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Dette er den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer-Union (herefter blot 

benævnt ”DFU / Danske Fodbolddommere”) for perioden 11. november 2017 – 

10. november 2018. 

 

Beretningen er færdiggjort og offentliggjort den 1. november 2018, og hvad der 

sker efter dette tidspunkt er af gode grunde ikke omtalt i nærværende beretning. 

 

Beretningen er udarbejdet af formanden, Tore Østergaard, men er et udtryk for 

bestyrelsens samlede opfattelse af årets vigtigste begivenheder i DFU / Danske 

Fodbolddommere.  

 

Der har i sagens natur pågået en mængde andre aktiviteter og begivenheder end 

hvad der fremgår af denne beretning; men beretningen er – som ovenfor nævnt – 

et udtryk for årets vigtigste begivenheder. 
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1.:  DFU / Danske Fodbolddommere: 

 

1.1.:  Organisatoriske forhold: 

 

1.1.1.: Bestyrelsens sammensætning: 

 

Der blev i 2017 afholdt Delegeretmøde lørdag den 11. november 2017 i Ejby. 

 

Efter Delegeretmøde 2017 bestod bestyrelsen i DFU / Danske Fodbolddommere af 

følgende personer: 

 

• Tore Østergaard (formand) (valgt i 2017) 

• Kjeld Holmen (kasserer) (ikke på valg i 2017) 

• Leif Plauborg (valgt i 2017) 

• Nicolai Nielsen (ikke på valg 2017) 

• John Østergaard (valgt for 1 år i 2017) 

 

 

 

I henhold til vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv, dog således, at 

Delegeretmødet vælger formand og kasserer. 

 

Umiddelbart efter Delegeretmøde 2016 konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

 

 

 Formand:  Tore Østergaard (kunne ikke ændres af bestyrelsen) 

 Næstformand:  Nicolai Nielsen 

 Næstformand:  Leif Plauborg 

 Kasserer:  Kjeld Holmen (kunne ikke ændres af bestyrelsen) 

 Bestyrelsesmedlem: John Østergaard 

 Sekretær:  Rene Rasmussen (valgt 1- suppleant 2017) 

 

 

Bestyrelsen har ikke ændret i denne bemanding i løbet af 2017. 

 

Formanden har i 2018 været honoreret i 1/5 stilling. 

 

1.1.2.:  Sammensætning af udvalg: 

 

 

DFU / Danske Fodbolddommere har i henhold til vedtægterne følgende to faste 

udvalg: 

 

• Ordensudvalget 

• Divisionsdommerudvalget 

 

1.1.2.1.: Ordensudvalget: 

 

 

I henhold til vedtægterne skal der nedsættes et Ordensudvalg. Ordensudvalget er 

rådgivende for bestyrelsen, og kan ikke træffe afgørelse i sager, der forelægges. 
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I henhold til vedtægterne består Ordensudvalget af 3 personer hvoraf formanden 

skal være jurist. 

 

Efter Delegeretmøde 2017 udpegede bestyrelsen for DFU / Danske 

Fodbolddommere følgende medlemmer til Ordensudvalget for 2018: 

  

• Bent Halfdan Pedersen (formand) (genudpeget 2017) 

• Rasmus Foged (genudpeget 2017) 

• Per Bo Christensen (genudpeget 2017) 

 

 

Bestyrelsen har ikke ændret denne bemanding i løbet af 2017. 

 

1.1.2.2.: Divisionsdommerudvalget: 

 

 

I henhold til vedtægterne består Divisionsdommerudvalget af følgende: 

 

• Formanden for DFU / Danske Fodbolddommere der samtidig er 

formand for Divisionsdommerudvalget 

• 1 repræsentant for superligadommere 

• 1 repræsentant for Superliga-linjedommere 

• 1 repræsentant for divisionslinjedommere 

• 1 repræsentant for dommere i 1. division 

• 1 repræsentant for dommere i 2. division 

• 1 repræsentant for kvindelige liga- og divisionsdommere 

• 1 repræsentant for eliteudviklere 

• 1 repræsentant udpeget af DFUs bestyrelse 

 

 

Divisionsdommerudvalget bestod i 2018 af følgende:  

 

• Tore Østergaard (formand) 

• Michael Tykgaard 

• Heine Sørensen 

• Vakant efter aftale med linjedommerne 

• Michael Jensen 

• Allan Staal 

• Frida Mia K. Nielsen 

• Finn Lambek 

• John Østergaard 

 

 

 

--oo0oo-- 

 

 

Bestyrelsen for DFU / Danske Fodbolddommere har efter vedtægterne mulighed 

for at nedsætte yderligere udvalg efter behov. 

