Silkeborg Fodbolddommerklub nyhedsbrev nr. 1 2019.
Tiden er nu inde til et nyhedsbrev fra bestyrelsen, vinterens aktiviteter er nu vel overstået,
generalforsamlingen gav nye medlem i bestyrelsen, fysisk træning på plads, dommerdag
afholdt, obligatorisk teorigennemgang afsluttet, teori- og fysisktest overstået med godt
resultat, nye dommer er kommet til og seniorklubben kunne den 25. marts 2019, fejre 20års jubilæum.
På generalforsamlingen, blev bestyrelsen udvidet med to nye bestyrelsesmedlemmer, til
7 mand i bestyrelsen, hvilket gerne skulle give mere arbejdskraft der.
Bestyrelse sammensætning 2019:
Formand

Mogens Jakobsen

Næstformand

Jacob Bendtsen

Kasserer

Dan Schlajkjer

Sekretær

Troels Duelund

Bestyrelsesmedlem

Lars Bo Larsen

Bestyrelsesmedlem

Sinan Hendi

Bestyrelsesmedlem

Morten Vestergaard

Uden for bestyrelsen.
Kamppåsætter

Jan Sørensen

Vintertræningen i Kjellerup Hallen, fra januar til slut marts, har være OK, men der er
plads til flere deltagere, ser gerne nogen af de dommere, der ikke nødvendigvis skal til
test, også deltager, en god måde at komme i træning på og møde dommerkollegaer.
Dommerdagen, i marts mdr. blev en succesfuld dag med næste 95 % af alle aktive
dommere, hvor vi fik klaret obligatorisk teorigennemgang og et super indlæg ved Lars
Brunebjerg, omkring talentarbejde/pleje og praktisk dommergerning og ikke mindste en
god social dag.
Teori- og løbetest i Kjellerup Hallen, forløb også fint, et par dommere måtte igennem en
re-test for at bestå teoridelen, fysik test bestod alle, så vintertræningen havde ikke været
forgæves.
Dommergrundkursus i Jyske Park, de 2 første weekender i marts mdr. gav 6 nye
medlemmer,
Ebrahim Khalil, Frederik Baattrup, Halil Tokay, Karina Nielsen Mathias Ingvard Nielsen, og
Nicki Christiansen.
Derud over har vinteren budt på 2 andre nye medlemmer, Nicolaj Simonsen fra Horsens
FDK og Benny E. Sørensen som efter nogen år pause, igen har fået lyste til at komme ud
og dømme fodbold.
Tillykke og velkommen til alle, vi vil alle gøre vores bedste til, at I får en god oplevelse som
dommer i Silkeborg FDK.
I skivende stund er Morten Krogh, i gang med sin første officielle opgave som FIFAdommer i Ungarn, held og lykke til ham.
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Rekruttering- og fastholdelsesudvalgte er i gang med opfølgningen af de tiltag, der blev
sat i gang i 2018, med dommere fra de sidste tre år, for at fastholde nyere dommere i
dommergerningen.
Erfaringen fra denne aktivitet, skulle gerne gøre os bedre til at arbejde med fastholdelse
hele vejen rundt, da også ældre dommere har behov for videre udvikling, teori og fysisk
træning gør det ikke alene, praktisk dommergerning er et område, der kan arbejdes med
hele tiden og gøre os alle til en bedre dommer.
Den kommende sæson, bestyrelsen er nu i gang med planlægningen, følgende datoer
kan i godt reservere.
Medlemsmøde tirsdag en 6. august 2019 kl. 19.00, i Lunden, nyt lovstof 2019/2020 og
teorimesterskab, vil være aftenens emner.
Bowlingaften fredag den 8. november 2019, kl. 18.00.
Start vintertræning tirsdag den 9. januar 2020, i Kjellerup Hallen.
Generalforsamling 2020, onsdag den 22. januar 2020 i Lunden.
Dommerdag lørdag den 1. februar 2020 i Lunden.
Yderligere arbejder vi på at planlægge x. antal teoriaftener, op mod eventuel teoritest
2020.
Skulle der være gode ideer, som I gerne ville have bestyrelsen til at arbejde med, er I
velkommen til at melde det ind til os.
Nærmere om arrangementerne, når tiden nærmer sig og aftaler og lokaler er helt på plads.
Seniorklubben, de har afholdt generalforsamling onsdag den 27. marts, formand Ulrik
Kragelund aflagde beretning om seniorklubbens tilstand, der var stabilt medlemstal på 19
medlemmer, som det har ligget på i flere år, økonomien også god, men han manglede
tilgang af nye medlemmer, således at foreningen kan fastholdes og være et godt aktiv,
fejringen af jubilæet, vil ske med en byvandring i Silkeborg Midtby torsdag den 2. maj
2019. Der var genvalg hele vejen rundt.
Hjemmeside, Inde vi slutter, lige en status på hjemmesiden, der nu har været ned i meget
lang tid, vi arbejder hård på, at få den op og køre igen, det skulle være på plads med vores
udbyder af domænet.
Vi har besluttet at oprette et udvalg til at tag sig af hjemmeside og facebook, hvis der er
nogen som brænder for at arbejde med disse medier, vil vi gerne trække på jer, så send
Sinan en mail, så tage vi fat i det hurtigst muligt.
Tilslut vil vi ønsker alle en god sæson, gå nu ud og gør det lige så fint som i 2018, så vil
alle få en rigtig god oplevelse.
Bestyrelsen 2019.

