
Dommerpåsætterens beretning for 2017: 

Vejrguderne var ikke i fodboldhumør i 2017, det blev aflyst et hav af kampe, 
der blev fundet nye datoer til mange af kampene, men der var altså også rigtig 
mange kampe der slet ikke blev afviklet. Det gav ekstra udfordringer for alle, 
specielt klubbernes kampfordelere  kom på noget af en opgave og i den 
forbindelse var det selvfølgelig godt vi kunne hjælpe og være fleksible, for der 
var altså ekstraordinær mange kampe der blev flyttet med ganske kort frist. Så 
stor ros for jeres store fleksibilitet og generelt må jeg igen rose jer for en meget 
flot indsats for at få alt dømt. Vi undgik desværre ikke helt udeblivelser, jeg 
mener der har været 4-5 stykker, det er for mange, men nok urealistisk at vi 
helt kan undgå det. 

 Det er stadig opgaverne hos DBUJylland der er i stor overvægt, cirka 80 % af 
kampene er derfra. De sidste 20 % er så DGI, firmaidræt  og nogle enkelte 
opgaver/stævner, hvor der ikke er nogen klub involveret og som så derfor ligger 
i dommerklubregi.   Det var nyt i 2017 at man som dommer nu er helt fri for at 
skulle taste noget fordi man måske har været ud at dømme en oldboyskamp i 
DGI. Nu kommer betalingen automatisk via en halvsårsopgørelse. Og 
konceptet udvides en smule i 2018. Det har været sådan at vi de senere år har 
fået DBUJylland til at afregne til jer dommere for indendørsopgaver i 
dommerklubregi, det være sig firmaidræt, DGI-landsstævne og andre DGI-
indestævner + 3-4 andre indestævner. Fremover vil disse opgaver bliver 
afregnet via opgørelse fra dommerklubben, hvor vi som nævnt tidligere har 
afregnet 2 gange årligt, det bliver nu udvidet til 4 afregninger, så i ikke skal 
vente alt for længe på pengene. 

Påsætningen er stadig et miks af automatik og manuel påsætning. Jeg prøver 
selvfølgelig at lave en rimelig påsætning, selvfølgelig kan der godt ind imellem 
være noget der ikke er så hensigtsmæssigt, men jeg fornemmer at alle 
accepterer og respekterer påsætningen. Og ikke mindst er det jo sådan, at alt 
skal dømmes og der er ingen der er for fine til at dømme en bestemt kamp. 

Vi har et pænt antal dommere i vores område (cirka 90), men der skal hele 
tiden komme nye til og det er da også sket i 2017, det er der brug for. Jeg håber 
på flere i år, der er blandt andet et dommerkursus her i starten af februar i 
Haderslev, hvor der er 2 ledige pladser, jeg ved ikke lige om der bliver noget i 
vores område. Planlægningsmæssigt  skal vi nok være tidligere ude, hvis vi 
ønsker et  kursus her i området. Jeg har tidligere foreslået en mentor-ordning 
for nye dommere, jeg ved ikke lige hvordan det går med det. Men jeg føler nu 
ellers, at vi samlet set ta’r godt imod de nye dommere. 

Vi har cirka 45 som gerne vil dømme indendørs. Det er rigtig fint, selvom der 
ikke er så meget indendørs mere. Det kommer i klumper, som det er sket i 



blandt andet sidste weekend. Futsal er lidt speciel, vi har flere af den slags 
opgaver end vi har haft tidligere, specielt i de helt små årgange. Det var derfor 
uheldigt at så mange som stoppede med Futsal, så jeg vil da opfordre til, at 
flere melder sig på banen med henblik på den kommende sæson. Jeg synes 
dog lige man skal konferere med indeudvalget inden man deltager på et 
kursus, for det er et lidt specielt spil, som måske ikke alle egner sig til at 
dømme. Hvis man ikke har dømt Futsal et år, men gerne vil i gang igen, så er 
det ikke nok med Futsal-regelgennemgang, så skal man på et nyt Futsalkursus. 

Dommervagten starter op igen i weekenden den 16.-18. februar, de 3 
weekender inden er der dog også vagt på, men kun i meget begrænset 
område. Det står på DBUJyllands hjemmeside. Og husk nu, det er altså kun i 
specielle situationer man kan melde fra og få det nu gjort så tidligt på dagen 
som muligt. 

Tak for jeres indsats, den har igen været storslået. Husk indberetning af fravær, 
det er en daglig øvelse, også i weekenderne. Og selvfølgelig skal man daglig 
se sit kampprogram.  Den obligatoriske teorigennemgang skal i også huske, 
ellers får man ikke kampe. 

Tak til jer dommere og til bestyrelsen  for et fantastisk samarbejde, også tak til 
Gitte for samarbejde omkring udviklinger. Alt i alt  har det været en fornøjelse 
igen i 2017 og jeg er sikker på det fortsætter i 2018. God sæson til alle. 

         

  

18. januar 2018, Svend Aage Hansen      

 


