vores henvendelser 
kommer så prompte som de kan – og det er godt . Vi ville også gerne have 
rost disciplinærudvalget – det kan vi så kun delvis pga de oplevelser vi har 
haft med SB . 

Vi har ikke ret meget DGI fodbold tilbage i Sønderjylland – en enkelt 
række i veteran fodbold udendørs, mens der hverken er indefodbold eller 
futsal på programmet. I den netop forgange weekend havde DGI lagt 
landsmesterskaberne i indefodbold i Klosterhallerne – og her påsatte og 



dømte dommerklubben over 200 kampe. Der rygter om at dette store 
stævne vender tilbage samme sted næste vinter … 

 

Afslutning: 

 

Til sidst vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere for et godt 
samarbejde henover året – tak DBU J. Tak til DGI – tak til Amalie vine for 
gave til 1000 kamps jubilaren – tak til Stema Shipping for husly og kaffe og 
drikkevarer når dommerklubben har holdt møder – tak til bestyrelsen for 
indsatsen – sidst men ikke mindst tak til alle dommerne for tilliden – 
indsatsen – interessen for dommerklubben og opbakningen.  

 

 

 


