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

benævnt ”DFU / Danske Fodbolddommere”) for perioden 10. november 2018 – 

09. november 2019. 

 

Beretningen er færdiggjort og offentliggjort den 1. november 2019, 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 2018 afholdt Delegeretmøde lørdag den 10. november 2018 i Ejby. 

 

Efter Delegeretmøde 2018 bestod bestyrelsen i DFU / Danske Fodbolddommere af 

følgende personer: 

 

 Tore Østergaard (formand) (ikke på valg i 2018) 

 Kjeld Holmen (kasserer) (valgt i 2018) 

 Leif Plauborg (ikke på valg i 2018) 

 Nicolai Nielsen (valg i 2018) 

 John Østergaard (valgt i 2018) 

 

 

 

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 2018) 

 

 

Bestyrelsen har ikke ændret i denne bemanding i løbet af 2019. 

 

Formanden har i 2019 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 2018 udpegede bestyrelsen for DFU / Danske 

Fodbolddommere følgende medlemmer til Ordensudvalget for 2019: 

  

 Bent Halfdan Pedersen (formand) (genudpeget 2018) 

 Rasmus Foged (genudpeget 2018) 

 Per Bo Christensen (genudpeget 2018) 

 

 

Bestyrelsen har ikke ændret denne bemanding i løbet af 2019. 

 

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 linjedommerne 

 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 2019 af følgende:  

 

 Tore Østergaard (formand) 

 Michael Tykgaard 

 Heine Sørensen 

 Jakob Sundberg 

 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 2019 nedsat yderligere udvalg: 

 

 Jubilæumsudvalg 

 



 
 

 

 6 

1.1.2.3.: Jubilæumsudvalg: 

 

 

Udvalget blev nedsat i 2017 og bestod i 2019 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. 

 

Bestyrelsen har – ikke mindst for at mindske mødeomkostninger – i 2019 afholdt 

en række telefonmøder. Denne arbejdsform er især anvendelig ved konkrete 

koordinerende opgaver. 

 

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 2019 afholdt 4 (fysiske) bestyrelsesmøder. Derudover vil der 

blive afholdt et bestyrelsesmøde i umiddelbar tilknytning til Delegeretmøde 2019. 

Bestyrelsen eller dele heraf har ud over dette afholdt forberedende møder i 

forbindelse med diverse sager og forhandlinger.  

 

Der er afholdt bestyrelsesmøder den 25. januar 2019, 03. april 2019, 18. juni 

2019 og den 18. september 2019. Derudover vil der – som nævnt – blive afholdt 

bestyrelsesmøde den 08. november 2019.  

 

De gennemgående temaer for bestyrelsesmøderne har navnlig været følgende: 

 

 ”DFU mod 2023” (værdi og handleplan) 

 Kommunikation og samarbejde 

 Dommernes vilkår og sikkerhed 

 Uddannelse, kompetenceudvikling og fastholdelse 

 Samarbejdsrelationer og kamppåsætning 

 Nye eliteaftaler og vilkår for eliten samt Futsal ligadommere 

 Tøjaftalen 

 Jubilæum 2019 
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1.1.4.:  Formandsmøder og andre møder med dommerklubrepræsentanter: 

Den 26. januar afholdt bestyrelsen formandsmøde med alle dommerklubbernes 

formænd. Dette var det første af sin slags efter DFU / danske Fodbolddommeres 

strukturændringer i 2015. Med de opgaver, udfordringer og muligheder, der er i 

DFU / Danske Fodbolddommere og i dommerklubberne er det tydeligt for 

bestyrelsen, dette ikke længere kan håndteres alene ved mails og bilaterale 

telefoniske drøftelser. Derfor vil bestyrelsen også fremover indkalde til 1 – 2 årlige 

formandsmøder efter behov. 

På formandsmødet var hovedemnet samarbejdet med DBU Bredde, især omkring 

kommunikation, fastholdelse af dommere og kompetenceudvikling. Endvidere traf 

formændene beslutning omkring tøjsituationen. 