 

Bestyrelsen har i 2018 nedsat yderligere udvalg: 
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• Jubilæumsudvalg 

 

1.1.2.3.: Jubilæumsudvalg: 

 

 

Udvalget blev nedsat i 2017 og bestod i 2018 af følgende personer: 

 

• Jørn West Larsen  

• Niels Nielsen 

• Per Bo Christensen (Formand) 

• Kjeld Holmen (DFUs bestyrelse) 

 

 

 

 

1.1.3.:  Bestyrelsesmøder: 

 

 

En væsentlig del af bestyrelsens arbejde forgår på mail og ved telefonsamtaler. 

Denne arbejdsform er både praktisk og i langt de fleste tilfælde ligeledes 

tilstrækkelig. Formanden har i årets løb modtaget mere end 2000 mails vedr. DFU 

/ Danske Fodbolddommere og skønsmæssigt afsendt et tilsvarende antal. 

 

Flere problemstillinger er dog så komplicerede, at det kræver, der bliver afholdt 

egentlige, fysiske bestyrelsesmøder.  

 

Derudover kræver bestyrelsesarbejde involvering af kreative processer der har 

det bedst med fysisk tilstedeværelse og omgående udveksling af erfaringer, 

synspunkter og idéer, dette ofte i en mere seminarpræget form. 

 

Bestyrelsen har i 2018 afholdt 3 (fysiske) bestyrelsesmøder. Derudover vil der 

blive afholdt et bestyrelsesmøde i umiddelbar tilknytning til Delegeretmøde 2018. 

Bestyrelsen eller dele heraf har ud over dette afholdt telefonmøder samt 

forberedende møder i forbindelse med diverse sager og forhandlinger.  

 

Der er afholdt bestyrelsesmøder den 11. april 2018, 12. juni 2018, 05.september 

2018. Derudover vil der – som nævnt – blive afholdt bestyrelsesmøde den 10. 

november 2017.  

 

De gennemgående temaer for bestyrelsesmøderne har navnlig været følgende: 

 

• ”DFU mod 2020” (værdi og handleplan) 

• Kommunikation og samarbejde 

• Dommernes vilkår og sikkerhed 

• Uddannelse, kompetenceudvikling og fastholdelse 

• Samarbejdsrelationer og kamppåsætning 

• Nye eliteaftaler og vilkår for eliten 

• Jubilæum 2019 
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1.1.4.:  Beretning fra udvalg: 

 

1.1.4.1.: Ordensudvalget: 

 

Der har i 2018 ikke været forelagt sager for Ordensudvalget.  

 

1.1.4.2.: Divisionsdommerudvalget: 

 
 

Der har i 2018 været et afholdt et møde i Divisionsdommerudvalget. Der har 

været afholdt flere telefonmøder med medlemmer af udvalget hvor dette har 

været gavnligt for DFU / danske fodbolddommeres tilgang i konkrete sager. 

 

Dagsordenen på mødet indeholdt bl.a. 

 

• Tøjaftalen med Diadora 

• DBUs nye talentstruktur, især vedr. DS og 2. division 

• ”DFU mod 2020” – især værdier og grundbetragtningen om balance 

mellem forventninger, krav, vilkår og mulighederne på 

topdommerniveau 

• Honorar og vilkår, herunder nye aftaler på både herre- og 

kvindesiden. 

• Vilkår og forhold for eliteudviklerne 

• Vilkår og kontraktforhold for deltidsprof. dommere 

 
Den forrige aftale om vilkår for dommerne i den mandlige liga og divisioner er 

indgået i 2015 og gældende i 3 år. Der har været afholdt møder med DBU og 

Divisionsforeningen og før sæsonstart blev ny 3 årig aftale indgået. Aftalen 

styrker og udbygger de sportslige tilgange med især aftaler om større geografisk 

spredning i påsætningen i 1. og 2. division. Der indføres headset i 2. division. 

Dommernes honorarer er uændrede (1. div. dog en mindre stigning) med den 

årlige indeksregulering. 

 

DFU / danske Fodbolddommere ønsker vilkår og honorering for eliteudviklerne 

forbedret betydeligt. Dette er i 2018 så krævende en opgave både fagligt og 

tidsmæssigt, at den skal honoreres med andet end samme 

omkostningsgodtgørelse, som en udvikler i en serie 4 kamp modtager. Det 

lykkedes ikke at opnå dette i 2018, men der er udarbejdet hensigtserklæringer, 

som alle parter har tiltrådt. DBU og Divisionsforeningen har efterfølgende indført 

en TV- kontrol af alle kampe, hvor udviklerne honoreres. DFU / Danske 

Fodbolddommere har ikke været involveret i hverken model eller honorar for 

denne del. 

 

Det i 2017 etablerede dialogforum mellem DBUs dommergruppe, 

Divisionsforeningen og DFU / danske Fodbolddommere har ikke afholdt møder i 

2018. Dialogen har været gennemført i forbindelse med honorar og 

vilkårsforhandlingerne. I DFU / danske Fodbolddommere har vi oplevet dialogen 

på alle møder som yderst positiv og konstruktiv. 

