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                                   Beretning    
 
2020 et år, et tal, men også når vi hver gang får disse 4 tal 
præsenteret, kommer vi til at tænke på nedlukning, smitte, sygdom og 
at mødes hver for sig. Da jeg blev valgt som formand for anden gang, 
havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet sig mit første år sådan! 
Som de fleste af jer ved var jeg og hustruen på rejse i New Zealand, så 
da Mette sagde kom hjem fik vores rejse en brat ende, men better safe 
than sorry. 
Dommerne og Dommerklubben blev også ramt, derfor er denne 
beretning anderledes og også kortere grundet nedlukninger. 
Beretningen omfatter:  
 
Året i kronologisk form. 
 
To skelsættende begivenheder der fandt sted i 2020. 
Krisen i DFU. 
Voldssagen i Egernsund. 
 

Bestyrelsens arbejde og sammensætning. 
 
Bestyrelsen har i 2020 holdt 2 fysiske møder samt møder pr telefon og 
Teams. 
Vi har afholdt opstartsmøder og aftenmøder i februar, desuden afholdt 
vi 2 opstartsmøder i august måned, da vi følte at der var brug for at få 
opfrisket et par ting efter den lange nedlukning. 
 
I juni måned blev der igen åbnet op for at spille fodbold og det bragte 
mange af os ud på banerne igen for, at dyrke vores hobby. DBU Jylland 
havde for at få klubberne i gang lavet en 2020 cup da der var alt for 
sent at starte turneringskampene op, dog blev de første runder af 
landspokalen skudt i gang sidst i juni. 
Da efteråret startede i august holdt dommerklubben 2 opstartsmøder 
for at klæde vore dommere godt på til efterårets turneringskampe, 
møderne var godt besøgt, men vi kunne sagtens have haft plads til 
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flere inden for de rammer der var på dette tidspunkt. Sørg nu for at få 
tilmeldt jer vores arrangementer fremover og når i har gjort det så læg 
afbud ind.  
 
I foråret havde vi den glæde at en af vore unge dommere Martin 
Ellegaard blev valgt som årets dommer i region 4 et der skal lyde et 
stort tillykke herfra. 
 
Fremadrettet vil dommerklubben fokusere meget mere på det 
teoretiske op til teori test og obligatoriske opstartsmøder, mange 
dommeres teoretiske viden er i en sørgelig forfatning og det skal vi 
have gjort noget ved. 
 
Kampene i efteråret kom i gang i en meget komprimeret form, de blev 
dog afviklet inden at restriktionerne igen traf os i slutningen af 
oktober måned og medførte at man ikke længere kunne spille 
seniorkampe. 
Der blev afviklet indendørs kampe og udendørs ungdomskampe indtil 
den totale nedlukning ramte os med fuld kraft igen i december. 3 
måneder uden bold det var voldsomt. 
 
Samarbejdet med vore partnere. 
Alt har båret præg af corona, hjemsendelse og dermed manglende 
kommunikation, Men vi har fået 2020 gennemført 
 
I dommerklubben har vi haft et fortrinligt samarbejde med Elin hvor 
vi sammen har en løbende kommunikation hvis der er behov for det. 
Tak for samarbejdet i 2020 Elin. 
 
Vores samarbejde med reg 4 og den fungerende  dommerudvalg og 
udviklerformand har stort set fungeret gnidnings løst der har været 
enkelte kurrer på tråden, men sådan er det vel i ethvert ægteskab. 
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I august måned blev en af vore dommere udsat for ubegrundet kritik 
fra en af de store klubber i vores område, de ønskede simpelthen ikke 
dommeren til at være en del af deres kampe hverken senior eller 
ungdomskampe! 
Vi og DBU Jylland er enige om at det ikke er klubberne der bestemmer 
påsætningen. men desværre herefter stak det helt af, normalt er det 
dommerudvalget der tager stilling til klager og evt. pauser fra en klub. 
Vi var enige med dommerpåsætteren om, at en pause på 4 uger 
(normal praksis) var passende, men pludselig skete der indblanding 
fra oven og pausen blev meget længere, selv om jeg flere gange havde 
diskussioner med DBUJ hjalp intet. Dette skete 10. August og først to 
måneder senere 10. oktober blev denne pause ophævet efter at jeg 
endnu engang havde talt med halvstore bogstaver, men da var det 
ligesom lidt for sent til at ændre påsætning. Havde vi havde haft et  
dommerudvalg der kunne have ageret i denne sag tror jeg at dette 
havde set en del anderledes ud. I skrivende stund mangler dette 
udvalg stadig. 
 
En sag som vi vil afslutte på dette møde er voldssagen med Egernsund. 
Alle kender jo mere eller mindre til den og jeg synes vi følger den til 
afslutningen i denne beretning.  
Den 5. september dømte En af vores unge dommere Julie, Egernsund 
mod Egen i serie 4. det er et stykke ind i anden halvleg og her kommer 
indberetningens ordlyd: 
(Rico appellerer for frispark, men jeg afværger det. Hans 

reaktion på dette, er at råbe "Hold kæft hvor er du ringe" (det 

er ikke første gang i kampen, han kommenterer på mine 

kendelser). Jeg beslutter mig derfor ved næste spilstop, at 

tildele ham en advarsel. Efter jeg har givet ham advarslen 

farer han hen mod mig og puster sig op, samtidig med han 

siger "Du er så fucking ringe". Jeg oplever hans adfærd som 

værende truende og derfor giver jeg ham hans 2. advarsel. 

