Silkeborg Fodbolddommerklub har afholdt ordinær generalforsamling onsdag den
22. januar.
Der var mødt 28 medlemmer op til årets generalforsamling, hvor Formanden Mogens
Jakobsen bød alle velkommen i Lunden.
Inden starten af generalforsamlingen, var der nogle ting der skulle på plads, da flere af vores
dommere har haft mærkedage og runde fødselsdage.
2 dommere havde haft runde fødselsdage i 2019.
Gunnar Sørensen 50 år - 23. september 1969 og Jan Dybdal 60 år - 30. marts 1959
Nåle.
Der var 3 dommere, der havde været dommer i 10, det blev markeret med DFU´s 10 års
dommernål
Jørgen Glargaard 06-03-2009 til 2019 - Carsten Gammelvind 26-11-2009 til 2019 - Preben
Christensen 06-12-2009 til 2019
Derefter gik vi over til dommerklubbens pokaler.
Teoripokalen, gik til et forholdsvis nyt medlem i dommerklubben, men ikke mindre
velfortjent, da han svarer rigtigt på 22 ud af 25 spørgsmål, og de nærmeste konkurrenter
havde kun 20 rigtigte svar. Tillykke til Flemming Lejer.
Skivepokalen, gik i år gå til en dommer der startede sin dommergerning tilbage i 1988 og
dømmer stadig kampe, født 1941, er kasserer i seniorklubben og været det siden
seniorklubbens startede. Han er en god repræsentant for vore dommergerning og en som
kamppåsætter altid har kunne få hjælp fra, når tingene brænder på. God og vellidt dommer
blandt kollegaer og boldklubber, men som vi måske har glemt og hædre. Det vil vi gerne i
år, råde bod på og tildele dig Skivepokalen. Tillykke til Torben Pedersen
Året pift Pokalen som året pift, blev i år tildelt, en dommer der tog dommerkort i 2017, han
har trods sin korte tid som dommer allerede markeret sig som et kommende talent, som vi i
dommerklubben forventer os meget af. Han er meget seriøs med hensyn til sin
dommergerning, og viser stor forståelse for det at kunne lede en fodboldkamp. Men ikke
kun på fodboldbanen gør han et godt indtryk, han møder op, når dommerklubben indkalder
til diverse møder og arrangementer, hvor han deltager aktivt. Han er ikke en person med
store armbevægelser, og måske derfor lægger man mere mærke til den seriøse indstilling,
som han har til dommergerningen. Han blev tilmeldt talentarbejdet i region 3B i 2019
indplaceret i serie 3, da udviklerudvalget i Silkeborg fodbolddommerklub, vurderede at der
var et talent potentiale, der kunne udvikles yderligere, og her så udvalget rigtig. Det stod
hurtig klart for Pre-talentudvalget i region 3 B, at Silkeborg igen havde sendt en dommer,
der har den rigtige indstilling til tingene og med mulighed for at være i talentsystemet og fra
efteråret 2019, indplaceret i serie 3, hvor han henover efteråret, har arbejdet og udviklet sig
med raketfart og efter et ½ år i Pre-talent er rykket en række op, så han fra foråret 2020
dømmer i serie 2.Det bliver spændene at følge hans udvikling i de kommende år. Tillykke til
Mikkel Dalgaard.

Valg.
Kasserer, Dan Schlajkjer, på valg blev genvalg.
2 ordinære bestyrelsesmedlemmer.
Jacob Bendtsen, på valg, blev genvalgt.
Troels Duelund, på valg men, modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen forslog, Ejner Rasmussen, der blev valgt.
Valg af to prioriterede bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Karsten Meldgaard, på valg, blev genvalgt.
Carsten Gammelvind, på valg, blev genvalgt.
Valg af 2 revisor for 1 år.
Carl Emil Stausbøll, på valg, blev genvalgt.
Vivi Kattenhøj, på valg, blev genvalgt
Valg af én revisorsuppleant for 1år.
Bent Knudsen, på valg, blev genvalgt
Uddrag af beretning.
2019, blev et godt år, som vi kan se tilbage på, for Silkeborg fodbolddommerklub.
Vi har øget vores medlemstal og vi har fået en større bredde i vores talent gruppe, vi har
dømt et utal af kampe, og vores udviklere har igen i 2019 være meget aktive.
Tak til alle der har været med til at bidrage til klubbens gode renomme, ude i
fodboldklubberne, DBU og DGI, men det har også været et år, på godt og ondt, men de
gode oplevelser, er dog i overtal.
Vi kan godt mærke af i som dommere, kommer mere rundt, ”ud af vores trykke omgivelser”,
især i østlig retning, til Århus og Randers.
Der også sket en holdningsændring i spillere, trænere og lederes opførsel ud på banerne, i
hele det jyske område, deres adfærd omkring trusler og vold, et fænomen vi normalt ikke
har oplevet i vores nærområde, det var kun noget, de andre blev ramt af.
Men i 2019 har vi oplevet, at spillere, trænere og ledere hurtigere griber til den slags, som
også har gjort, at vi har haft kampe, der er blevet stoppet før tid, og i en enkelt kamp, har
dommeren måtte politianmelde en spiller, der gik langt over det tilladte, da spilleren spyttede
på dommeren og forsøgt at nikke en skalle.
Antal udvisninger ca. 32 i 2019, som vi er bekendt med, hvilket er en stigning i forholdt til
2018, og der er det sammen man oplever på landsplan.
Vi oplevede en del uro og kaos, i forbindelse med indførsel af det nye lovstof 2019/2020,
ved efterårets start, hvor DBU ikke rigtig viste hvordan det skulle håndtere dette, men vi kom