 

Uagtet UEFAs tilskudsperiode er udløbet vedr. 5./6. dommere påsætter DBU i 

begrænset omfang 5./6. dommere i de afgørende kampe i superligaen. DFU / 
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Danske Fodbolddommere er glade for DBUs anvendelse af 5 – 6 dommere – og 

ser samtidig gerne dette anvendt i flere kampe. 

 

Det er DFU / danske Fodbolddommeres helt klare opfattelse, at de indgåede 

aftaler for elitedommerne giver et godt solidt grundlag for dommernes virke. 

 

--oo0oo-- 

 

 

Vilkår for dommerne i den kvindelige liga og 1. division udløb også i 2018. Også 

her er honorarerne grundlæggende fastholdt. Den geografiske større spredning i 

påsætningen aftalt i forrige aftale er videreført, og der indføres headset til de 

internationale kvindedommere. 

 

Samarbejdet mellem parterne vurderes som særdeles godt og solidt. 

 

Kvindedivisionsforeningen ønsker, at også mandlige dommere kan indplaceres i 

de bedste kvinderækker. DFU / Danske Fodbolddommere støtter gerne dette, 

hvorfor aftalen fortsat indeholder denne mulighed. DBU har til dato ikke ønsket at 

benytte denne mulighed. 

 

 

--oo0oo-- 

 

DBU har i 2018 indplaceret 20 dommere til Futsal ligaen. Der er endvidere 

etableret en udviklerordning. DFU / danske Fodbolddommere er meget tilfredse 

med dette tiltag, der afgjort er sportsligt korrekt. Det er DFU / Danske 

Fodbolddommeres opfattelse, der i det kommende år bør indgås en honorar og 

vilkårsaftale for disse dommere. 

 

 

1.1.4.3.: Jubilæumsudvalget: 

 
Udvalget er påbegyndt sin planlægning og organisering af arbejdet frem mod DFU 

/ Danske Fodbolddommeres jubilæum i 2019. I skrivende stund er projektplan, 

budget og aktivitetsplan tilrettelagt. Der arbejdes løbende med et jubilæumsskrift. 

 

1.1.5.:  Hædersbevisninger: 

 

 

Efter Vedtægternes punkt 8 kan bestyrelsen for DFU / Danske Fodbolddommere 

tildele fysiske personer hædersbevisninger. 

 

Efter Vedtægternes punkt 8.2 kan bestyrelsen udnævne personer, der har ydet en 

stor indsats for DFU / Danske Fodbolddommere, til æresmedlemmer. Og efter 

punkt 8.2 kan bestyrelsen tildele DFU / Danske Fodbolddommeres Guldnål til 

personer, der efter bestyrelsens afgørelse har gjort sig fortjent hertil. 

 

 

--oo0oo-- 

 

 

DFU / Danske Fodbolddommere har følgende æresmedlemmer: 
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• Preben Hansen 

• Paul A. Jensen 

• V. B. Larsen 

• Per Bo Christensen (2011) 

• Niels Nielsen (2015) 

• Per Buttenschøn (2015) 

• Jørn West Larsen (2018) 

 

 

DFU / Danske Fodbolddommere har derudover følgende guldnålemodtagere: 

 

• Henning Davidsen 

• Hans Bertel Hansen 

• Finn Jensen 

• Jens Lennart 

• Claus Løvbo 

• Villy Nielsen 

• Ole Olsen 

• Ulrik Wanscher 

• Ole Vang Bruun 

• Jørgen Lund Jensen (2014) 

• John ”Støver” Hansen (2016) 

• Finn B. Andersen (2018)  

 

Bestyrelsen har i 2018 tildelt 2 hædersbevisninger: 

 

Jørn West Larsen blev på delegeretmødet 2018 udnævnt som æresmedlem 

 

Finn B. Andersen modtog på generalforsamlingen i Sønderjydsk 

Fodbolddommerklub DFUs / danske Fodbolddommeres guldnål. Finn B. Andersen 

var bortrejst på tidspunktet for delegeretmødet i DFU / danske Fodbolddommere. 

 

1.2.:  Årets vigtigste begivenheder: 

 

1.2.1.:  Værdi og handlingsprogrammet ”DFU mod 2020” 

 

I ”DFU mod 2020” er fastlagt de 5 væsentligste indsatsområder de kommende år 

med angivelse af både holdninger og mål. De 5 indsatsområder er 

• Dommernes vilkår 

• Uddannelse og kompetenceudvikling 

• Dommernes sikkerhed 

• Fastholdelse og rekruttering af dommere 

• DFUs interne sammenhængskraft 

 

Også i 2018 har bestyrelsen haft sit primære fokus på netop disse 5 

indsatsområder. Som det fremgår i de følgende afsnit, har der inden for alle 5 

områder været betydelig aktivitet og også udfordringer.  

