
Det er med stor glæde i Silkeborg Fodbolddommerklub, at vi fredag den 21. december, har 
modtaget indrangering for 2019 fra DBU, som ser fantastisk ud, er ikke set bedre i de 78 
år dommerklubben har eksisteret. 

Inden de helt store glæde løber af med os kan vi konstatere, at vi til sæsonen 2019 har 
fået, 13 oprykninger i lokale serie i DBU Jylland med. 

1. Kenneth Dahl Sørensen 23 til  Jyllands serie. 
2. Morten Jakobsen 46 til  Serie 1. 
3. Jacob Bendtsen 33 til  Serie 2 
4. Mads Hansen Baattrup 20 til  Serie 2 PRE-talent. 
5. Kenneth Hyldal Bjørn 46 til Serie 3 
6. Lasse Lysdahl 29  til  Serie 3 
7. Morten Dvinge Pedersen 43 til Serie 4 
8. Jon Skålerud 32  til  Serie 4 
9. Mikkel Dalgaard 23  til Serie 4 
10. Nicklas Tollund Johansen 19 til  Serie 4 
11. Danut Stoleriu 34  til  Serie 4 
12. Ionut Harton 30  til  Serie 4 
13. Brian Hajdas 51  til Serie 5/6 

Alle øvrige dommere har fastholdt deres placeringer, så vi har derfor ingen nedrykninger til 
sæsonen 2019. 

Den store glæde kommer, nu hvor det er officielt, at Morten Krogh, er blevet belønnet for 
sin store indsats og han kan fra 2019, kaldes sig FIFA-dommer. 

Morten Krogh er Silkeborg Fodbolddommerklubs første mandlige FIFA-dommer. Forud i 
FIFA-regi har Silkeborg Fodbolddommerklubben tidligere haft en kvindelige FIFA-dommer, 
Tina Jakobsen og en kvindelig FIFA-linjedommer, Vivi Kattenhøj.  

Det at man får en FIFA-dommer i klubben er stort, ikke mindste for en lille dommerklub 
som Silkeborg Fodbolddommerklub, og det er ikke mindre stort, når det sker på 
herresiden, hvor konkurrencen er stor. Så det er svært at få armene ned, lige her op til 
årsskiftet. 

Morten Krogh har vi selv uddannet, han er et produkt af det arbejde der gennem årene 
bliver lagt i dommerklubben, sammen med alle de øvrige dommere, for har vi ikke en god 
bredde, får vi ikke en topdommer, det kræve noget særligt at nå dertil hvor Morten Krogh 
er nået og han er noget særlig. Morten har gennem alle årene været lydhør og 
uddannelsesparat, allerede i 2006 modtog Morten dommerklubbens ”Året pift pokal”, som 
et bevis på at han indeholdt det talent der skal til, for at nå langt i sin karriere som 
dommer. 

Fra bestyrelsen og alle øvrige dommere i Silkeborg Fodbolddommerklub skal der lyde et 
KÆMPE stort tillykke til Morten, for det opnået resultat, og vi vil alle md spænding følge 
ham fremover, på den internationale scene. 

Formand Mogens Jakobsen 