 
--oo0oo— 

 

Lørdag den 30. marts afholdt bestyrelsen for første gang et seminar for nyvalgte 

bestyrelsesmedlemmer. På seminaret, der blev afviklet på Fyn, gennemgik 

bestyrelsen DFU / Danske Fodbolddommeres vedtægter, handlingsplaner og 

arbejdsform. Endvidere drøftedes samarbejdsforhold, eksisterende opgaver og 

udfordringer, ligesom der var afsat tid til networking. Deltagernes 

tilbagemeldinger gør, at bestyrelsen også fremover vil afholde sådanne seminarer 

efter behov. 

 

 

1.1.5.:  Beretning fra udvalg: 

 

1.1.5.1.: Ordensudvalget: 

 

Der har i 2019 ikke været forelagt sager for Ordensudvalget.  

 

1.1.5.2.: 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 

 Faglige forhold for dommerne i 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 
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Den nuværende aftale om vilkår for dommerne i den mandlige liga og divisioner 

er indgået i 2018 og gældende i 3 år. Divisionsdommerudvalget evaluerede 

aftalen med fokus på de nye områder, især headset implementeringen i 2. div. 

samt påsætninger tværs over Storebælt i alle rækker. Udvalget finder, aftalerne 

grundlæggende virker efter hensigten. 

 

Der har været afholdt møder med DBU og Divisionsforeningen omkring honorar 

for VAR-dommere, der indføres i Danmark ved sæsonstart efterår 2020. Parterne 

indgik i fælles forståelse en balanceret aftale, der også indeholder honoreringen i 

uddannelsesperioden. Samarbejdet med Divisionsforeningen opleves fortsat som 

yderst godt og konstruktivt. 

 

--oo0oo— 

 

  

DFU / Danske Fodbolddommere har i flere år påpeget, at forholdene for 

eliteudviklerne er utidssvarende og urimelige. Bestyrelsen anmodede derfor igen i 

foråret 2019 om forhandlinger med DBU. DBU ønskede ingen forhandlinger idet 

der foregik et arbejde omkring hele elitedommersektoren. I bestyrelsen 

besluttede vi at afvente dette, idet vi tilskrev samtlige udviklere i Superligaen og 

bad om status og input. Op til sæsonstart udmeldte DBUs nye dommerudvalg 

uden dialog med DFU / Danske Fodbolddommere, hvorledes superligaens 

udviklere fremover ville blive honoreret samt en række tilhørende krav og vilkår. 

 

Idet udviklerne grundlæggende har udtrykt tilfredshed med udmeldingen har 

bestyrelsen valgt at afvente vinterens møde med DBUs dommerudvalg i forhold til 

situationen. VI er absolut tilfredse med, der nu er forbedringer på udviklernes 

forhold, men vi opfatter vejen dertil som ikke tilfredsstillende i forhold til de 

aftalte samarbejdsbestemmelser mellem DBU og DFU / Danske Fodbolddommere. 

 

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 blev også ny aftalt i 2018. 

Evalueringen og dialogen med Kvindedivisionsforeningen i 2019 viser, den 

indgåede aftale fungerer efter hensigten. 

 

--oo0oo— 

 

 

Med indførelsen af en Futsal liga blev der af DBU i 2018 udpeget en række Futsal 

liga dommere, ligesom der blev indført udviklersystem mm. Bestyrelen afventede 

derfor også indkaldelse til at aftale vilkår for disse dommere. Idet denne udeblev, 

anmodede bestyrelsen i foråret DBU om møde for at indgå aftale. DBU har været 

ualmindelig langsommelige i denne proces, ofte med manglende svar eller 

udsættelser, og vi måtte i september efter utallige henvendelser i sagen 

konstatere, at situationen kunne ende i en situation uden aftaler for dommerne, 

når Futsalsæsonen starter. Bestyrelsen har den opfattelse, at Futsalklubberne vil 

blive de store tabere ved dette, hvorfor DFU / Danske Fodbolddommeres formand 

tog kontakt til DBUs formand Jesper Møller i et sidste forsøg på at få en aftale på 

