
Dommerpåsætterens Beretning 2016 
Der har igen været omkring 3.300 opgaver og med et par enkelte undtagelser er alt faktisk blevet dømt, så en 
fantastisk indsats igen af jer dommere. Opgaverne er igen primært via DBUJylland, som tegner sig for cirka 
80 % af opgaverne. Der har været en pæn tilgang af dommere, så der nu er 98 i Sydøstjysk dommerområde, 
hvor af 82 er medlem af dommerklubben. Sidste år fik vi 12 nye dommere, fantastisk, det kniber så mere med 
at fastholde dem, så der er faktisk kun 4 som dømmer i øjeblikket. 3 er slet ikke kommet i gang, andre er på 
efterskole eller ude at rejse og andre er så på det nærmeste stoppet. Så vi har altså en stor udfordring, jeg vil 
foreslå bestyrelsen at man finder 3-4 som vil virke som en slags mentor. Altså nogle personer som er i jævnlig 
kontakt med de nye dommere. Vi har altså stadig det store problem, at vi er for mange som er + 65 i forhold 
til hvad vi har af unge dommere. Det skal også bemærkes at vi fik 6 dommere, 2 kom fra andre 
dommerområder, 2 havde tidligere dømt og 2 havde taget dommerkort for nogle år siden og nu ville de så til 
at bruge det, det har været en stor hjælp med de 6 dommere. Enkelte er så flyttet, men samlet ser det faktisk 
godt ud, specielt hvis vi kan fastholde de helt nye. Men jeg synes da bestemt også vi skal gøre en indsats for 
at få flere nye, der er desværre ingen kurser i vores område i år, men der er ikke langt til f.eks. Haderslev med 
start den 18. februar, hvor der er 12 ledige pladser. Og i det sønderjyske område er der også noget i både 
Aabenraa og Løgumkloster.    

Påsætningen er som bekendt et mix af automatik og manuel påsætning. Jeg forsøger at lave en rimelig 
påsætning, der vil selvfølgelig altid være dommere som synes det kunne være lidt anderledes, men i 
accepterer i stor udstrækning påsætningen i respekt for at det hele skal hænge sammen.   Endelig er det jo 
sådan, dommeropgaver fra serie 2 og opefter klares centralt, det har jeg ikke noget med at gøre. 

Hos DBUJylland har vi i 2016  haft stor fokus på afbud til dommervagten, det nåede på et tidspunkt uanede 
højder. De allerfleste afbud var selvfølgelig helt OK, men der var altså også en række urimelige afbud følte vi, 
en del dommere blev altså syge helt tiden og når så også afbuddene nogle gange kom op af formiddagen 
lørdag eller søndag til en kamp om eftermiddagen måtte der gøres noget. Vi har selvfølgelig helt forståelse for 
sygdom og andre ting, men det er så vigtigt at man får meldt afbud til dommervagten tidligt om morgenen. Og 
det er faktisk mærkeligt at nogle dommere bliver syge næsten hver weekend. Nå, det problem/misbrug har vi 
heldigvis ikke her i Sydøstjysk….. 

Vi har igen lidt tilbagegang vedrørende indendørs. Flere og flere vælger at spille udendørs hele året og nu er 
der jo efterhånden også en masse kunstgræsbaner, så det er fint.  Vi har rigtig mange i vores område som 
gerne vil dømme indendørs, så nogle dommere har ikke fået særlig mange opgaver. Lillebælt-cup blev aflyst 
på grund af for få tilmeldinger, men vi har igen DGI-landsmesterskaber, hvor der spilles i 6 haller den 25. og 
26. februar.  Futsal er der heller ikke en hel masse af, vi kan så glæde os over, at  mange gange har Sønderjysk 
og Sydvestjysk manglet Futsal-dommere, så flere af jer har fået opgaver der.    

Jeg synes i har ydet en fantastisk indsats og i er rigtig gode til daglig at ajourføre jeres fravær, selvfølgelig kan 
det gå galt en gang imellem, men det har jeg også forståelse for og jeg mangler også mange gange en dommer 
med kort varsel, så hjælpsomheden går begge veje. Og i ved alle i skal se på nettet hver dag om der er nye 
opgaver. Det er utroligt vigtigt, for mange gange kommer der en opgave med ultrakort varsel. Sæsonen 2017 
bliver min 20. sæson som dommerpåsætter, jeg synes stadig det er spændende og når det kan kombineres 
med vores ophold sydpå er det rigtig fint. Det allervigtigste er dog et godt samarbejde med jer dommere, 
klubberne, dommerklub og DBUJylland. Og det kører alt sammen perfekt. 

Husk nu tilmelding til den obligatoriske teorigennemgang, det er en absolut betingelse, ellers får man ingen 
kampe og der dispenseres som udgangspunkt ikke. Tilmelding skal ske via Fokus. I Kolding foregår det den 
28. januar, men man kan også tilmelde sig en række andre steder. Tilmelding til løbe- og teoritest skal ske 
direkte til den kontaktperson der fremgår af den info i har fået fra DBUJylland, i vores område er det Hans 
Henning.    

Tak for jeres indsats, håber på en ny god sæson for os alle. 

19. januar 2017 

Dommerpåsætter Svend Aage Hansen 

 


