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Tore Østergaard Formand 
for Danske Fodbolddommere  

Fodbold er som bekendt et af de få spil, der kan 
spilles med stor fornøjelse selvom man kun har 
et meget grundlæggende kendskab til reglerne. 
I virkeligheden er det nok en af grundene til 
spillets store udbredelse og popularitet. Men 
fodbold har mange regler, forståelser og 
tolkninger, som ind i mellem er helt afgørende 
for dommerens kendelser og kampens resultat. 
De store udfordringer kommer faktisk ikke, når 
trænere, spillere, ledere og forældre ikke kender 
disse regler, for så vil man undres og spørge. 
Udfordringerne og problemerne kommer, når 
trænere, ledere, spillere og forældre mener, de 
kender reglerne, men det, de mener at vide, er 
forkert. For så kommer der brok, protester, 
ophidselse og usportslig opførsel. Når man ved, 
man har ret, oplever man at blive snydt. Og det 
reagerer man på. Problemet er bare, man slet 
ikke har ret – men det kan sjældent forklares i 
kampens hede. 

Jyllandsseriekampen er tæt og meget afgørende 
for nedrykning. 350 tilskuere har fundet vej til 
stadion. I første halvleg advares udeholdets nr 
10, der så får 10 minutter udenfor. I 
begyndelsen af 2. halvleg vises udeholdets nr 
10 korrekt gult rødt og går til omklædning. 
Hjemmeholdet er bagud. Efter 10 minutter 
tillader dommeren korrekt en ny spiller fra 
udeholdet at komme ind, så holdet igen er 11 
spillere på banen. Og så begynder balladen. For 

både stadionspeakeren, tilskuere, visse spillere 
og dele af trænerbænken ved nemlig, at et rødt 
kort betyder, holdet kun må være 10! Resultatet 
var, at stadionspeakeren over højtaleren 
forlangte at dommere reducerede udeholdet til 
10 mand! Spillernes opførsel blev markant 
anderledes på begge hold – og kampen endte i 
flere advarsler og udvisninger – og en meget 
uskøn opførsel. Den kamp blev ødelagt, fordi 
ansvarlige ledere og spillere troede, de kendte 
fodboldloven! 

I en Danmarksserie kamp valgte en spiller fra 
hjemmeholdet at spille bolden meget tydeligt 
og forsætligt med hånden. Afgjort med vilje. 
Det skete lige ud for udeholdets bænk. 
Dommeren dømmer korrekt frispark, og ikke 
mere. Helt efter fodboldloven. Træneren og 
flere spillere mente dog at vide, at der skal 
tildeles en advarsel, når man spiller bolden med 
hånden med vilje. Denne forkerte viden første 
til voldsomme protester. Dommeren valgte 
dygtigt at bruge tid på både at dæmpe og 
forklare, men da spillere og træner jo ”vidste, 
hvad der var rigtigt”, så var dommeren forkert 
på den. Resultatet blev 2 advarsler til udeholdet 
samt en bortvist træner. Behøver jeg at sige, 
resten af den kamp var uskøn? 

I drenge u 15 er den næsten nyuddannede 
dommer i tillægstiden. I det absolut døende 
sekunder løber bolden ud til hjørnespark. Men 
dommeren fløjter af inden dette tages, for tiden 
er gået. En helt korrekt beslutning. Kun et 
straffespark skal afvikles, selvom tiden er gået. 
Men både trænere og forældre tror, de kender 
loven – og at hjørnespark skal sparkes. 
Dommeren verbalt overfaldes. Og han har ikke 
en chance, forældre og ledere ”kender jo loven” 
og dommeren er tydeligt både ung og ny….. 

Desværre kunne jeg blive ved længe med 
fortællinger som ovenstående. Ikke mindst 
omkring off-side og målmanden optræder også 
store mængder af forkert viden. Men hvorfor er 
det sådan? Den forkerte viden opstår nok mest 
ved 

- Regelændringer, man aldrig bliver ordentlig 
klar over og forstår 



- Personlige antagelser, der med tiden bliver til 
”fakta” 
- Lovmæssige forkerte udsagn fra pressen i 
artikler eller tv 
- Manglende korrekte løbende informationer – 
givet på en spændende og læseværdig måde 

Uanset, så er det jo ikke godt nok! Til efteråret 
kommer igen nye regler. Nye regler, man 
forventeligt ikke forstår – eller kender, men 
man kender noget andet og forældet. Min 
pointe er ikke, at det svært at være dommer – 
det er det! Min pointe er, at det ødelægger 
kampe og påvirker resultater, når spillere og 
trænere ikke har den korrekte viden. Lidt 
firkantet kunne man sige, at uvidenhed er bedre 
end forkert viden – men jeg foretrækker nu 
faktuel rigtig viden! 

Løsningen må være langt mere læsevenlig 
information og spændende artikler om 
fodboldlovens vigtige elementer. Skrevet til 
målgrupperne – og i medier, de læser. 

Vi ser ind i mellem rigtig gode tiltag i 
nyhedsbreve og på hjemmesider, der netop 
forsøger dette. Men så skal det kvalitetssikres, 
så budskaberne i de artikler rent faktisk også er 
i overensstemmelse med fodboldloven, for 
ellers har det direkte modsat effekt. 

Jan Carlsen, der er medlem af DBU lovgruppe 
skriver hver uge en klumme om fodboldloven – 
og fodbold. Hans afsæt er episoder fra 
topfodbolden i Danmark og udlandet – men 
loven er den samme. Artiklerne er både 
spændende, underholdene og berigende – og 
med sikkerhed lovmæssigt rigtige. Carlsens 
klumme kan altid læses her på siden. 

Og lad os så sammen gøre mere for, at alle har 
den korrekte viden om spillets regler – det gør 
spillet sjovere – og ikke mindst fjerner det 
konflikter og uskøn opførsel. 
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