plads. Jesper Møller sikrede afholdelse af møde den 22. oktober 2019. 
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Vi har indgået en aftale med DBU, der dels har et klart sportsligt afsæt og dels 

respekterer, Futsal er i sin opbygning både i turnering, økonomi og i alle 

dommerforhold. Aftalen sikrer, der indføres headset i ligaen og at dommerne 

honoreres for effektiv tidsanvendelse. På det dommerfaglige område skal DBU 

intensivere udviklingen, så alle dommerne i rækken kommer på liga og dermed 

topniveau, også i forhold til kravene fra UEFA, som Danmarks topdommere helt 

generelt skal kunne leve op til. 

 

 

1.1.5.3.: Jubilæumsudvalget: 

 
DFU / Danske fodbolddommeres 75 års jubilæum blev markeret med en 

jubilæumsfest den 25. maj 2019 for DFU / Danske Fodbolddommeres delegerede, 

æresmedlemmer, guldnålemodtagere og tidligere formænd samt indbudte gæster. 

Festen var en succes med taler fra både delegerede og nålemodtagere samt 

naturligvis DFU / Danske Fodbolddommeres formand. 

 

Jubilæumsudvalget udgav kort tid før festen et jubilæumsskrift, der kan læses på 

DFU / Danske Fodbolddommeres hjemmeside. 

 

Den sidste jubilæumsaktivitet afholdes den 16. november 2019, hvor alle 

bestyrelsesmedlemmer i landets dommerklubber og DFU / Danske 

Fodbolddommeres bestyrelse mødes til seminar og netværksdag. 

 

1.1.6.:  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: 

 

 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: 
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 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 2019 ikke tildelt hædersbevisninger. 

 

1.2.:  Årets vigtigste begivenheder: 

 

1.2.1.:  Værdi og handlingsprogrammet ”DFU mod 2023 

 

På årets delegeretmøde skal DFU / danske Fodbolddommeres værdi og 

handlingsprogram DFU mod 2023 vedtages. Det er en naturlig forlængelse og 

revision af vores hidtidige handlingsprogram. 

 

 

I ”DFU mod 2023” er fastlagt de 6 væsentligste indsatsområder de kommende år 

med angivelse af både holdninger og mål. De 6 indsatsområder er 

 Dommernes vilkår 

 Uddannelse og kompetenceudvikling 

 Dommernes sikkerhed 

 Fastholdelse og rekruttering af dommere 

 Det samlede design, dommerne virker i (dommerdesign) 

 DFUs interne sammenhængskraft 

 

Bestyrelen har sit primære fokus på de indsatsområder, der er i vores 

handlingsprogram. Sådan har det også været i 2019.  

 

Gennem vores løbende arbejde, drøftelser med dommere, dommerklubber og 

DBU samt analyser står det meget klart for os, der er markant behov for at 

arbejde med det samlede design, dommerne til dagligt virker i. Vi kalder det 

dommerdesignet. Det er afgørende, den enkelte dommer motiveres, støttes, 

anerkendes og behandles individuelt i forhold til sine muligheder og vilkår. Og det 

kræver en meget nærværende ”personaleledelse”. Med de store 

påsætningsområder, DBU har valgt i sin struktur, lider dommerdesignet. Og det 

koster afgjort dommere. Bestyrelen har allerede italesat udfordringen overfor DBU 

Bredde – og vi vil den kommende tid drøfte løsnings- og forbedringsmuligheder 

med både DBU og alle dommerklubber. 

 

Der er i andre dele af DFU mod 2023 også klare revideringer i forhold til det 

hidtidige. Disse vil vi drøfte på vores delegeretmøde og efterfølgende seminarer. 

 

 

--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. 

 

Det er bestyrelsens opfattelse, der i hele landet er fokus på udfordringerne – og 

også, at dette fokus har effekt. Hvert tilfælde er et for meget, men helt undgå 

sager kan vi nok ikke. I vores handlingsprogram er vores holdning udtrykt meget 

præcist: 

DFU forventer, at 

DFU forventer, at klubber og spillere, der i deres adfærd viser, de ikke respekterer 

dommernes sikkerhed, ikke deltager i fodboldkampe, før der er sikkerhed for, at 

denne adfærd er bragt til ophør. Dommerens sikkerhed må aldrig betvivles ellers 

udfordres. 

