Silkeborg Fodbolddommerklub nyhedsbrev nr. 2 2019.
Vi er nu kommet godt igennem forårets aktiviteter, vil starte med at takke alle, for
indsatsen i foråret og et vel overstået Sejsstævnet, håber I må får en god sommerferie og
være klar til efterårets kampe, for kender jeg kamppåsætteren ret, skal han nok finde
masser af opgaver til jer.
Hvad er der ellers sket hen over foråret, der er dømt en masser kampe og vores vejledere
og udviklere har haft hænderne fulde med opgaver lokalt og i DBU J´s regionerne og
kamppåsætteren har gjort et stort og værdifuldt arbejde, sammen med jer, for at få
enderne til at nå sammen, I har klaret opgave fint, ingen nævneværdige problemer med
kampafvikling, tak til alle for bidraget hertil.
Ved sæsonstarten var der 10 nye mand der skulle i gang med dommergeringen til stor
glæde for kamppåsætteren. 3 tidligere dommere, som gerne ville i gang igen, samt 7
nyuddannede dommere. De er alle kommet godt i gang, alle er blevet vejledt og flere er
klar til større opgaver, og vil blive udviklet hen over efteråret.
Øvrige dommere har stort set fået én udvikling og de der mangler eller skal have en mere,
skulle vi gerne nå i efteråret.
Morten Krogh, har haft officiel debut, som FIFA-dommer her i foråret og det var i Ungarn,
25. marts - 2. april, til en U17 turnering for landshold, hvor han dømte to kampe og var 4.
dommer i en, og til juli forventer han kamp igen, når de første kvalkampe til Europa
League starter.
Herhjemme i Superligaen er det gået rigtig godt, i foråret har han dømt både i Parken og
på Brøndby Stadion, været måldommer i Pokalfinalen, samt dømt to af de afgørende
nedrykningskampe.
Som nævnt er vores udviklerkorps eftertragtet og har mange opgaver i hele DBU J Region
3, ikke mindste i Århus området, men dejligt at vi også kan klare denne opgave, men det
betyder også, at vi bliver presset på, at få egne dommere udviklet.
Jeg vil gerne her benytte lejlighed til at takke de udviklere, som bor i vores område, men
har medlemskab i nabodommerklubber, de har også ydet et stor indsat, gennem hele
foråret.
I DFU har der gennem hele foråret, været arbejdet på en ny rammeaftale, mellem DFU og
DBU, til gavn for dansk fodbold, og ikke mindste for os dommere og dommerklubber, en
aftale vi ser frem til bliver indgået og blive en del af.
DFU har forlænget tøjaftale med Diadora, hvilken skulle betyder, at der er ro om tøj frem til
2022.
Indplaceringen for efteråret er nu offentliggjort, tillykke til dem som er rykket er række op,
samt velkommende til 2 nye dommere, Sondre Jørgensen (nye dommer fra 2019,
ungdom) og Casper Andersen (tilflytter Serie 1 RTG)
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Hvad sker der ellers:
Bestyrelse med Sinan i spidsen, arbejder hårdt på at få en ny hjemmeside op at stå, den
skal finde på S-FDK.dk, håber den kommer i lufte medio august mdr.
Bestyrelsen har været i gang med planlægningen af den kommende sæsons aktiviteter og
følgende datoer kan nu meldes ud.
Medlemsmøde, tirsdag den 06. august 2019, (6, november en skrivefejl), kl. 19.00 i Sal. 2,
Lunden, hvor der er mødepligt for alle dommere.
Aftenens emne bliver nyt lovstof og teorimesterskab 2019.
Bowlingaften fredag den 08. november 2018, invitation udsendes medio august, men
reserver allerede aften nu, vi starter kl. 18.00 med bowling og kl. ca. 19.00 fællesspisning.
Omkring Indefodbold/Futsal er datoen endnu ikke fastlagt og invitation bliver udsendt til
alle dommere, når den forelægger, de dommere som tidligere, ikke har dømt indefodbold
eller Futsal, kan allerede nu sende en besked til, kamppåsætter eller bestyrelsen, så vil vi
sikre at i blive tilmeldt kursus, hvis et sådant komme på tale forud for sæsonen.
Vintertræning begynder torsdag den 09. januar kl. 18.30 i Kjellerup Hallen, Lars Bo Larsen
og Jacob Bendtsen bliver tovholder på denne træning, i forbindelse med opstart på
vintertræningen afholdes der forud medlemsmøde i Hallen.
Generalforsamlingen tirsdag den 22. januar 2020 kl. 19.00 i Lunden.
Stor dommerdag, for alle dommere, lørdag den 01. februar 2020, et heldags arrangement,
med mødepligt for alle aktive dommere.
Test 2020, d.d. kender vi ikke, hvad der skal ske på området, men vi har vedtaget at
løbetest, afvikles i Kjellerup Hallen på følgende datoer, torsdag den 12. marts 2020 kl.
18,30 – 21,00 og re-test/opsamling, hvis der bliver behov for det, torsdag den 26. marts
2020 kl. 18,30 – 21,00.
Vi arbejder også på nogle teoriaftner i januar mdr. men nærmere om det når vi kender
omfanget af nyt lovstof, samt hvilke og hvem der skal til teoritest 2020.
Der arbejdes på nyt dommergrundkursus, folk må allerede godt nu begynde at tænke på
kandidater. Kurset bliver forsøg afholdt, november 2019 eller januar 2020, sted?
Til slut, slap af og nyd, den kommende tid med familien og kom retur til efteråret kampe,
med ny energi.
Bestyrelsen ønsker alle, en god og velfortjent sommerferie.
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