 

 

--oo0oo-- 
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1.2.2.:  Dommernes sikkerhed 

 
At dommerne altid kan føle sig trygge og sikre er ganske enkelt en helt 

fundamental forudsætning for kampafviklingen. Også i 2018 har der været 

kampe, klubber, hold og spillere, der ikke har respekteret dette. Dommere er 

blevet udsat for både verbale og fysiske angreb, ligesom der har været trusler og 

yderst ubehagelig stemning ved nogle kampe. 

 

Der er heldigvis tale om få kampe og klubber, men når det handler om 

dommernes sikkerhed er selv få situationer for mange og uacceptabelt. Det skal 

altid være sjovt, sportsligt udfordrende og en positiv oplevelse at dømme fodbold. 

Hver gang! 

 

I DFU skelner vi mellem de situationer, der pludselig og helt uventet opstår som 

lyn fra en klar himmel. Årsagerne hertil er så forskellige og uforudsigelige, at det 

er svært specifikt at forebygge disse. Her må arbejdes med kampagner og 

generelle holdningsmæssige tiltag.  

 

I 2018 har der desværre været overgreb mod dommere af så voldsom karakter, 

at disse er politianmeldt. Dommerklubberne har øjeblikkeligt hjulpet disse 

dommere – og bestyrelsen supporteret når behov. DFU / Danske 

Fodbolddommere ser gerne, disse sager ender med så markante straffe til de 

voldelige spillere, at også dette kan hjælpe med forebyggelsen fremover. 

 

Helt anderledes er det med situationer med hold eller klubber, der er ”kendte” af 

turneringsejeren og dommerklubben. Med baggrund i konkrete sager har 

bestyrelsen – og også dommerklubber - de seneste år haft dialog med flere af 

DBUs lokalunioner, hvor vi har udtrykt klare forventninger om en markant og 

effektiv indsats over for disse klubber. Det er bestyrelsens opfattelse, vi er blevet 

hørt, men også, at der fortsat er et arbejde at gøre. Vores hovedsynspunkt er 

fortsat, at der bør ske handlinger langt hurtigere.  

 

I en konkret sag med en klub, dommerklubben og DFU / danske Fodbolddommere 

gennem flere år har vurderet som særdeles risikofyldt for dommerne, oplevede vi 

i 2018 i forbindelse med dommeres indberetninger uærlige høringssvar fra 

klubben. Alle klubbens seniorhold blev spærret i forårsturneringens sidste kampe, 

ligesom lokalunionen stillede en række præcise krav til klubben, såfremt holdene 

skulle spille i efteråret. Både dommerklub og bestyrelsen er tilfredse med denne 

tilgang – men vurderer som sagt, at sådanne klare tiltag bør ske langt hurtigere, 

ikke efter årelange indberetninger og drøftelser. 

 

 

DFU / Danske Fodbolddommeres bestyrelse nedsatte i 2017 en arbejdsgruppe 

med det formål at afdække, hvorledes DFU / Danske Fodbolddommere fremover 

skal arbejde både proaktivt og reaktivt med hele området. Arbejdsgruppen 

fremlagde en række forslag, der blev sendt til høring i dommerklubberne. På 

baggrund af høringssvar og de generelle tiltag, DBUs lokalunioner har gjort, 

vurderer bestyrelsen, at det for nuværende ikke er behov for yderligere tiltag. Vi 

forventer, DBU fortsætter kampagner og informationsarbejdet, og DFU / Danske 

Fodbolddommere bidrager gerne. Af de konkrete sager i 2018 ses tydeligt, at 

både dommerklubber og DBU har etableret det beredskab, der sikrer, at 

dommerne omgående for den nødvendige hjælp og støtte. 
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1.2.3.:  Uddannelse og kompetenceudvikling 

 

Dommeruddannelse kan opdeles i 3 områder 

- Selve uddannelsen til dommer 

- Den strukturerede uddannelse, der tilbydes i årene efter bestået som 

dommer 

- Den kontinuerlige uddannelse og kompetenceudvikling, der skal ske 

gennem hele dommerens karriere 

Uddannelsesopgaven skal ske og finansieres via DBU. 

 

Varetagelsen af de 2 første områder sker efter vores vurdering på rigtig god vis – 

og igen i 2018 har instruktører været på kurser – og der sker løbende faglige 

forbedringer og strukturændringer. Alt sammen for at øge dommeruddannelsens 

niveau. DFU – Danske Fodbolddommere og dommerklubberne er kun indirekte 

involveret i disse områder, men støtter op om især rekrutteringen – og for nye 

dommere også om det sociale element. 