 

De fleste situationer håndteres mellem DBUs lokalunion, dommeren og 

fodboldklubben / spilleren. Men DFU / Danske Fodbolddommere involveres ind i 

mellem i sagerne. I det følgende er et udpluk af disse: 

 

En spiller ønsker at rejse en civil erstatningssag mod en spiller, der har skadet 

ham i en kamp. Advokaten ønsker samtaler med dommeren forud for sagen. DFU 

/ Danske Fodbolddommere råd er, at dommeren ikke medvirker, før han via 

byretten er forpligtet hertil. Rådet følges. 

 

Træner kritiserer på helt uanstændig vis dommer på Facebook. Dommerklubben 

reagerer med krav til fodboldklubben om at garantere, lignede ikke finder sted 

igen. Fodboldklubben forsøger at fralægge sig ansvaret.  DBUs afgørelse er lang 

karantæne og henvisning til retssystemet. På DFU / Danske Fodbolddommeres 

foranledning afholdes møde mellem DBUs lokalunion, dommerklubben og 

fodboldklubben. Her præciseres fodboldklubbens ansvar. 

 

I et mindre antal tilfælde har dommerne politianmeldt spillere for vold. DFU / 

Danske Fodbolddommere støtter dommeren og dommerklubben i processen. Det 

er vores klare holdning, enhver voldelig eller truende adfærd overfor dommeren 

skal politianmeldes. 

 

DFU / Danske Fodbolddommere kommenterer normalt ikke lokalunioners 

strafudmåling i alvorlige sager. Men det er vores opfattelse, at hårde straffe til 

både spillere og klubber har præventiv effekt. Og klubber, der er kendt for at 

skabe disse udfordringer bør afgjort udelukkes indtil der er sikkerhed for 

dommerne. Vi oplever, DBUs lokalunioner har en hårdere kurs end tidligere, hvad 

vi er tilfredse med. Samtidig opfordrer vi generelt til markant skærpelse jf. vores 

handlingsprogram. 

 

ber og spillere, der i  

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 
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- 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 2019 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. 

 

Vi ser dog med bekymring på, at kurserne centraliseres. Ønsker en nordjyde eks. 

at starte som indefodbolddommer betyder det i 2019 en køretur til Vejle for et 

kort kursus. Og det er endnu værre for en sønderjyde, der ønsker at starte som 

Futsaldommer. Her kan køreturen blive på mere end 550 km. i alt. Det virker 

afgjort ikke befordrende for nye dommere – eller rimeligt. 

 

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

udfordringer, der er omkring breddedommernes kontinuerlige kompetence-

udvikling, uddannelse og fastholdelse. Den nuværende uddelegeringsaftale 

anvendes ganske enkelt for lidt – og af visse lokalunioner faktisk ikke. Omkring 

2000 breddedommer modtager efter DFUs opfattelse ikke tilstrækkelig 

kompetenceudvikling til bare at oppebære niveauet.  

 

Ved sommerens implementering af lovændringerne blev det for alle dommere 

meget tydeligt, at der ikke er tilstrækkelig fokus på breddedommerens forhold. 

Eliten blev grundigt uddannet i juni måned – men ingen breddeinstruktører kom 

på kursus før oktober. Derfor kunne ingen undervise breddedommerne. DBU 

bredde udsendte en ”læs let udgave” af ændringer, der var så svær at læse, at 

DFU / Danske Fodbolddommere ganske enkelt fandt det nødvendigt at udarbejde 

et skrift til dommerne, der kunne forstås. Vi klagede samtidig markant til DBU 

bredde over den mildest talt utilstrækkelige tilgang DBU Bredde havde i sagen. 

DBU udarbejde efterfølgende videoer, webinarer og tilbød en kursusrække – men 

dele heraf blev først afviklet efter sæsonstart. Breddedommerne skal ikke 

fremover opleve sådanne situationer. Og alle dommerklubber er klar til at hjælpe 

med både denne og alle andre udfordringer – behovet for dommerklubbernes 

medvirken blev meget klart i sommers. 

