
 Beretning fra dommerpåsætter, generalforsamling den 
19. januar 2016: 
I 2015 har vi haft nogenlunde samme antal kampe som tidligere, det er blevet cirka 
3.300 kampe. Cirka 80 % af kampene er via DBUJylland og cirka 20 % er så kampe via 
dommerklubben, primært DGI-kampe. Og samlet set er vel cirka 75 % af kampene 
ungdom og 7- og 8-mands, resten er så senior. Meget af påsætningen sker 
automatisk, men efter at den automatisk påsætning er kørt sker der en del 
ændringer, så alt i alt er påsætningen et miks af elektronik og manuel behandling. 
Der er mange ting som gør at der sker manuel behandling, nogle unge dommere har 
ikke bil, der er også en del dommere som ikke skal sendes ud til oldboys og 
veterankampe og måske heller ikke til serie 5 og 6-kampe. En ung talentfuld 
dommer skal ikke ”belemres” med disse ofte lidt besværlige kampe, hvor spillerne i 
den grad har ”stor forstand” på regelsættet. Og det er som bekendt heller ikke det 
helt fantastisk fodbold der spilles i disse rækker. Så er det altså bedre at man som 
talent kommer ud til en god ungdomskamp. Jeg synes også det er perfekt at 
dommerudvalget og DBUJylland  rykker talentfulde unge dommere op fra ungdom 
direkte til serie 4, hvor der trods alt spilles mere fodbold.  Der er da også en række 
andre ting der er årsag til at op i mod halvdelen er manuel påsætning. Men i har jo 
også alle fundet ud af, at det der står på DBU-net natten mellem torsdag og fredag 
sagtens kan blive ændret i løbet af weekenden, så det er først mandag man 
nogenlunde kan regne med sit kampprogram. Jeg vil gerne rose jer for at i generelt 
ta’r de opgaver i får og jeg er rigtig glad for at alle kampe er blevet dømt. Det er som 
bekendt en masse ændringer, så det er en absolut betingelse, at man ser på sit 
kampprogram HVER DAG. 

En gang imellem er der dommere der får opgaver vedkommende ikke lige er 
indrangeret til, det skyldes selvfølgelig at alle kampe skal dømmes og nogle gange er 
det nødvendig at sætte en dommer på en opgave vedkommende ikke er indrangeret 
til. Og jer er da sikker på, at alle dommere har den indstilling, at man så glæder sig 
over at en kollega får en sådan opgave, misundelse er som bekendt en ”grim ting”.  

Indendørs har været med lidt færre opgaver. Kunstgræsbanerne betyder, at der nu 
kan spilles udendørs hele året og mange fravælger indendørs, det kommer så også 



lidt an på hvilke haller der er til rådighed og der er tilsyneladende ikke så mange 
haller til rådighed i vores område og så placerer DBUJylland stævnerne i andre 
haller. Vi har 47 dommere der gerne vil dømme indendørs, 46 har været afsted, men 
mange har altså kun fået enkelte opgaver. Så må man nyde vinteren på anden måde 
med f.eks. at løbe en tur, så man fysisk er klar til en ny spændende sæson udendørs 
(og så er det også nemmere at klare løbetesten)………….    

Udeblivelser er heldigvis næsten et overstået kapitel og de fleste er også gode til at 
melde fravær på DBU-net. Det er altså også træls hvis der står 22 spillere og et par 
trænere og så dommeren bliver væk. Men det med at en dommer ikke er der i god 
tid er desværre stadig en kendsgerning, så det kan forbedres for en del af jer. Husk, 
klubberne er altså vore kunder.  Husk også altid, at der er jeres ansvar at i er helt 
klar over regelsættet i den kamp i skal ud at dømme, det gælder blandt andet 
spilletid, særregler og rækker hvor man med kort varsel kan ændre fra 11-mands til 
9-mands. I skal huske at se de forskellige informationer på www.dbujylland.dk. Her 
kan i også se nærmere om blandt andet dommervagtens telefontider. Det er nyt at 
man skal ha’ en mailadresse for at kunne dømme. DBUJylland sender ikke breve ud 
mere. I december fik 43 dommere i Jylland besked på, at de skal ha’ en mailadresse, 
vi har heldigvis kun en enkelt og jeg er sikker på at vedkommende meget hurtigt 
”kommer på”.  Elektronikken betyder også, at man nu kan tilmelde sig 
teorigennemgang og test via ”mit DBU”. Adgangskoden til ”mit DBU” er den samme 
som til DBU-net. Men i hvert fald i år kan man også bruge de kontaktpersoner der 
fremgår af den info i tidligere har fået. Så vidt jeg ved kommer der også en af 
dagene mere info ud fra DBUJylland vedrørende teorigennemgang og test og husk: 
det er dommerens eget ansvar at man får sig tilmeldt og kommer afsted.   

