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Indledning. 

Med stor fornøjelse præsenterer jeg hermed bestyrelsens beretning for 2015. Som tidligere 
år har vi haft god aktivitet i vores klub, og det har været ekstra dejligt at opleve jeres 
opbakning til diverse møder. Tak for det. Jeg tilstræber i min beretning at komme ind på de 
vigtigste ting, der er sket i årets løb, samt løfte sløret for de ting, der skal arbejdes på i det 
nye år.   

Dommerklubben.  

Som bekendt valgte både Robert Hansen og Finn Nielsen at forlade bestyrelsen på sidste 
års generalforsamling, og det siger sig selv, at to nye bestyrelsesmedlemmer ikke bare på 
kort tid får opbygget de 34 års erfaring i bestyrelsen, som Finn og Robert havde. Både Frank 
som kasserer og Freddy som sekretær er dog gået til opgaverne med stor entusiasme, og 
har sat deres personlige præg på de to funktioner. Et helt konkret eksempel på dette er, at vi 
nu udsender kontingentopkrævninger på mail mod tidligere som brev.  

Det nye dommertøj fra Diadora kom endelig på plads, og vi valgte som dommerklub at 
investere i det gule sæt til alle medlemmerne. Personligt synes jeg, at det nye tøj er meget 
flot, og helt i tråd med investeringen i det gule sæt vil vi her i foråret tilbyde alle 
medlemmerne profiltøj fra Diadora. Vi håber at kunne præsentere det nye outfit på det 
obligatoriske møde den 30. Januar i Bramdrupdam.  

Igen i år stod dommerklubben for afholdelse af såvel løbe- som teoritest. Som noget helt nyt 
skulle alle linjedommere bestå løbetest for at få kampe som linjedommere, og vi måtte 
desværre konstatere, at vi ”på den konto” mistede nogle dygtige og erfarne linjedommere. Vi 
kan altid diskutere niveauet for sådan en test, men ingen af os kan nok være uenig i, at det er 
i orden at stille krav til en linjedommers fysiske formåen. Testkravet til linjedommerne i 2016 
er uændret i forhold til 2015, og det er mit klare håb, at vi ikke mister linjedommere, og at alle 
forhåbentlig tager den fysiske udfordring op for at være med i en trio. Træning til testen er for 
mange af os lig med lørdag formiddag på Bakkeskolen, hvor vi ud over sved på panden også 
har en hyggelig formiddag sammen med gode dommerkolleger.  

Apropos linjedommere arrangerede vi også, under kyndig instruktion af Jens Madsen og 
Henrik Spetzler, en aften med linjedommerinstruktion. I år blev det for første gang 
obligatorisk at deltage i en teorigennemgang, og vi havde en dejlig aften, hvor vores egne 
instruktører Robert, Gitte og Leif forestod gennemgangen. Ingen tvivl om, at det er godt, at vi 
ALLE bliver opdateret på fodboldloven og de ændringer, der måtte være til den kommende 
sæson.  

I starten af August havde vi et medlemsmøde, hvor formændene for hhv. DBUJyllands 
dommerudvalg Morten Rask Thomsen og region 3B´s dommergruppe Steen Karlsen 
informerede om status på den nye organisation og nye tiltag. Dejligt at høre om de tanker og 
ideer, der rører sig i dommergrupperne.   

Igen i år havde festudvalget, bestående af Thomas Majgaard-Byrsing og Claus Dinnesen, 
arrangeret en god sommerfest på Den Gyldne Hane. Om antallet af dommere, der deltager i 
festen er tilfredsstillende eller ej kan altid diskuteres, men os der deltog havde en dejlig aften. 
Hvor vidt vi i 2016 fortsat skal slutte året af med en dommerfest vil vi lade være op til jer 
medlemmer at beslutte, men mere om dette i løbet af det nye år.  