 

 

--oo0oo-- 

 
Det er DBU, der er ansvarlige for at sikre, dommerne er korrekt og tilstrækkeligt 
uddannet. Men når det som i sommers ikke sker, kunne bestyrelsen have den tilgang 
blot klage og ikke gøre mere. Men sådan er hverken DFU / Danske Fodbolddommere 
eller dommerklubberne. Vi hjælper og supplerer, når det er påkrævet. Derfor har vi 
også i 2019 udgivet en lydudgave af fodboldloven, der findes på vores hjemmeside. Vi 

har også – om end i begrænset omfang - udsendt spørgsmål og svar. Svarene er givet 
af DBUs lovgruppe – men ikke nødvendigvis formidlet bredt ud af denne. 
 

 
--oo0oo-- 

 
I 2018 startedes på DFU / Danske Fodbolddommeres foranledning forhandlinger med 

DBU bredde om etablering af en ”kompetence og fastholdelsespulje”. Forhandlingerne 
gik i stå i foråret 2019, idet DBU Bredde meddelte, de behøvede mere tid. I oktober er 
forhandlingerne genoptaget – og en aftale synes at være mulig fra januar 2020. 
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Aftalen vil – ud over at sikre ressourcer til lokale faglige kompetencetiltag i 
dommerklubberne, også afklare de fortsatte gråzoner, der er omkring 
dommerpåsætningen i visse private kampe. Der er ingen tvivl om behovet for denne 
pulje. DFU / Danske Fodbolddommere har gennem flere år gjort opmærksom på de 

mange uheldige konsekvenser, manglende faglige aktiviteter i dommernes 
nærhedsområder og eget netværk har. Og med vores aftaler har dommerklubberne 
afgivet indtægter fra dommerpåsætninger. Derfor skal DBU bredde finansiere disse 
aktiviteter, hvad altså nu synes at blive aftale fra januar 2020 og fremover. I 
bestyrelsen er vi tilfredse med. vi nu kommer videre på dette område. 
 

 

 

1.2.4.:  Kommunikation, hjemmeside og sociale medier 
 

 

Vores hjemmeside har nu det grundlæggende design og indhold, vi fastlagde i 

vores kommunikationsbeslutninger i 2018. Vores webmaster er fortsat Per Bo 

Christensen. Vi betragter nu hjemmesiden som overgået fra udviklingsfase til 

driftsfase. 

 

Hjemmesiden benyttes afgjort rundt om i landet. I perioden fra medio juni til 

medio september foretog 5100 forskellige brugere 8100 opslag. Det er en bred 

vifte af hjemmesidens indhold, der besøges. Mest besøgt i perioden var 

”pixieudgaven af fodboldloven”, andre sider om lovstof, Formanden har ordet, 

men også siden om at blive fodbolddommer besøges af mange. Bestyrelsen er 

meget tilfreds med aktivitetsniveauet på hjemmesiden og vil sikre dens aktualitet 

også fremover. 

 

 

--oo0oo— 

 

Bestyrelsen besluttede for år tilbage at være på de sociale medier, især Facebook. 

Vi har i forlængelse af denne beslutning øget vores aktive indsats betydeligt, så vi 

i dag står som en tydelig organisation både på vores åbne og lukkede side. 

Ansvarlig for anvendelsen af de sociale medier er Nicolai Nielsen. Det er en meget 

tidskrævende opgave, idet der nærmest dagligt skal følges med på en række 

andre hjemmesider for at sikre deling af opslag, ligesom bestyrelsen selv 

foretager opslag. Betydningen af Faceboook ses tydeligt ved disse data: 

 

 Opslaget om pokalfinalens dommer blev læst af mere end 12000 

de første 12 timer 

 Formanden har ordet læses af mere end 1500 hver måned 

 Opslag om tøjsituationen blev set af mere end 3000, hvor mere 

end 2500 brugte tid på opslaget. Der kom over 100 

kommentarer. 