 

Bestyrelsen har de seneste år ved forskellige lejligheder givet udtryk for de 

udfordringer, der er omkring breddedommernes kontinuerlige kompetence-

udvikling, uddannelse og fastholdelse. Det er her, der mellem DBU og DFU / 

Danske Fodbolddommere er aftalt, at sådanne tiltag kan gennemføres i 

samarbejde og afvikles i dommerklubberne. Men også i 2018 er denne aftale 

blevet anvendt for lidt.  

 

Vi skønner, at mere end 2000 dommere i 2018 kun har deltaget på det 

obligatoriske opstartsmøde som eneste faglige kompetencetiltag via DBU. Og det 

er bekymrende. Bestyrelsen har derfor ved flere lejligheder over for DBU givet 

udtryk for behovet for at drøfte denne landsdækkende udfordring, der på længere 

sigt vil betyde fald i antal dommere – og også et lavere kompetenceniveau. Et 2 - 

3 timers foredrag om året i en sal med ofte 50 dommere er ikke tilstrækkeligt til 

hverken at fastholde motivationen eller fagligheden. 

 

DBUs breddedommergruppe ændrede i 2018 opstartsmødernes form, så 

deltagerantallet blev reduceret til maks. 30 for at sikre øget aktivitet og indlæring. 

Finansieringen skete ved at fjerne den teoretiske test for indplacerede dommere. 

Bestyrelsen finder det uheldigt, at den teoretiske test ikke gennemføres hvert år. 

Det er trods alt fodboldloven, der er udgangspunktet for dommernes virke, og 

selve testen sikrer, at alle indplacerede dommere hvert år studerer og træner 

lovkendskabet. Omvendt er bestyrelsen tilfredse med den ændrede form, der øger 

indlæringen. Men så hopper alle kæder af, når en lokalunion så afskaffer den 

teoretiske test og stadig har mere end 100 dommere samlet én aften. En sådan 

tilgang viser en holdning om, at besparelser er vigtigere end dommernes 

faglighed. Det er ikke acceptabelt for hverken dommerne eller fodboldklubberne. 

Bestyrelsen har naturligvis påtalt dette for både breddedommergruppen, 

lokalunionen og FLU (Foreningen af lokalunioner) 

 

Drøftelser med DBU Jylland om både fastholdelse og rekruttering førte til en 

fælles undersøgelse af de erfarne dommeres egen oplevede behov for yderligere 

uddannelse. Ca. 60% af målgruppen svarede, og tilkendegav også, hvad der 

bedst kan sikre, de også er dommere om 5 år. P.t arbejdes der med de mange 

svar, der skal danne baggrund for forskellige jyske tiltag de kommende år. 
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Bestyrelsen vurderer samarbejdet med DBU Jylland som særdeles konstruktivt – 

og håber, initiativet kan spredes til hele landet.  

 

 

 

--oo0oo-- 

 

 

Der er behov for en øget indsats i forhold til fastholdelsen af dommerne. Både 

nyere og ældre dommere ophører som fodbolddommere. Naturligvis er 

begrundelserne mange, men det er bestyrelsens klare opfattelse, at med de 

rigtige aktiviteter, socialt dommerklubliv og faglig fokus tilpasset den enkeltes 

niveau og interesser, kan mange dommere fastholdes i vores dejlige hobby. Vi er 

heller ikke i tvivl om, at de eneste, der kan løfte denne meget lokale opgave er 

dommerklubberne. 

 

I 2018 har bestyrelsen realitetsdrøftet en fastholdelses- og kompetenceudviklings-

pulje med DBU. Det konkrete indhold og formen herfor drøftes i skrivende stund 

både i DBUs lokalunioner og DFU / Danske Fodbolddommere. Forud for årets 

delegeretmøde vil DFU / Danske fodbolddommeres delegerede grundigt drøfte 

oplægget. Bestyrelsen har været primus motor i ideudviklingen. Vi anbefaler 

puljens indførelse fra januar 2019. Vi håber, de politiske drøftelser ender positivt 

og ser frem til implementeringen det kommende år. 

 

 

1.2.4.:  Kommunikation, hjemmeside og sociale medier 

 

På baggrund af beslutningerne i 2017 har bestyrelsen samt især vores Web-

master Per Bo Christensen arbejdet videre med færdiggørelsen af hjemmesidens 

opbygning og struktur.  

 

Hjemmesiden skal indeholde en række fakta, der supplerer DBUs dommerinfo 

samt faglige artikler og nyt fra DFU.  

 

Hjemmesiden vil også indeholde links til samtlige dommerklubber – ligesom 

dommerklubberne kan anvende en underside på hjemmesiden som sin 

”hjemmeside”, hvis klubben ønsker dette. 

 

Bestyrelsen har ved flere lejligheder opfordret dommerklubberne til at medvirke i 

opbygningen af faglige artikler. Ingen dommerklubber har endnu grebet denne 

bold, hvorfor denne del af hjemmesiden fortsat er nødlidende. Det er fortsat 

bestyrelsens opfattelse, at udarbejdelsen af faglige artikler er en fælles opgave. 