dog igennem ved fælles hjælpe, efter en del tovtrækkeri frem og tilbage, det har så gjort at
DBU breddedommergruppe har været i gang med at finde den rigtige måde at indfører nyt
lovstof på.
Men nu til de gode oplevelser, vi har i 2019 fået pæn tilgang af nye dommer og dommere
fra andre dommerklubber, 7 nyuddannede dommere er kommet til og 7 dommere fra andre
dommerklubber eller dommere der igen har fået lyst til at dømme fodbold er kommet til og
afgangen fra os her været minimalt, så medlemstallet nu er oppe på 83 medlemmer, og hvor
der er 75 aktive dommere og udviklere.
Med den tilgang må vi sige at vi en attraktiv dommerklub, men det forpligter, os til hele tiden,
at være skarpe og på forkant, med tilbud og støtte.
Opgaver:
Vi har stillet dommere/linjedommere til 4003 antal kampe i 2019 og hvilket er noget over de
sidste par år kamptal.
Indefodbold er på tilbagegang i vores område det er kun blevet til få timer, Futsal er kommet
i gang, men kan ikke opveje tabet af indefodbold timer, men det er samlet blevet til 215 timer
i 2019.
Som nævnt tidligere har vores vejledere og udviklere, lavet et kæmpe stort stykke arbejde i
2019, det er blevet til 133 opgaver, et arbejde dommere i hele Jylland, har nydt godt af.
Mange dommere er blevet løftet af deres råd og vejledning, og kan i 2020 glæde sig over,
at de er kommet en række højre op, og andre har fået gode råd til at arbejde videre med
deres udvikling.
Der har også hen over året, været weekender, hvor dommermanglen DBU J har gjort, at der
har været påsat dommere over deres indplacering, men det har I også klaret fint, der har
ikke været situationer, hvor I ikke har kunne klaret opgaven.
Så I kan være stolte af jeres præstationer i 2019, aldrig før har vi klaret så mange opgaver
hele vejen rundt, det er ikke jer der er årsag til dommermangel i Jylland.
Dommerne:
Hvordan er det ellers så gået, ude på banerne, lad mig starte i toppen.
Morten Krogh, har haft sin første sæson som FIFA-dommer og han har dømt 18 kampe i
Superligaen i 2019, hvor højdepunktet var deltagelse i Pokalfinalen og det er blevet til fire
kampe i Europa, hvor han har dømt U-17 og U-21 landskampe, samt Europa League kval.
Udover det har han været med som 4. dommer i fire kampe, så det er i alt blevet til 8
internationale kampe, alt i alt har 2019 været et rigtig godt år.
Han fået flere og bedre kampe i Superligaen og det er gået god i de internationale kampe,
så et rigtig godt år for Morten.
Esad, har valgt og gå linjedommervejen, så held og lykke til ham.