 

Facebook er kort og godt blevet en væsentlig kommunikationsform fra DFU / 

Danske Fodbolddommere til alle dommere og dommerinteresserede. 

 

Heldigvis foregår der god debat på vores lukkede side. Vi følger debatten – og 

blander os ind i mellem med fakta. Vi oplever debatten som god og respektfuld. 

Det er tydeligt, dommerne respekterer hinanden – og også uens synspunkter. Det 

er vi meget tilfredse med. 
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--oo0oo-- 

 

 

Formanden udsendte i efteråret et nyhedsbrev til alle DFU / danske 

Fodbolddommeres dommere. Det første i flere år. Grundlæggende er det 

bestyrelsens opfattelse, dommerne skal have deres nærhed og informationer fra 

dommerklubberne. Men vi vil med de delegerede drøfte, om et eller to 

nyhedsbreve fra bestyrelsen årligt skal være fremtiden. 

 

”Formanden har ordet” er fastholdt i 2019. 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-- 

 

 

 

Det seneste år har formanden på vegne af bestyrelsen udsendt 14 nyhedsbreve til 

dommerklubbernes bestyrelser. Nyhedsbrevene har indeholdt løbende status på 

bestyrelsens arbejde – og også i visse sammenhænge indeholdt dybere 

gennemgange af særlige problemstillinger. Antallet af nyhedsbreve er det højeste 

på et år nogensinde og vidner om de sager og udfordringer, året har været 

præget af. 

 

Bestyrelsen har endvidere mailorienteret landets dommerklubber når behov. 

 

 

--oo0oo-- 

 

 

 

Efter gennemførelsen af de 2 fodboldture til London med i alt 30 deltager 

besluttede bestyrelsen at udbyde 3 ture fra okt. 2019 til mar. 2020. De 2 ture til 

Liverpool med kamp på Anfield blev udsolgt i eksprestempo. 27 deltager var 

afsted i oktober og 24 deltagere har en stor oplevelse i vente i marts. 16 

deltagere skal have en række spændende oplevelser i London i januar. 

 

Vi vil fastholde disse udbud også det kommende år, forventeligt 2 ture med kamp 

i hhv. Liverpool og Manchester United. 

 

 

1.2.5.:  Tøjaftalen, Diadora og Sport Scandinavia 

 
Tøjaftalen med Sport Scandinavia udløb for breddedommernes vedkommende i 2019. 
Elitens er gældende til 2022.  
 
En række udfordringer omkring både leveringsforhold, pris og serviceniveau gjorde, der 
var behov for en grundig drøftelse af situationen i Divisionsdommerudvalget, 
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dommerklubberne og bestyrelsen. Beslutningen blev en forlængelse af aftalen på 
breddesiden indtil 2022. 
 
Efter både langvarige og udfordrende forhandlinger indgik vi en aftale.  Aftalen skulle 
sikre, at breddedommeren også de kommende år kan anvende allerede indkøbt tøj i eks. 
trio, uden der er forskel på nyt og ældre.  
 
Men da tøjet igen var klar til at købe viste det sig, at Diadora havde ændret på den 
grønne farve. Diadora afviste længe dette, uanset fotos tydeligt viste det. DFU / Danske 
Fodbolddommere forlangte den nye farve blev kasseret og en ny grøn trøje i oprindelig 
farve blev produceret. Dette er aftalt.  
 
Der har generelt været store udfordringer med levering og kommunikation med Sport 
Scandinavia, både på bredde og eliteside. VI har gjort det klart, at dette er uacceptabelt 
og skal forbedres. Vi har i aftalen sikret, vi kan opsige denne uden sanktioner. Det 
ønsker vi ikke, men vi vil benytte muligheden, såfremt Sport Scandinavia ikke overholder 
de leverings- og kommunikationsaftaler, der er indgået. 
 
Blækket var dårligt blevet tørt på denne tillægsaftale, da vi konstaterede, at Sport 
Scandinavia havde undladt at informere os om, at den gule trøje ikke kan leveres i de 
gængse størrelser med lange ærmer før efter efterårssæsonen. Vi forstår ganske enkelt 
ikke tilgangen fra Sport Scandinavia, der jo har en forretning i denne aftale. 
 