Vores hjemmeside er det, af rigtig mange årsager, ikke lykkedes at få helt på plads. I skal 
ikke være i tvivl om, at det er en vigtig prioritet for os at have en hjemmeside, der både er 
funktionel og nyhedsrelateret, og den opgave ser heldigvis ud til at lykkedes inden længe. Vi 



har forsøgt at holde jer informeret via informationsbreve fra dommerklubben. Vi håber, det 
har dækket det meste af jeres behov for information og nyheder.  

Som nævnt i det sidste informationsbrev har vi desværre haft et par sager, hvor vi måtte 
sanktionere overfor nogle medlemmer. Det er bestemt ikke en rar situation at stå i, men det 
var desværre den eneste udvej på disse sager. Det er ikke sådanne episoder, vi som frivillige 
ledere motiveres af.   

Samarbejde. 

Ingen tvivl om, at vi på mange fronter har et godt samarbejde med de organisationer og 
personer, der er vigtige for os som dommerklub. Samarbejdet med dommerudvalget i region 
3B fungerer fortrinligt, og dialogen om diverse udfordringer sker på en god og konstruktiv 
måde. Vi har bl.a. været med på dialogmøder, og på den måde søgt indflydelse og viden.  

Som noget nyt er vi nu også været repræsenteret i region 3B´s udviklergruppe, som er den 
gruppe, der bl.a. beslutter op- og nedrykning af dommere. I dommerklubbens udviklergruppe 
besluttede vi i Maj måned at nedsætte en lokal arbejdsgruppe, som lokalt gennemgår 
udviklingerne og kommer med en indstilling til udviklergruppen i regionen. Fra den lokale 
arbejdsgruppe deltager enten Gitte Holm eller Finn Nielsen efterfølgende i regionens 
udviklergruppes møder, hvor den endelige indplacering bliver konfirmeret.  

Samarbejde med de øvrige dommerklubber i specielt vores region er godt, og vi forsøger at 
erfaringsudveksle om mange ting. Ingen tvivl om, at vi i fremtiden vil se endnu flere aktiviteter 
på tværs af dommerklubberne, hvor vi kan opnå en synergi ved at lave noget sammen. Som 
tidligere meldt ud valgte vi at nedlægge Jydsk Fodbolddommer Union. JFU var efterhånden 
blevet en lidt overflødig organisation, og for at styrke bl.a. vores indflydelse i Danske 
Fodbolddommere gav det god mening at nedlægge JFU. Det er klart min opfattelse, at 
samarbejdet mellem DFU og DBU fungerer bedre og bedre, og hvor aftalerne i eks. 21 
punkts erklæringen og udmøntningsnotatet bliver overholdt og respekteret.   

DGI er for os som dommerklub også en vigtig samarbejdspartner. Igen på den front er 
dialogen og samarbejdet velfungerende, og jeg håber, at vi alle er enige i, at den centrale 
afregningsform fungerer upåklageligt.  

Samarbejdet med vore vigtigste kunder, fodboldklubberne, har også fungeret godt. 
Klubberne er generelt tilfredse med det arbejde, vi gør både på og udenfor banen, og det er 
også min opfattelse, at respekten for det arbejde, vi gør, igen bliver større og større. Flere 
klubber gør meget ud af at indskærpe overfor spillere, ledere og trænere, at den gensidige 
respekt for hinanden er vigtig, og der er heldigvis handling bag, når vi har haft nogle få, men 
trælse og uheldige oplevelser med eks. spillere eller trænere, der ikke kunne opføre sig 
ordentligt overfor nogle af vores kolleger. Disse situationer er heldigvis blevet tacklet i en god 
dialog mellem os og fodboldklubberne.   

En stor tak også til Svend Aage for indsatsen og samarbejdet. Vi er gode til at tage dialogen 
om mange forhold, og du er god til at have ”fingeren på pulsen”. Igen i år er stort set alle 
kampe blevet dømt, og det er et stort arbejde, og indimellem et stort puslespil, at få så 
mange kampe fordelt. Respekt og tak også for din indsats for dommerklubben og de kampe, 
som vi har ansvaret for.  

