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Indledning.
Det er mig en glæde at præsentere jer for bestyrelsens beretning for 2018. Igen et år, hvor
vi som dommerklub har levet op til de krav og forventninger, der stilles til os fra
fodboldklubberne, DBU, DGI m. fl.
Dommerklubben.
Også i 2018 lykkedes det os at få en nettotilgang af medlemmer til dommerklubben. 8 nye
dommere, hvoraf en gjorde comeback, har meldt sig ind, og vi har haft en afgang på 3
medlemmer. En af disse var grundet sygdom, mens de to andre var forholdsvis nye
dommere, der havde mistet lysten til dommergerningen. Det er selvsagt ærgerligt at miste
medlemmer, men modsat mange andre dommerklubber øger vi tilgangen af medlemmer.
For mig er der ingen tvivl om, at den måde, vi som dommerklub modtager og følger op på
nye dommere er med til, at de fortsætter som 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.
Vi stod igen i 2018 som arrangør af såvel den obligatoriske teorigennemgang samt den
årlige teori- og løbetest. Den obligatoriske teorigennemgang blev i år gennemført med
max. 35 deltagere pr. hold, og i forhold til tidligere år med mange flere deltagere blev
udbyttet garanteret større. Jeg vil lige minde jer om at få jer tilmeldt til de 3 aftener med
obligatorisk teorigennemgang sidst i Januar og først i Februar, så I kan komme på
grønsværen i 2019.
Løbe- og teoritesterne forløb også sædvanen tro lige efter bogen. Glædeligt kunne vi
konstatere, at alle minus en bestod (Vi nævner intet navn :)). Disse tester er en god start
på året, og ikke mindst et godt tegn til fodboldklubberne på, at de dommere, vi sender ud,
er velforberedte såvel fysisk som teoretisk. Om de gode fysiske resultater skyldes
vinterens træning på Bakkeskolen skal jeg lade være usagt, men tak til de dommere, der
også trofast bakkede dette arrangement op.
Vi var også arrangør af et møde med indefodboldreglerne i Oktober måned, hvor godt 30
medlemmer deltog.
På den sociale front gentog vi de sidste års arrangementer med hhv. et
sommerarrangement samt en afslutning på året arrangement. Til sommerarrangementet
for hele familien med fodboldgolf og grillmad på programmet havde vi godt 30 deltagere.
Årets sidste arrangement gentog vi først med bowling og derefter sluttede vi som noget nyt
af på Restaurant Admiralen. Godt 25 deltog i begge arrangementer. I al beskedenhed
synes vi selv, at det var nogle rigtig gode arrangementer. Stor tak til festudvalget.

Nu plejer jeg at underholde med, at jeg gerne så, at endnu flere af jer deltog i disse
næsten gratis arrangementer. Det vil jeg undlade i år, men bare sige, at der er plads til
flere :).
Usportslig opførsel.
Vi kunne desværre heller ikke i år sige os helt fri for dårlig adfærd fra spillere og trænere,
som i nogen tilfælde gik ud over nogle af vore dommerkolleger. Jeg synes dog heldigvis at
kunne spore en forbedret opførsel både på og uden for banen, hvis vi i hvert fald tager
antallet af indberetninger in mente. Jeg har desværre den formodning, at ikke alle sager
bliver indberettet, så det skal derfor være min opfordring til jer alle, at kommer i ud for
negativ adfærd fra eks. en spiller eller træner, så få vedkommende indberettet, så vi
måske undgår, at det efterfølgende går ud over en anden dommerkollega. Vi står som
dommerklub altid bag jer i disse sager, og hjælper også gerne i situationen. Den
opbakning er heldigvis også tilstede fra DBUJyllands side.
Samarbejde.
Som tidligere år har jeg kun stor ros for samarbejdet til alle vore samarbejdspartnere. Den
største af dem er DBUJylland, og her løser vi rigtig mange udfordringer via en god dialog
og fælles inddragelse. På mere lokalt plan har vi et rigtig godt samarbejde med
dommerudvalget i region 3B, hvor der også er en god dialog. Som tidligere år afholdte vi i
region 3B et årligt dialogmøde med fokus på samarbejde og udvikling. Vi kan også glæde
os over, at Henrik Spetzler er kommet med i region 3B´s prætalentgruppe på det
organisatoriske plan, så vi også der har mulighed for at gøre vores indflydelse gældende.
Ganske kort omkring samarbejdet mellem vores moderorganisation DFU og DBU.
Voldgiftssagen blev afgjort, og i fodboldsprog kan vi vel næsten tale om et uafgjort resultat.