Bestyrelsen håber og forventer, der nu er ro om aftalen – og at denne fungerer de 
kommende år. Bestyrelen vil samtidig forberede sig på processen omkring fastlæggelse 
af dommertøj, når vores aftale udløber. 
 

 
 

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 2019 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.  

 

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

udfordringer er særdeles velfungerende i forhold til Divisionsforeningen og 

dermed rammerne for eliten. DBU nedsatte i sommers et nyt dommerudvalg, der 

lagde fra land med flere faglige tiltag. Vi har aftalt evaluering af dette første 

halvår inden jul. Fra dommer- og udviklerside er derflere input til 

dommerudvalget omkring både rammer og ikke mindst læringsforhold. Vi 

forventer at få disse forhold grundigt drøftet og afstemt. 

 

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

Bestyrelsen arbejder gennem drøftelserne med DBU Bredde 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-- 

 
 
Sommerens udfordringer gjorde, DFU / Danske Fodbolddommeres bestyrelse klagede til 
DBU Bredde. Det var vores opfattelse, DBU bredde og lokalunionerne på en række 
områder overtrådte Udmøntningsnotatets bestemmelser, især vedr. 
kommunikationsforhold og dommerfaglige aktiviteter. Klagen medførte en række 
intense drøftelser og møder. 
 
DFU / Danske Fodbolddommere har gennem hele årets dialog med DBU Bredde holdt 
fast i det nødvendige i en markant styrkelse af nærhedsprincippet i forhold til 
fodbolddommere. Dette er derfor også afgørende i DFU mod 2023. Dommere skal ledes 
i enheder, der har tid, ressourcer og overblik, så den enkelte dommer oplever en 
motiverende personlig og anerkendende ledelse i dagligdagen. Dette ansvar er i 
nuværende aftaler DBU breddes. Vi vurderer, dette reelt kun kan løses ved at langt 
større og stærkere samarbejde med dommerklubberne, ikke kun om 
kompetenceudvikling, men også om alle forhold fra påsætning og indplacering til 
informationer og udviklinger. De seneste år er det hele blevet for maskinelt – og det 
koster dommere. 
 
 

--oo0oo-- 
 
I en lokalunion har både dommerklubber og DFU / Danske Fodbolddommere i flere år 
arbejdet på at få lokalunionen til at fjerne et sæt retningslinjer, der af dommerne 
beskrives som et straffekatalog. I bestyrelsen har vi den klare opfattelse, at sådanne 
retningslinjer er skadelige og demotiverende – og faktisk flere steder også i direkte 
modstrid med indgåede aftaler og formål. Efterårets dialog med lokalunionen har gjort, 
der nu pågår et arbejde herom. Den eneste løsning er for dommerne en afskaffelse af 
sådanne regelstyringer. 
 
 

--oo0oo— 
 
Eftersommerens svære drøftelser med DBU Bredde er nu afløst af et absolut mere 
konstruktivt klima. Vi er jo enige om målet, dommere nok til alle kampe, og disse er 
kompetente på niveauet. Med et fald i aktive dommere på flere hundrede det seneste 
årstid er udfordringen erkendt hos alle. Det er også erkendt, at der skal ske nye tiltag. 
Andet sted i denne beretning og i DFU mod 2023 er DFU / Danske Fodbolddommeres 
handlingsplan beskrevet. 
 
Det er vores vurdering, DBU Bredde gerne vil en række tiltag, men også, at DBU Breddes 
struktur er en udfordring i at sikre især hurtige beslutninger og handlekraft. Derfor har vi 
opfordret DBU bredde til at sikre en mere entydig og national rammesættende ledelse 
af dommersektoren. Denne opfordring har DBU Bredde tage imod. Samtidig er der 
etableret et nyt dialogforum på topplan mellem DBU bredde og DFU / Danske 
Fodbolddommere, der indledningsvis mødes månedligt for at sikre en mere proaktiv 
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tilgang til hele dommerområdet samt øget involvering af alle lokale frivillige 
dommerledere. 
 
