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Indledning.
Det er mig en glæde at præsentere jer for bestyrelsens beretning 2017. Et år, der på
mange områder ikke har været så meget anderledes i forhold til tidligere år, men det er
måske lige netop styrken i vores klub, at tingene ikke nødvendig skal forandres blot for
forandringens skyld. Det klarer resten af samfundet fint for os.
Dommerklubben.
Igen i år kan jeg fortælle om en nettotilgang af medlemmer til dommerklubben. 10 nye
dommere har meldt sig ind, og vi har haft en afgang på 2 medlemmer. Ikke fordi de ikke
længere ville tilhøre vores fællesskab, men den ene er flyttet til Århus, og den anden til
Australien. De fleste af de nye dommere finder stor glæde ved dommergerningen, og
fortsætter med at dømme, og det vil jeg tillade mig at tilskrive den modtagelse og
opfølgning, vi giver de nye dommere. Når de har fået uddannelsen deltager de i et
introduktionsmøde med Svend Aage og jeg, og i den, nogen gange svære første tid som
dommer, bliver de vejledt og rådet af gode kolleger, ligesom de altid har en livline til
dommerklubben ved spørgsmål, råd eller lign. Det er dejligt for vores klub at få nye
medlemmer, og ikke mindst når det, som i 2017, har vist sig at være medlemmer, der
bakker klubben op og er et frisk pust til vores fællesskab.
Vi stod som dommerklub som arrangør af såvel den obligatoriske teorigennemgang samt
den årlige teori- og løbetest, og de 3 arrangementer blev afviklet ”lige efter bogen”. For os,
der deltog i den obligatoriske teorigennemgang, var det måske en knap så positiv
oplevelse at skulle igennem lovbogen sammen med knap 100 andre. Det har man
heldigvis ændret til i år, hvor deltagerantallet til den enkelte teorigennemgang er max 35
personer. Derfor tilbyder vi ikke mindre end 3 aftener i Februar, hvor I kan komme og blive
opdateret på teorien.
Løbe- og teoritesterne kan være en prøvelse for os alle, men det er glædeligt at se, at stort
set alle var godt forberedte til begge test og bestod. Ingen tvivl om, at fodboldklubberne
har stor respekt for, at I, der dømmer fra serie 2 og opefter, samt alle os linjedommere,
skal bestå en fysisk test for at dømme i de pågældende rækker. Det virker meget seriøst,
og deres respekt for vores virke på fodboldbanen bliver kun større, når de oplever, at vi
faktisk kan følge med på banen og på sidelinjen.
Det er også derfor, at vi sidste år valgte at starte løbetræningen på Bakkeskolen allerede
medio November, og rigtig mange af jer har benyttet jer af tilbuddet. Før jul og nytår var vi
hhv. 11 og 12 dommerkolleger til træning. Tak for den opbakning.
Vi var også arrangør af et møde med indefodboldreglerne i Oktober måned. Ikke mindre
end 42 dommere havde tilmeldt sig.
På den sociale front gentog vi succesen fra sidste år med et sommerarrangement for hele
familien. I år havde festudvalget fodboldgolf, afsluttende med grillmad, på programmet.

Godt 30 deltag i arrangementet. Arrangementet som afslutning på sæsonen var også lidt
anderledes end vi plejer. Vi tilbød først bowling og derefter sluttede vi, sædvanen tro, af på
”Den Gyldne Hane” med julefrokost. Godt 25 deltog i begge arrangementer.
Skal jeg være ærlig synes jeg, at begge arrangementer godt kunne bakkes bedre op.
Kvaliteten i arrangementerne fejler ikke noget, og det er stort set gratis for jer at deltage.
Jeg må så medgive, at vi kan, og skal, være bedre til at sørge for tilmelding i bedre tid end
vi var i 2017. Det lover vi at forbedre, og så håber vi, at jeres opbakning også forbedres.
Usportslig og ukollegial opførsel.
Vi kunne desværre heller ikke i 2017 sige os fri for en del dårlig adfærd fra spillere og
trænere, som desværre i mange tilfælde gik ud over nogle af vore dommerkolleger. Det
værste eksempel gik ud over en af vore helt unge dommere, som blev slået på kæben af
en fodboldspiller. Vi gik som dommerklub selvfølgelig ind i sagen samme weekend, og
forsøgte at hjælpe dommeren alt det, vi kunne. Han kom heldigvis hurtigt over det, men i
samarbejde med os har han politianmeldt den pågældende spiller for vold. En sag, der
ikke er afsluttet p.t.
I alle disciplinærsager, ikke mindst i sager med vold eller dårlig adfærd mod dommeren,
oplever vi heldigvis en skærpet ”straframme” fra DBUJyllands side mod synderne, og vi
bliver tit hørt om vores holdning, indstilling og sanktionsmuligheder til diverse negative
oplevelser på fodboldbanen mod dommerkolleger. I voldssagen valgte fodboldklubben
efterfølgende at lukke holdet, så også en fantastisk opbakning til os fra den front.