 

DFU har via Nicolai Nielsen, der er ansvarlig for anvendelsen af de sociale medier, 

været synlig på især Facebook hele året. Opslag og debat på DFUs lukkede 

gruppe er spændende og mange, og stadig flere og flere dommere deltager aktivt 

i gruppen. Bestyrelsen vil i 2019 fastholde denne aktive tilgang.  

 

 

--oo0oo-- 

 

Bestyrelsen har i 2018 implementeret en dropboks, hvor samtlige dommerklub 

formænd har adgang. I dropboksen opbevares nyeste udgave af alle aftaler og 
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dokumenter, dommerklubberne måtte have behov for, ligesom særlige tolkninger 

eller gældende praksis vil blive beskrevet. 

 

VI håber, vi med dette tiltag har gjort det lettere at være dommerklubbestyrelse. 

 

--oo0oo-- 

 

 

 

Det seneste år har formanden på vegne af bestyrelsen udsendt 4 nyhedsbreve til 

dommerklubbernes bestyrelser. Nyhedsbrevene har indeholdt løbende status på 

bestyrelsens arbejde – og også i visse sammenhænge indeholdt dybere 

gennemgange af særlige problemstillinger. 

 

Bestyrelsen har endvidere mailorienteret landets dommerklubber når behov. 

 

Der er i 2018 ikke udsendt nyhedsbrev til alle landets DFU-dommere. Bestyrelsen 

vurderer, der skal være særlige grunde til sådanne breve, idet dommernes 

tilhørsforhold er den enkelte dommerklub. I 2018 har dommerklubberne kunnet 

anvende informationerne i nyhedsbrevene til dommerklubberne, hvor dette har 

haft lokalt interesse. 

 

 

”Formanden har ordet” er fastholdt i 2018. Formanden indrykker hver måned på 

hjemmesiden en artikel om et relevant dommerfagligt eller dommerpolitisk emne. 

Vi ved, at disse læses med interesse af både dommere og vores 

samarbejdspartnere. 

 

--oo0oo-- 

 

 

Begrundet i arbejdsmængde, udskiftninger i bestyrelsen samt sekundært 

budgetmæssige overvejelser besluttede bestyrelsen i 2018 at holde pause fra 

deltagelsen i dommerklubbernes generalforsamlinger. Vi har savnet disse aftner 

og mødet med de mange fodbolddommere og bestyrelser. 

 

Den kommende vinter glæder vi os til igen at være gæster på dommerklubbernes 

generalforsamlinger, hvor det måtte ønskes. Debatten er altid god – og den 

gensidige informationsudveksling vurderer vi som meget relevant og vigtig. 

 

 

--oo0oo-- 

 

 

 

På baggrund af en dommerklubundersøgelse i 2016 besluttede bestyrelsen i 2018 

at udbyde 2 sociale fodboldture til London. Turene blev udbudt på DFU / Danske 

Fodbolddommeres hjemmeside, og bestyrelsen opfordrede i 2 omgange 

dommerklubberne til at gøre sine medlemmer opmærksomme på turene. Kun 

meget få dommerklubber synes at have gjort dette – uagtet 2/3 dele af 

dommerklubberne i 2016 vurderede fodboldture som et godt og nyttigt tiltag. 

 

Begge ture gennemføres i januar 2019, den ene med 30 deltagere, den anden 

med 10. 
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Der er et betydeligt arbejde i at arrangere disse, hvorfor bestyrelsen vil vurdere, 

hvorvidt det bør gentages – set i lyset af det tilsyneladende manglende 

dommerklubengagement. 

 

1.2.5.:  Dommernes omkostningsgodtgørelse: 

 
En større a-kasse vurderede noget uventet for et år siden, at dommernes 

omkostningsgodtgørelse skulle betragtes som et honorar og dermed modregnes i 

både dagpenge og efterløn, og i øvrigt indgå i de forskellige regelsæt omkring 

tilladt arbejdsmængde etc.  

 

2 dommere, der i første omgang blev ramt, ankede naturligvis afgørelsen. I 

bestyrelsen tog vi det ret roligt, i det vi ikke var i tvivl om udfaldet af ankesagen. 

Stor var vores overraskelse derfor, da a-kassen fik medhold. Konsekvenserne af 

denne tolkning ville være nærmest katastrofal og tvinge mange breddedommere 

til at opgive deres hobby. 

 

Bestyrelsen kontaktede DBU Jyllands formand (sagerne var jyske), der også er 

bestyrelsesmedlem i Dansk Idræts Forening (DIF). Også her blev der set på sagen 

med største alvor. DIF overtog sagsbehandlingen og anmodede om fornyet 

behandling af anken samt udarbejdede svar skrivelse mm. 

