
Formanden har ordet juli 2017 

  

Der er netop rundsendt nye væsentlige ændringer i fodboldloven gældende fra efteråret. Især 

breddefodbolden kommer til at opleve en markant ændring af den tidsbegrænsede udvisning ved 

tildeling af en advarsel. Vi skal jo være klar til august – og det kræver at alle fodboldspillere, 

trænere og  ledere også kender ændringerne. 

  

I Maj skrev jeg om dommernes vilkår og sikkerhed. Desværre har passivitet og manglende rettidig 

action fra lokalunionen i et konkret tilfælde nu medført, at den lokale dommerklub og DFUs 

bestyrelse har måttet tage den beslutning ikke at dømme holdets kampe – ganske enkelt for at 

beskytte dommeren mod både fysiske og psykiske overgreb. 

  

I sommeren 2016 kom der over 100 ændringer i fodboldloven – store som små. Helt nyt – og også 

overraskende fik de nationale forbund ikke lov til vente med at implementere disse i breddefodbolden, 

hvad ellers hidtil havde været det normale. I efteråret 2016 dømte vi derfor alle sammen de første runder 

uden at være uddannet eller solidt påklædt hertil. Dette havde vi forståelse for, og DBUs lovgruppe 

arbejdede sammen med lokalunionerne hårdt på hurtigt at få både beskrivelser og samlinger klar, så 

dommerne igen var fornuftigt påklædt. Samlinger blev holdt et stykke inde i sæsonen – med opfølgning i 1. 

kvartal på de obligatoriske lovsamlinger. Situationen taget i betragtning var det bestemt en flot indsats. 



  

Men en logisk konsekvens er det jo så, at vi i Danmark også fremover skal implementere nye lovændringer 

op til sæsonstart i efteråret. Det kan ikke overraske. Det kan vel heller ikke overraske, at der året efter så 

store ændringer og omskrivninger kommer en række tilpasninger – og måske end da noget alvorligt nyt? 

Og det er sket. Der er nye regler for anvendelse personlige straffe ved forseelser i straffesparksfeltet – 

regler, der også blev ændret sidste år. Der er også meget store lovændringer omkring anvendelsen af 

tidsbegrænset udvisning. For at have ro på banerne – og for at undgå protestsager og i værste fald kampe, 

der skal spilles om, så skal alle aktører kunne de nye regler – og især deres tolkninger. Igen i år starter vi ud 

uden kurser eller samlinger. Det skriftlige materiale fra lovgruppen er som sidste år særdeles godt og 

velbeskrevet, men det er eksempler og diskussioner, der skaber forståelsen hos alle os, der skal omsætte 

loven i kampene. 

  

Vi må i Danmark nu få tilpasset, at opstarts samlinger og obligatoriske lovgennemgange hører til efterårets 

start og ikke i 1. kvartal. Vi må forvente, at DBUs nye akademi for samlet dette op og sikret en forsvarlig 

påklædning af dommerne. Og dommerklubberne er som altid klar til at gå ind i denne opgave. Og vi må 

forvente, at DBUs kommunikationsafdeling og lokalunioner sikrer, at alle i fodboldklubberne og især 

spillerne kender de regelændringer, der kommer. I modsat fald vil mængden af uro, uberettigede protester 

og det, der er værre ske alt for ofte. Det kan hverken fodbolden eller dommerne være tjent med. 

  

Dommernes sikkerhed og mulighed for at virke som neutral opmand under trygge rammer er helt funda-

mentalt afgørende for dommerens virke. Hvor dette ikke er tilfældet kan dommere under DFU ganske 

enkelt ikke dømme. 

  

For første gang har DFUs bestyrelse fundet det nødvendigt at meddele en lokalunion, at der ikke kan stilles 

DFU dommere til rådighed i et holds kampe. Vi har måttet tage dette alvorlige skridt, da forholdende 

simpelthen er så uacceptable – og der hverken fra lokalunion eller klub i foråret har været nogen vilje til at 

gøre noget ved det. Jeg kunne skrive flere afsnit om hændelser omkring kampene, omkring 

dommerklubbens forsøg på at få lokalunionen til at agere – om disciplinærudvalgets mangel på proaktiv 

vilje og om fodboldklubbens skrivelser og klager over dommere beskrevet som partiske og forudindtagne 

samt ”forkerte” udvisninger – ofte i sager, der omhandler voldsom adfærd som at slå. Men lige så afgørende 



er, at dommere, der har dømt holdet efterfølgende har bedt om aldrig at dømme dem igen – det sætter spor, 

man som dommer kan bruge uger, måneder og for nogle endnu mere tid på helt at komme over. Og den 

evige frygt for at næste voldelige handling er mod dommerne er der – og efter vores opfattelse en 

begrundet frygt. Det er ganske enkelt ikke i orden! 

  

I DFU har vi overfor lokalunionen beskrevet, hvilke tiltag, vi finder nødvendige før der igen kan påsættes 

dommere fra DFU. Men vi er også interesseret i at få en forklaring på passiviteten – og en garanti for, at der 

fremover tages langt hurtigere og effektiv action, når behovet er der. 

  

Det skal være sjovt, trygt, personligt udviklende og en positiv oplevelse at dømme fodbold – og det ansvar 

har turneringsejeren. Og Ingen fodbolddommer under DFU må være i tvivl om, at vi i DFU fremover vil 

forlange, at dette tages alvorligt. Og vi bidrager og deltager gerne, men ikke, hvor det kun er tomme ord og 

dialog. Disse situationer kræver handling og også konsekvens, hvis tingene ikke rettes. 

  

VI glæder os over de tiltag, der proaktivt er taget i en anden lokalunion, hvor DFU / dommerklub er 

inviteret med ind i lokalunions arbejde med at sikre ordentlige forhold. Samme lokalunion har samtidig 

strammet de disciplinære tiltag markant. Det viser handlekraft og vilje overfor de heldigvis få, men kendte 

hold og klubber, der ikke vil forstå, hvordan breddefodbold skal være en positiv oplevelse for alle. 

  

Tak til alle dommere for indsatsen i foråret 2017. Der har som altid været mange rigtig spændende og 

afgørende kampe på alle niveauer. Og i langt de fleste kampe er det foregået sportsligt fair, i den rette tone 

og ånd – og det har for alle aktører været sjovt, spændende og positivt. Når den velfortjente sommerferie er 

overstået står et lige så spændende efterår for døren. 

  

Med ønsket om en rigtig god sommerferie 

  

Tore 

 