Inden jeg når at få hevet det røde kort frem, når Rico at puffe 

til mig med begge hænder forfra, kalde mig en "møgluder", 

for til sidst at spytte efter mig og ramme min arm.)  



 4 

Dette giver 6 dages karantæne til spilleren, 6 dage.!!!!!!! 

Heldigvis beslutter dommeren at indgive politianmeldelse, her bliver hun 

hjulpet af klubben og DFU´s gamle bestyrelse på forbilledlig og 

professionel vis. 

Sagen kaster store dønninger ud i medieverdenen og der bliver til 

interview i godaften Danmark, TV syd, radiosyd og diverse dagblade. 

Desuden kaster Forhenværende statsminister Helle Thorning sig ind i 

sagen, her må jeg sige at det gør hun på eget initiativ, det er ikke 

orkestreret af DFU som nogen hårdnakket påstår. Dette lægger et så stort 

pres på DBUJ at man efter et nogle måneders pres nu skærper straffene for 

noget sådan. Nu ville samme sag koste omkring 6 måneder måske 12 så 

altså en meget stor skærpelse. Hvis dette havde været gældende da sagen 

skete havde vi måske ikke haft behov for et civilretslig søgsmål. 

Underligt at megen omtale i medier gør at disciplinærkomiteen pludselig 

skærpe straffene, en diskussion som jeg mange gange har haft med 

personer i DBUs top uden at det kunne lade sig gøre. 

Efter adskillige udsættelser blev der endeligt gennemført et retsmøde. Den 

anklagede mødte ikke op i retten, men retten gennemført alligevel 

retshandlingen, den udmundede i en ubetinget fængselsdom på 20 dage! 

Her skal det siges at det nye DFU heller ikke her mødte op for at støtte 

dommeren ej heller ikke i godaften Danmark senere var det nye DFU 

repræsenteret, officielt at man ikke havde mulighed for at stille op, her var 

jo en unik mulighed for at støtte dommeren og vise at man støtter hende 

(være proaktiv). Den uofficielle var, at man ikke ønskede at gøre sig 

uvenner med DBU (ifølge TV-vært Simi Jan) det har DFU over for mig 

nægtet, men hvorfor….. skulle hun tale usandt???) 

Det glædelige ved denne sag at vi nu har fået skærpet straffene som aldrig 

set før. 

 

DFU Krisen 

Dette har trukket store veksler på mig personligt, hvis jeg havde viste at alt 

dette skulle ske 2020 havde jeg aldrig sagt ja til jobbet som formand og 

havde fortsat nydt pensionisttilværelsen. Hvad er op ned på denne sag 

nogle gange har jeg selv svært at finde ud af det. Det hele udsprang af at 

DFU skulle have fornyet tøjaftalen. På flere møder gik det op for mig, at 

det overhovedet ikke var tøjaftalen der var problemet, men mere et 
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personspørgsmål hvor man fra fire store klubber gik målrettet efter DFU´s 

gamle formand injurier løgne og andre flød i en lind strøm fra disse 

klubber. 

Selv om 16 af 23 dommerklubber stemte for den gamle bestyrelse hjalp 

dette heller ikke. Drevet af 2 klubber fortsatte personangrebene nu også til 

andre i den gamle bestyrelse. 

Dette gjorde at den gamle bestyrelse på delegeret mødet endegyldigt valgte 

at trække sig. 

Vi har fået en ny bestyrelse men jeg er bekymret om dfus videre fremtid, 

den professionelle tilgang mangler og vigtige aftaler er ikke endnu blevet 

indgået. 

Nogle gange er det som fodbolddommerne når det drejer sig om politik er 

deres egen værste fjende. 

Der er nok et par stykker fra den gamle bestyrelse der har fundet ud af at 

livet uden de mange sager ikke er så ringe endda. 

 

For mig personlig jeg orker ikke at bruge mere krudt på denne sag den er 

slut. 

 

Tak til bestyrelsen, for et godt samarbejde trods et vanskeligt år har vi fået 

klubben til at køre, gennem nedlukninger og kriser som ingen nogensinde 

før har oplevet. 

 

Tak til Bjarne for din indsats i bestyrelsen vi har haft mange gode snakke 

de sidste par år 

 

Tak til dommerudvalget for godt arbejde Holger, Tore og Claus. 

Holger tak for at du ikke trak dig tilbage, men fortsatte det gode arbejde i 

dommerudvalget. Jeg føler at med de personer vi har i bestyrelsen og i 

dommerudvalget har vi fået dannet et rigtig godt team som nok skal styre 

Sønderjydsk Fodbolddommerklub gennem de år der kommer. 

 

Med dette vil jeg slutte min beretning. 
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