Det er mit håb, drøftelserne og de ind i mellem lidt optrukne fronter i 2019 har skabt en 
gensidig forståelse for vores fælles mål og ikke mindst, at dommerklubberne ikke er 
fjender eller ligegyldige sociale klubber, men er aktive, særdeles attraktive og 
løsningsorienterede samarbejdspartnere. Dommerklubberne er på mange måder et 
afgørende element i at vende udfordringerne på dommersiden i Dansk breddefodbold. 
 
 

--oo0oo-- 

 

I en DBU lokalunion udgives med passende mellemrum et nyhedsbrev til alle 

fodboldklubberne. DFU / danske Fodbolddommere konstaterede, der i 2 artikler 

var alvorlige lovmæssige fejl. Fejl, der kunne få trænere, spillere og forældre til at 

tro, fodboldloven er anderledes end den er – og dermed skabe konflikter. 

Bestyrelsen henvendte sig til redaktøren, der videresendte vores henvendelse til 

forfatteren. 

 

Resultastet var en ualmindelig grov og krænkende skrivelse fra forfatteren til os. 

VI blev beskyldt for ting, der ikke tåler at blive refereret i denne beretning. Vi 

forstår først og fremmest ikke tilgangen. Vi tilbød at kvalitetssikre det lovmæssige 

i artiklerne – eller at man på anden måde sikrede dette. Det må være i alles 

interesse. 

 

Vi klagede omgående til lokalunionens formand, der markant tog afstand fra 

svaret. Artiklerne indeholder nu ikke mere lovmæssige forhold, hvad egentlig er 

en skam. Men de skrives stadig af samme forfatter. Lokalunionen fastholder, der 

skal være rummelighed. Vi har udtrykt en meget klar forventning om ikke igen at 

modtage den slags æreskrænkende skrivelser. 

 

 

--oo0oo— 

 

I bestyrelsen ser vi frem til samarbejdet med DBU Bredde i 2020. Vi og 

dommerklubberne er klar til at tage del i opgaverne og ansvaret for at vende 

udviklingen, så der igen er nok og kvalificerede dommere i dansk breddefodbold. 

Vi håber og tror, efterårets mange dialoger og drøftelser har skabt et nyt og langt 

mere konstruktivt grundlag for samarbejde. 

 

 

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. Bestyrelsen 

har siden suppleret puljen. Vi oplever nogen interesse herfor, men desværre ikke 

altid helt skarphed i dommerklubberne i forhold til målgruppen. Der er fortsat 

midler i puljen. 

 

Det er i aftalen fastlagt, at DFU / Danske Fodbolddommere skal udarbejde et 

kamplederkursus, der stilles til rådighed for DGIs klubber med ungdomsfodbold. 

Vi har udarbejdet et forslag hertil. DGI har p.t. forskellige særregler i forskellige 

lokalområder, hvilket gør, det indtil nu ikke ar været muligt at færdiggøre kurset. 

 

 

--oo0oo— 

 

Vi har i et par omgange drøftet med Dansk Firmaidræt, hvorvidt det er muligt at 

udvide vores samarbejde, eks. i forhold til erhvervsskoler mm. Drøftelserne har 

endnu ikke ført til konkrete tiltag, men vi vil naturligvis fortsætte disse. 

1.3.: Afslutning 

 
 

Afslutningsvist vil bestyrelsen takke alle for det store arbejde der er ydet i 2019: 

Af dommere, af udviklere, af vejledere, af instruktører, og af dommerklubberne. 

 

Samtidig skal lyde en tak til vores samarbejdspartnere for samarbejdet, 

dialogerne og de indgåede aftaler i 2019.  

 

 
 

Ejby, den 09. november 2019 
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Tore Østergaard Nicolai Nielsen Leif Plauborg 

Formand Næstformand Næstformand 
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Kjeld Holmen John Østergaard  

Kasserer Bestyrelsesmedlem  

  

  

  

  

 