Et er dårlig adfærd fra fodboldspillere, men vi har desværre i år haft en episode med en
dommerkollega, der under en fodboldkamp udviste direkte illoyal adfærd mod en
dommerkollega, som både spillere, tilskuere m.v. var vidne til. Det siger vist sig selv, at
sådan en adfærd er direkte utilstedelig, og kollegaen fik da også en månedlang karantæne
fra dommergerningen.
Vi kan, og vil, som dommerkolleger ikke være enige om alt på banen, men den dialog
tager vi i omklædningsrummet bagefter på en god og konstruktiv måde.
Samarbejde.
Omkring samarbejde har vi stadig meget at glæde os over. Som også indikeret ovenfor er
samarbejdet mellem DBUJylland og dommerklubben rigtig godt, og via en god dialog løser
vi mange udfordringer i dagligdagen. Som noget unikt afholder DBUJylland en gang årligt
et fællesmøde med alle dommerklubber og DFU, hvor vi drøfter det kommende år.
På mere lokalt plan har vi et rigtig godt samarbejde med dommerudvalget i region 3B, hvor
der er en god dialog og gensidige respekt. Henrik Spetzler og jeg deltog i det årlige
dialogmøde, og også her var ingen rundt om bordet i tvivl om, at vi virkelig vil samarbejdet
i begge organisationer.
Jeg ser også tegn på en bedre og mere imødekommende dialog og samarbejde mellem
DFU og DBU. Der er ganske vist en voldgiftssag, som skal afgøres i år, men jeg håber,
uanset resultatet af denne, at det ikke går ud over det ellers fortrinlige samarbejde mellem
dommerstanden og DBU.
Som en del af fodboldfamilien deltog jeg endvidere som repræsentant for dommerklubben
i årsmødet i DBUJyllands region 3 i Brædstrup sammen med repræsentanter fra mange af
fodboldklubberne i vores område.

DGI er for os som dommerklub en vigtig samarbejdspartner. Som I ved ændrede vi
afregningsformen for DGI kampe i 2017, så de afregnes via dommerklubben og ikke
direkte fra DGI. Det synes vi faktisk har fungeret udmærket, og derfor også valgt sammen
med DGI at fortsætte den ordning.
Igen i år en stor tak til dig Svend Aage for et godt og konstruktivt samarbejde. Omkring
den nye afregningsform fra DGI har du været en uundværlig medspiller, og det vil vi gerne
takke dig for. Jeg er sikker på, at alle her i lokalet er enig med mig i, at vi har Danmarks
bedste dommerpåsætter, som heldigvis i nogle tilfælde også kan tale med STORE
bogstaver, hvis vi gentagne gange melder afbud med kort varsel. Husk lige at hilse Nancy
også, som jeg ved er en god hjælp og støtte i det daglige arbejde.
Også en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Vi fik Henrik og Preben ind i
bestyrelsen ved sidste generalforsamling, og så har vi endvidere valgt at tage
suppleanterne med til vore bestyrelsesmøder. Det har vist sig at være en god beslutning,
og bestemt ikke gjort møderne mindre kedelige.
Det sportslige.
Jeg er igen i år imponeret over, at det er lykkedes os at løse vores primære opgave som
dommerklub med at få dømt stort set alle kampe for fodboldklubberne i vores område.
Mange af jer dømmer mange kampe, andre knap så mange, men uden alles store indsats
kunne det ikke lykkedes. Tusind tak for det.
De tidligere år har vi kunne glæde os over at have en kollega, der enten dømte eller var
linjedommer i divisionerne, men det er desværre ikke tilfældet i år. Året startede ellers
med, at Alaa Daami var indstillet som LD i 2. Division, men han bestod desværre ikke den
fysiske test og mistede sin indstilling. Philip Jacobsen var også indstillet via den Regionale
Talent Gruppe, og med lidt mere erfaring håber vi at se Philip tilbage i den gruppe om få
år.
Vi kan dog glæde os over, at de to, ganske vist ”aldrende” kolleger, Søren Stampe og
Christian Clausen, får opgaver i Danmarksserien, ligesom Henrik Spetzler stadig også får
opgaver som linjedommer i 2. Division.
Heldigvis kan vi også glæde os over, at mange unge talenter er på vej frem. De arbejder
målrettet med dem selv og deres dommergerning i dommerklubbens udviklingsgruppe.
Det er et arbejde, vi som dommerklub bakker meget op om, og vi har endda ikke mindre
end 4 af vore helt unge dommere, som er taget ind som ”boblere” til udviklingsgruppen, og
som vi håber på sigt kan blive en integreret del af gruppen.
2018.
Nye udfordringer venter i det nye år. Vi har igen i år sat os for at afvikle et
dommergrundkursus ultimo Marts måned. Dertil kommer de obligatoriske
teorigennemgangs aftener samt vores medlemsmøde den 22. marts. Løbetest for ”de
udvalgte” den 11. Marts, og som noget nyt skal kun udviklerne og en nyoprykket serie 3
dommer til teoritest – Alle I andre slipper