 

På baggrund af den samlede indsats fastslog ankenævnet i seneste afgørelse, at 

fodbolddommeres honorar er en omkostningsgodtgørelse, der ikke kan 

modregnes i hverken efterløn eller dagpenge. Bestyrelsen har takket både DBU 

Jylland og DIF for deres involvering og indsats i sagen.   

 
 

1.2.6.:  Samarbejdet med Dansk Boldspil Union - DBU: 

 
For bestyrelsen er det helt afgørende at have et godt tillidsfuldt og konstruktivt 

samarbejde med DBU. I 2018 har vi derfor på både nationalt og lokalt plan 

arbejdet for en øget gensidig tillid, fastholde eller udbygge dialogen og sikre 

drøftelser af de væsentlige områder for de danske fodbolddommere.  

 

DBU ændrede i 2016 hele strukturen på dommerområdet således, at hele 

breddedommerområdet nu håndteres i regi af breddedommergruppen med 

reference til Foreningen af Lokal Unioner (FLU). Elitedommernes forhold er fortsat 

under DBU centralt i tæt samspil med Divisionsforeningen. 

 

I bestyrelsen konstaterer vi, at samarbejdet og dialogen om de forskellige 

udfordringer er særdeles velfungerende omkring eliten.  

 

På breddesiden er der efter flerårigt ønske nu en god og konstruktiv dialog med 

FLU, og der har i efteråret været afholdt 2 møder. Vi oplever her en interesse i 

drøfte muligheder og tilpasse de fælles rammer, hvor der efter 4 års virke måtte 

være behov. 

 

Lokalt er der i de forskellige lokalunioner et uens dialog- og samarbejdsniveau. 

Bestyrelsen arbejder gennem drøftelserne med FLU for mere ensartede forhold.  

 

Andre steder i beretningen er flere samarbejdsrelaterede emner behandlet. I det 

følgende gennemgås disse således ikke igen. 
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--oo0oo-- 

 
I 2017 klagede DFU / Danske fodbolddommere til Fodbolden Etiske Udvalg omkring en 
dommers ubegrundede nedrykning. I klageskriftet rejste DFU / Danske 
Fodbolddommere dels den konkrete sag, dels spurgte vi ind til etik og håndtering af 
habilitetsforhold i dommergrupper og dels spurgte vi ind til forventet begrundelses- og 
objektivitetsniveau. 
 
Fodboldens Etiske udvalg afviste noget overraskende at behandle sagen. Man henviste 
til, at der sidder aktive dommere i de fleste dommergrupper, og der derfor ikke v ar 
noget særligt i den konkrete sag. For bestyrelsen er det svar jo nærmest som at sige, at 
vi ikke skal gribe ind over for overtrædelser, bare der er nok, der gør det! Efter 
drøftelser i bestyrelsen og med vores advokat vurderede vi ikke at genfremsende 
klagen.  
 
I efteråret 2018 valgte en lokalunion at indkalde en dommerklubformand til et møde. 
Dagsordenen var, hvordan denne formand kan være medlem af en dommergruppe og 
samtidig kritisk dommerklubformand. Helt forståeligt ønskede pågældende ikke at 
deltage i det møde, hvorefter lokalunionen eksluderede ham fra dommergruppen. 
 
Bestyrelsen har udbedt sig møde med lokalunionens øverste ledelse i sagen. Mødet er 
berammet til november. Vi ser med den største alvor på sagen. Det er en 
grundlovssikret ret at organisere sig. Det er i Udmøntningsnotatet fastslået, at de, der 
besidder poster i DBUs grupper og udvalg ikke repræsenterer en dommerklub, men kun 
sig selv. Hvis lokalunionen ikke oplever dette, bør der ske henvendelse til DFU / Danske 
Fodbolddommere, så tingene kan afklares. Det må kort og godt aldrig have hverken 
positive eller negative faglige eller indplaceringsmæssige konsekvenser at være medlem 
eller aktiv for DFU / Danske Fodbolddommere 
 

--oo0oo-- 

 

DBU indførte i 2018 et dommerpas i lighed med, at spillerne skulle have et 

spillerpas. Et godt og helt sikkert fornuftigt tiltag. 

 

For at sikre en smidig og udramatisk implementering anmodede DFU / Danske 

Fodbolddommere DBU om et møde, hvor såvel indhold som 

implementeringsproces kunne drøftes. Mødet blev afviklet yderst konstruktivt, og 

bestyrelsen påtog sig vores informationsopgave. Vi vurderer, implementeringen er 

sket særdeles tilfredsstillende. 