Ved efterårets sæsonen start, havde vi 3 mand i DBUs talentstrenger, fik vi tilgang af Casper
Andersen der var indplaceret i RTG, her har der været op og nedture, men han har på grund
af arbejde, selv valgt og trække sig fra RTG.
Mads Baattrup og Mikkel Dalgaard, er med i Pre-talent i Region 3B, de har begge haft en
god sæson, og rykket en række op til serie 1 og 2, hvilket er flot.
Fremtiden ser lys ud for vores klub, hvad angår talenter og jeg ved at flere af de nye
dommere, også har ambitioner på at gå den vej, så der ligger et arbejde i at få dem gjort
klar til det.
Men vi skal jo ikke glemme alle jer som gør, at vi er en attraktiv dommerklub, for såvel
dommere, som fodboldklubber, alle jer der dømmer breddekampene og er med til at støtte
og udvikle talenter, det er alle jer der tager det store slæb uge efter uge, med at få afviklet
alle fodboldkampe i Jylland
Alle har leveret en stor indsat, for at få alle kampe afviklet med neutrale dommere, vi kan
som dommere godt være vores arbejde bekendt, da vi har været med til at finde de rigtige
vindere af kampene, en indsats der er værdsat ude i de Jyske fodboldklubber.
Vores vejleder- og udviklerkorps har også i 2019, ydet en kæmpe indsats, for vores egne
dommere, som dommere fra andre dommerklubber.
Det er blevet til rigtige mange gode og lærerige samtaler ud på banerne, som gerne skulle
højne arbejdet ud på banerne.
Som jeg nævnte i nyhedsbrev nr. 3, er der i 2019, gjort et stort arbejde, med mange af de
unge dommere, der er kommet til de sidste par år, for at få den løftet fra ungdomskampe til
seniorkampe, mange har i efteråret fået prøvekampe i serie 4, hvilket også er gået godt, så
de nu i 2020 er indplaceret i serie 4.
Og så er der gruppen der ligger i serie 4/3, som har fået godt og fine karakter her i 2019, og
er aktuelle emner til videre arrangement.
Et er at få høje karakter i serie 4/3, noget andet der gør, at man rykker op i rækkerne, det
kræver også at få styrket ”sit lovstof og sine fysiske evner betydeligt” og få rettet op på de
fokus områder der måtte være, således at udvalget kan se, at der sker en udvikling hos den
enkle dommer, et område der hen over vinteren, skal arbejdes med i teorilokalet og gennem
vintertræning, dommerklubben har fokus på dette, og vil tages initiativ til samlinger hen over
vinteren.

Kamppåsætter:
Vi skal ikke glemme og takke vores kamppåsætter for hans arbejde gennem 2019, han har
med stort arrangement og store viden, formået at fået fordelt opgaverne, så alle dommere
har fået kampe på deres niveau, og det antal kampe de har ønske, og han har også være
involveret i påsættelse af vejledere og udviklere, i samarbejde med dommerudvalgene,

hvilke har gjort at vi har nået så mange opgaver, at næsten alle dommere er blev vejledt
eller udviklet, så stor tak til Jan Sørensen for indsatsen.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen fik to ekstra bestyrelsesmedlemmer ved generalforsamlingen i 2019, hvilke har
gjort, at der er flere hænder at trække på til de forskellige aktiviteter, der har været forskellige
udfordringer for at få det til at fungere, men vi er godt på vej til at alle, trækker i samme
retning og byder ind med deres kompetence, der er afholdt 5 bestyrelsesmøder, samt en
del sager drøftet på mail, hvor vi har løst de sager, der har været oppe, og meget af vores
arbejde har været at planlægge og afholde aktiviteter for jer dommere.
En ting som vi ikke er kommet i mål med er vores hjemmeside, det har været op af bakke
hele året, vi miste det gamle domæne, fik oprette et nyt, men herefter gik det galt, vi skulle
have et NemID, hvilket er sværere end man skulle tro, her i 2019/2020, men det er ikke
lykkedes endnu at få det op og køre, men vi arbejder videre med det.
Men i kan nu følge med på DFU hjemmeside, hvor vi har fået et link.
Der har som nævnt, været nogen udfordringer med kampe, der er blevet aflyst før tid, hvilke
har givet os lidt mere arbejde end de tidligere år, men vi føler at vi er kommet godt igennem,
og håber at dommerne også har den følelse.
Der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen til enhver tid bakker dommeren op, hvis han/hun
føler sig forurettet eller deres grænser for deres tolerance bliver overtrådt og stopper en
kamp før tid, ingen i bestyrelsen vil på noget tidspunkt klandre dommeren, men kun bakke
op og støtte.
Vi kan alle have en mening om, hvordan man kunne, havde handlet i situationen, men det
er nu engang dommeren i den pågældende situation der træffe beslutningen, den beslutning
vil altid i Silkeborg FDK blive accepteret.
Det er bestyrelsens indtryk, at de få sager har været indberette til DBU J, har været
fyldestgørende og er blevet behandlet efter de retningslinjer der er lagt i fodboldloven og
DBU J´s disciplinærudvalg og dommerne er blevet hørt og har haft mulighed for, at
uddybede kommentar til deres indberetninger, således at de der har trådt ved siden af, har
fået den passende og fornøden straf.

