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DFU’s mission, vision

DFU’s mission

 Vi skaber klare rammer og vilkår for dommerne, så 
alle kampe afviklet med Danske Fodbolddommere 
sker fair, neutralt ledet og med fokus på det 
sportslige.

 Vi aftaler dommernes vilkår på alle niveauer og 
involverer os på resultatskabende måde i alle 
centrale forhold som uddannelse, træning, 
dommerfaglige tiltag, rekruttering og fastholdelse.

 Vi er alle fodbolddommeres interesseorganisation 
og som sådan både faglig og social dynamo for 
dommerklubberne og disses medlemmer.

 Vi sikrer kompetente og engagerede 
dommerfaglige ledere på alle niveauer, der 
arbejder i et tæt samarbejde med alle 
interessenter.

DFU’s vision

 Vi arbejder for, at alle dommere uanset 
indrangering har et teoretisk, fysisk og 
ledelsesmæssigt niveau blandt de bedste, hvis 
benchmark laves.

 Gennem tæt samarbejde med DBU bidrager vi 
aktivt til, at elitedommernes forhold og indsats gør, 
at eliten lever op til de dommermæssige 
forventninger, alle omkring fodboldsporten har til 
dommerne.

 Vi arbejder fagligt, socialt, og ledelsesmæssigt i 
samarbejde med alle interessenter, så dommerne 
er en naturlig, kompetent og troværdig del af 
fodboldfællesskabet.

 Vi er kompetente og seriøse som organisation og 
individer. Netop derfor er vi attraktive som 
medlemsorganisation og samarbejdspartner. DFU 
er dommernes naturlige organisation, og derfor 
tilhører alle danske dommere DFU.



DFU’s værdier

Passion

Faglighed

Uafhængighed

• Vi er drevet af interessen for fodbold og dommergerningen
• Vi er engagerede og dedikerede
• Vi er frivillige – fordi dommergerningen giver os mening, glæde og værdi

• Vi har vores afsæt i faglighed – og vi løser vores opgave med høj faglighed
• Vi udvikler os hele tiden – og øger vores faglighed
• Vi sætter faglighed højest - som dommer, leder og organisation

• Vi er uafhængige af fodboldens resultatinteresser og organisationer
• Vores uafhængighed og integritet sikrer vores fair, neutrale og kompetente 

tilgang
• Vi er garantien for neutrale og uafhængige dommere i alle kampe



DFU’s afgørende fokusområder

 I det daglige skal der være ro omkring dommernes vilkår, så 
organisationerne, fodboldklubber, ledere, spillere, trænere og dommere 
kan fokusere på det sportslige. 

 Det sikres kun via kollektive forpligtende samarbejdsaftaler mellem 

parterne. De kollektive aftaler er derfor rammen, der sikrer alle parter 
de bedste betingelser for det sportslige arbejde. 

 Kan kollektive aftaler ikke indgås – eller efterleves disse ikke i praksis 
er DFU og dommerklubberne klar til at tage (del i) det ledelsesansvar, 
der skal til for sikre nok og kompetente dommere i Danmark.



Uddannelse og kompetenceudvikling

 Uddannelse og kompetenceudvikling er en naturlig del af dommernes 
forhold. UEFA har fastlagt, at det nationale forbund – DBU – har ansvaret 
for dommeruddannelse på alle niveauer – og dermed også forpligtelsen 
til at sikre denne. 

 Uddannelse og kompetenceudvikling skal prioriteres højt – og DFU tager 
altid fagligt ansvar for alt det, vi er en del af. Vi bidrager med vores 
faglige ekspertise – både med egne tiltag og gennem samarbejdsaftaler 
med DBU.



Dommernes sikkerhed

 Dommernes sikkerhed er ganske enkelt en fundamental betingelse for 
dommernes funktionsvilkår. Derfor skal området have konstant 
bevågenhed og altid prioriteres. 

 DFU forventer, at klubber og spillere, der i sin 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.



Fastholdelse af dommere

 Rekruttering og fastholdelse har været et væsentligt område for DBU og 
DFU i flere år. På alle niveauer i DFU er vi klar til en fælles indsats med 
DBU. 

 Der er nødvendigt, DBU i hele landet tager denne samarbejdende 
tilgang. Vi har jo også her samme mål – at sikre en uddannet dommer i 
alle kampe og her er fastholdelse lige så afgørende. 

 Med dommerklubberne som de logiske tovholdere og faglige ledere er vi 
klar til en fælles indsats med DBU for at fastholde dommerne.



Det samlede design, dommerne virker i (Dommerdesign)

 Det er afgørende, alle dommere på alle niveauer oplever tilfredshed, 
motivation, anerkendelse og udvikling i sin dommergerning. Derfor

 Det er afgørende for den enkelte dommer at opleve retfærdighed, 
anerkendelse, tillid og samarbejde. Derfor

 Det er afgørende, der i forhold til udfordringerne med dommermangel og 
kompetenceniveau sker en stærk, seriøs og empatisk ledelse af og 
kommunikation med den enkelte dommer – og ikke kun med dommerne 
som gruppe



DFU – sammenhængskraft, ledelse og kommunikation

 Overalt og på alle niveauer i DFU har vi fokus på alle de dommerfaglige 
udfordringer og muligheder. 

 For at sikre de bedste vilkår og forhold – og dermed dygtige og 
dedikerede dommere i alle kampe har vi som interesseorganisation 
konstant fokus på alle væsentlige forhold i den ”verden”, vi til daglig 
virker i. 

 Bestyrelser i dommerklubber og DFU arbejder her målrettet på vores 
formål, mål og planer. Vores fælles værdier er fundamentet.