I vores område er der pr. dags dato 88 dommere, hvoraf de 72 er medlem af 
dommerklubben.  Jeg fandt lige min beretning frem fra 2009, her nævnte jeg at  15 
dommere er over 60. I dag er situationen den, at 25 dommere er over 60, hvoraf de 
13 er over 70 (når jeg regner et par stykker med som bliver 70 meget snart).  Det bør 
gi’ stof til eftertanke, både hos DBUJylland og dommerklubben, men måske først og 
fremmest hos klubberne, som godt kunne gøre meget mere for at finde nye 
dommere. For i sidste ende er det jo klubberne det går ud over hvis vi ikke kan stille 
med de nødvendige dommere. 



Det er nu sådan, at man som dommer ALDRIG skal opkræve på stedet, alt er central 
afregning eller afregning via dommerklubben. Så selvom der på DBU-net er 
markering * på påsætningen ud for kampen, som normalt betyder at man skal 
opkræve på spillestedet, så er det altså afregning på anden vis. Ved DGI-kampe 
Sydøst skal i selv taste via konceptet som tidligere er informeret ud og ved DGI-
kampe Sydvest (Gesten og Læborg) sker der afregning via dommerklub.  

Jeg starter nu min 19. sæson som dommerpåsætter. Jeg synes stadig det er 
spændende og udfordrende, og jeg er glad for at både DBUJylland og 
dommerklubben stadig vil bruge mig. Men hovedårsagen til at jeg fortsat er 
dommerpåsætter er først og fremmest opbakning fra jer dommere, i er ufattelig 
fleksible og hjælpsomme.  Dommerpåsætningen kan så heldigvis fint kombineres 
med vore rejser, blandt andet er vi på Lanzarote her fra 22. januar. – 4. marts uden 
at det får spor betydning for mit virke.  

Tak til alle for jeres indsats i 2015 og jeg håber 2016 vil  gi’ jer en masse gode 
oplevelser, både på og udenfor banerne.  Også rigtig stor tak til Finn Larsen og 
resten af bestyrelsen for godt samarbejde. Og jeg er helt enig med Finn i hans 
betragtning:  det at dømme fodbold er verdens bedste fritidsbeskæftigelse.    

                                  Dommerpåsætter Svend Aage Hansen 

Og info fra december, DBU Jylland – dommernyt, : Teorigennemgang og test:  

Tjek op på de nye testkrav 
 
Knapt er den forgangne sæson overstået inden vi skal planlægge sæsonen 2016. 
 
Ligesom i år vil der i før-sæsonen næste år blive gennemført teoretisk og fysisk test samt obligatorisk 
teorigennemgang. Datoer og afholdelsessteder vil blive kommunikeret ud starten af det nye år. 
For at få tildelt kampe i den kommende sæson, vil det (som tidligere år), være en forudsætning at man deltager 
på én af de obligatoriske teorigennemgange der gennemføres i februar og marts måned i hele Jylland. 
 
Til orientering vil der også i 2016 blive gennemført fysisk test i henhold til retningslinjerne. Testkravene fremgår 
af nedenstående oversigt. 
 



 
*) Serie 3 dommere + LD kan alternativt løbe min. 2.400 m. på 12 min. (Cooper test). 
**) Gældende for ej-indplacerede dommere. 
***) Lokalt indrangeret DS-dommere skal løbe test 2 gange årligt (forår/efterår) 

 

       

 