 

 

--oo0oo— 

 

DBU er påbegyndt arbejdet med en privatlivspolitik for dommere. Også det finder 

vi er et rigtig godt tiltag. DBU har inviteret DFU / Danske Fodbolddommere til 

møde herom. Bestyrelsen deltager naturligvis gerne, ligesom vi, hvis behov, vil 

bede om input fra Divisionsdommerudvalget og dommerklubberne. 

 

VI har de forgangne år undret os over DBUs manglende dialog med DFU / Danske 

Fodbolddommere, når nye tiltag på dommerområdet overvejes. Det er meget 
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positivt, DBU har lyttet hertil – og ikke mindst, at DBU vurderer, DFU / Danske 

Fodbolddommere kan bidrage konstruktivt. 

 

 

 

--oo0oo-- 

 
 
Uenigheden mellem DBU og DFU / Danske Fodbolddommere om tolkningen af 

Udmøntningsnotatets kamppåsætningsbestemmelser fortsatte i 2018. Flere møder 

i 2017 bragte intet nyt, hvorfor parterne måtte konstatere, at sagen måtte løses 

af en uafhængig juridisk instans. 

 

Sagen blev håndteret af en voldgift nedsat via Dansk Idræts Forbund. Afgørelsen 

kom umiddelbart efter påske. Hverken DFU / Danske Fodbolddommere eller DBU 

fik fuld medhold i påstandene. 

 

Bestyrelsen anmodede DBU om endnu et møde i sagen, da afgørelsen nok 

afklarede den ene af 12 konkrete turneringer, men samtidig fastslog, at samtlige 

andre turneringer og stævner skal vurderes ud fra en konkret og individuel 

vurdering. Afgørelsen beskriver herefter, hvilke overvejelser og grænser, der bl.a. 

er gældende. 

 

Bestyrelsen vurderer, vi de kommende mange år ville kunne fortsætte disse ikke 

særlig konstruktive drøftelser om retten til at påsætte et trods alt mindre antal 

kampe. Det ønsker vi ikke. Vi har derfor foreslået nogle få tilpasninger til 

Udmøntningsnotatet. 

 

Vores udgangspunkt i drøftelserne med DBU og internt den kommende tid med 

dommerklubberne er, at dommerklubbernes ledere bør anvende tiden på 

dommerfaglige og fastholdelsesmæssige aktiviteter, politisk arbejde samt støtte 

og hjælpe dommere, hvor behov. Derfor skal den trods alt sparsomme fritid ikke 

bruges på administrative opgaver som påsætning etc. men der skal sikres en 

økonomisk tryg ramme for dommerklubbernes virke. Vi vurderer også, der logisk 

er behov for nogle overgangsordninger. 

 

Som nævnt andet sted i beretningen er bestyrelsen i realitetsdrøftelser omkring 

disse tilpasninger og forventer politisk behandling heraf i november. 

 

 

--oo0oo-- 

 
 

 

1.2.7.:  Samarbejdet med DGI og Dansk Firmaidræt: 

 
Dommere til kampe og stævner under DGI og dansk Firmaidræt påsættes af 

dommerklubberne. Samarbejdet er særdeles velfungerende og de praktiske 

opgaver løses til alles tilfredshed. 

 

På nationalt plan er vi enige med DGI og Dansk Firmaidræt i, at dommerne i 

udgangspunktet skal have samme vilkår omkring kampe, som der gælder i 

Udmøntningsnotatet. Dette er derfor rammen for både ude- og indefodbold. 
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På et yderst konstruktivt møde i november 2017 indgik parterne en ny 3 årig 

aftale. I aftalen er der fokus på visse udviklingstiltag samt fastholdelse af 

dommerne.  

 

Bestyrelsen valgte efterfølgende som konsekvens af aftalen at etablere en pulje, 

dommerklubberne kan søge til lokale faglige fastholdelsesaktiviteter. I skrivende 

stund har bestyrelsen modtaget 3 ansøgninger, der alle er bevilget. 

 

DGI rettede umiddelbart efter mødet henvendelse til DFU / Danske 

Fodbolddommere omkring det økonomiske element i aftalen. På et møde i oktober 

2018 indgik vi derfor en 2 årig aftale med respekt for aktivitetsniveauet i DGI. 

Samtidig aftalte vi at sætte mere fokus på – og konceptualisere – et 

kamplederkursus DGI kan tilbyde sine mange klubber, der har 5 og 8 personers 

ungdomsfodbold på programmet. 

 

1.3.: Afslutning 

 
 

Afslutningsvist vil bestyrelsen takke alle for det store arbejde der er ydet i 2018: 

Af dommere, af udviklere, af vejledere, af instruktører, af videofotografer, af 

dommerklubberne. 

 

Samtidig skal lyde en tak til vores samarbejdspartnere for det gode samarbejde, 

dialogerne og de indgåede aftaler i 2018.  

 

 
 

Ejby, den 10. november 2018 

 

 

 

 

  

   

------------------------ ------------------------ ------------------------ 
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