Jeg vil tillade mig at takke de mange i dommerklubben, der på mange områder gør en frivillig 
indsats. Uden jer var det ikke muligt at have det aktivitetsniveau, vi nu har. Vi er ikke altid 
gode til at huske at påskønne dette, men det er af uvurderlig betydning for vores klub.  

 



Det sportslige. 

Som nævnt ovenfor er det lykkedes os at løse vores primære opgave som dommerklub med 
at få dømt stort set alle kampe for fodboldklubberne i vores område. Hver og en af jer gør en 
forskel i forhold til at løse denne opgave. Nogle dømmer få kampe og andre dømmer rigtig 
mange kampe årligt. Uden alles indsats havde vi ingen berettigelse. Tusind tak for det.  

Det er vigtigt, og et stort aktiv for vores klub, at have dommere med i toppen af dansk 
fodbold. Henrik Spetzler beholdte sin plads som divisionslinjedommer, og stort tillykke med 
det Henrik. Jens Madsen måtte desværre stoppe på grund af en skade. Tak for din store 
indsats, inspiration m.m. Jens, ikke mindst også for vores klub. Du har, og vil forhåbentlig 
fortsat, berige os alle med dine erfaringer. Dejligt også at det endelig lykkedes os at få en 
mand i Danmarksserien igen. Stort tillykke med det Søren Stampe.  

Det er glædeligt, at en del unge har fundet interesse for dommergerningen, og vi oplever som 
klub en nettotilgang af dommere i forhold til sidste år. Udfordringen med dommere er også til 
at få øje på. Vi har en del dommere over 60 år, som gør en fantastisk indsats og som 
dømmer rigtig mange kampe, men vi må også se i øjnene, at nogle af disse stopper eller 
trapper ned med dommergerningen, og så er det vigtigt, at der er nogen til at tage over.  

De yngre dommere i vores klub har heldigvis fundet stor glæde i at dømme fodbold, og med 
den rette holdning og indstilling til at udvikle både det teoretiske, fysiske og ledelsesmæssige  
niveau m.v. ser fremtiden godt ud. Et område, vi som dommerklub prioriterer og bakker op 
om.  

Det er lykkedes vores udviklere at få udviklet jer dommere i ikke mindre end 84 kampe, samt 
vejledt i 22 kampe. Vi er i den heldige situation, at vi har rigtig mange udviklere i klubben, så 
der er mulighed for at få set på rigtig mange dommere. Det er jo luksus ☺.  

2016. 

Vores klare mål for 2016 er at udvikle vores fællesskab i dommerklubben. Vi vil udvikle og 
fastholde vores medlemmer gennem aktiviteter for den enkelte, såvel fagligt som socialt. 
Hvordan det gøres vil vi i høj grad høre jeres mening om, og vi behøver bestemt ikke altid 
bare ”gøre som vi plejer”.   

Vi valgte i 2015, og vælger igen i 2016, at bruge en del af vores kapital på et tøjprogram til 
jer. Det mener vi er en god investering, og midlerne er jo lige netop skabt af jer. I løbet af de 
kommende år vil målet igen være at skabe balance i budgettet, så vi fastholder at være en 
sund organisation med en sund økonomi, hvor der også er plads til udvikling. Vi skal se på 
nye former for indtægter gennem eks. sponsorater og aktiviteter, og det arbejde er vi så småt 
gået i gang med.  

Udvikling af hjemmesiden har, som tidligere nævnt, også allerhøjeste prioritet. Hvad 
fremtiden bringer på IT området tør jeg ikke spå om, men mon ikke vi ser en dommerklub 
app på et tidspunkt..  

Afslutning. 

Det var så beretningen om udfordringerne i vores dommerklub i 2015. Mange opgaver 
venter, og vi vil gøre alt for at leve op til jeres forventninger. Vi er klar til udfordringen ☺. 

GODT NYTÅR OG GOD SÆSON 

På bestyrelsens vegne 

Finn Larsen / Formand 