Dette resultat har givet grobund for fornyede drøftelser vedr. bl.a. 21 punkts erklæringen,
hvor jeg håber, at begge parter tager den imødekommende og forsonlige ”hat” på til fælles
bedste. Det er jeg faktisk sikker på nok skal ske til gavn for samarbejdet mellem
dommerstanden og DBU.
DGI er for os som dommerklub en vigtig samarbejdspartner. Den nye afregningsform
virker perfekt, og stor ros og tak til Svend Aage og Frank for jeres arbejde med at få
afregnet dommerne til de aftalte terminer.
Igen i år en stor tak til dig Svend Aage for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi har en
god og løbende dialog om stort og småt, og jeg ved, at alle her i lokalet sætter MEGET
stor pris på din indsats. Ingen er heller i tvivl om, når vedkommende igen, igen har glemt at
melde afbud, at det bliver påtalt :). Husk lige at hilse Nancy også, som jeg ved er en god
hjælp og støtte i det daglige arbejde.
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.
Vi kan glæde os over, at nogle af vore yngre kolleger er på vej op i rækkerne. I 2019 er
Anders Randrup Christensen rykket op i Jyllandsserien, mens Søren Stampe som
linjedommer får opgaver i 2. division. Sammen med Thomas B. Nielsen, der dømmer serie

1, er de alle 3 med i den Regionale Talent Gruppe. Ud over disse har vi Magnus Bruggert
og Hakan Yuruk med i den regionale prætalent gruppe i hhv. serie 2 og 4.
Jeg kan også med stolthed nævne, at Christian Clausen i en alder af 43 år nu får opgaver
som linjedommer i 2. division, mens to andre ”aldrende” kolleger, Henrik Spetzler og
Martin Kjærgaard, sikkert får opgaver som hhv. LD i 2 division og dommer i
Danmarksserien.
I dommerklubbens indstillingsgruppe kunne vi også glæde os over at rykke rigtig mange af
vore kolleger en række op til 2019. Det er lykkedes os at få rigtig mange af jer udviklet hen
over sæsonen, og det har heldigvis resulteret i mange gode præstationer og udviklinger til
at retfærdiggøre en oprykning. Kæmpe stort tillykke også til jer.
PÅ udviklersiden kunne vi også glæde os over, at Henrik Spetzler blev trioudvikler, mens
Jens Madsen blev breddedommerudvikler. Endvidere blev Philip Jacobsen og Søren
Stampe uddannet som vejledere. Stort tillykke alle sammen.
2019.
Et nyt år og nye udfordringer venter. De første 2 weekender i Marts måned afvikler vi et
dommergrundkursus, hvor vi håber på en del nye dommere og medlemmer. Udover de 3
aftener med den obligatoriske teorigennemgang afholder vi hhv. fysisk test og teoritest
først i Marts måned. I år skal linjedommerne igen til teoritest. Vi satser på at kunne tilbyde
jer en teoriaften i uge 8 eller 9, men det hører I nærmere om.
Som noget nyt vil vi også gøre brug af DBU´s kluboffice til bl.a. afregningerne med jer. Det
er samme platform, som fodboldklubberne benytter til deres medlemsopkrævning, og da vi
har en SUPERbruger i systemet i form af Frank Schalech gav det god mening at benytte
det.
I lighed med de senere år vil vi gerne forbedre vores hjemmeside og informationen til jer.
For at være ærlig er den platform, som hjemmesiden er bygget op på, ikke særlig
brugervenlig, og indsættelse af tekst og billeder kræver næsten en IT specialist.
Konklusionen kan nemt være, at vi skrotter den gamle platform og investerer i en ny.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak for mange sjove
og arbejdsomme timer sammen, og hvor lydniveauet indimellem har været over det
tilladte. I har været en fornøjelse at samarbejde med.
Dette er så min sidste beretning som formand. Jeg glæder mig til at give stafetten videre til
Henrik Spetzler, der givetvis vil blive en forrygende god formand. Held og lykke med
udfordringen Henrik, og du ved, at jeg altid er klar ved telefonen, hvis du får brug for hjælp.
Det har været dejlige år som formand med både mange positive, og ganske få, negative
oplevelser. Udfordringerne har været mange, men jeg har heldigvis været omgivet af
dejlige mennesker i diverse bestyrelser, hvor teamånden i den grad har eksisteret. Tak for
medlemmernes opbakning, som jeg er sikker på, at den nye formand og bestyrelse også
får glæde af. Husk på, at de her dommerkolleger ganske frivilligt og ulønnet varetager vore
interesser som medlemmer.
Afslutningsvis vil vi ønske jer alle ET GODT NYTÅR OG EN GOD SÆSON 2019.
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