Silkeborg Fodbolddommerklubs Nyhedsbrev nr. 3 2019.
Det er nu tid til at gøre status for 2019, en sæson med gode og spændende
kampe, men desværre også kampe med trusler og afbrydelser før tid.
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 stor indsat, for såvel 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 vores arbejde på banerne.
Dommerudvalget (udvikler), har nu været samlet og gjort status over hele sæsonen 2019, og
skal nu indstille, jer dommere til indplacering for sæsonen 2020, til DBU J dommer- udvalg.
De forventes ikke de store rokader, da alle ligget fint på niveau og enkelte ”med pil opad”,
samt også nogen få, ”på over niveau”, så alle skal arbejde videre med deres udvikling i 2020,
for at forbedre sig og blive rustet, til videre engagement op i rækkerne.
Man må også erkende at ”jo højere man kommer op i rækkerne, jo færre pladser er der”,
kampantallet bliver mindre ”jo højere man kommer op”, og der er mange om buddet til disse
pladser.
Der er i 2019, gjort et stort arbejde, med mange af de unge dommere, der er kommet til de
sidste par år, for at få dem løftet fra ungdomskampe til seniorkampe, mange har i efteråret
fået prøvekampe i serie 4, hvilket også er gået godt, så dem forventer vi at se, på det niveau i
2020.
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 man får styrket ”sit lovstof og sine fysiske evner betydeligt” og få rettet op på
de fokus områder der måtte være, således at udvalgte kan set at der sker en udvikling hos
den enkelte dommer, et område der hen over vinteren, skal arbejdes med i teorilokalet og
gennem vintertræning, dommerklubben har fokus på dette, og vil tage initiativ til samlinger
hen over vinteren.
Vi skal ikke glemme at takke vores kamppåsættere for deres arbejde gennem 2019, de har
med stort engagement og store viden, formået at fået fordelt opgaverne, så alle dommere har
fået kampe på deres niveau og det antal kampe de har ønske at afvikler, og de har også
være involveret i påsættelse af vejlede og udvikler, i samarbejde med dommerudvalgene,
hvilke har gjort, at vi nået så mange opgaver, at næsten alle dommere er blev vejledt eller
udviklet.
Vi skal også her hilse velkommen til 4 nye medlemmer, der har valgt at melde sig ind i vores
klub hen over efteråret 2019, Casper Andersen, Akeel Reza, Michael Jakobsen og Tobias
Østergaard Mortensen, husk at tag godt imod dem, så de føler sig velkomne i vores klub.
DFU afholdt deres delegeretmøde 2019, på Fyn lørdag den 9. november, der skulle findes
nyvalg af, et bestyrelsesmedlem og en til 2. suppleantposten, og der havde DFU igen kigge
vores vej, for at finde personer til disse poster og de blev besat af kendet ansigter fra vores
dommerklub, til bestyrelsesposten blev Per Buttenschøn valgt og til 2. suppleantposten blev
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Hans Gammelgaard Rasmussen valgt, stort tillykke med valget og held og lykke
med arbejdet i DFU.
Lørdag den 16. november, havde DFU inviteret til bestyrelsesseminar på Fyn, hvor Mogens
Jakobsen, Dan Schlajkjer, Lars Bo Larsen og Morten Vestergaard deltog, seminartemaet var,
DFU mod 2023, som omhandler DFU’s mission, vision og værdier, desuden blev vi
præsenteret for Fastholdelses- og kompetencepuljen (FKP) aftalen, et spændene oplæg, som
vi ser frem til at skulle arbejde med, til gavn for alle dommere.
Tilbage til en kort orientering omkring de kampe der er blevet afbrudt før tid.
Desværre er vi Silkeborg FDK i 2019 blevet ramt af den kedelige ”trend”, at der er
”fodboldspillere og ledere” der ikke kan opføre sig på en sober måde, men mener, at de kan
tillade sig alt; - det være med grov upassende sprog, - fremsendelse af verbale og fysiske
trusler, - mod dommer, - mod hans familie, - mod modspiller, - spytte på og efter dommeren, spytte på og efter modstander, - fysisk vold - slås, indbyrdes.
Til d.d. har vi haft 3 kampe med dommere fra vores klub, der er blevet afbrud før tid, da
dommerne ikke har følt sig sikre på grund af spilleres adfærd, det være sig egen eller
modstandernes sikkerhed.
1. kamp hvor spillere begyndt at slås indbyrdes, hvor dommeren valgte at stoppe kampen
for egen sikkerhed.
2. kamp hvor sprogbruget blev så groft, hvor dommerens tolerance for hvad man kan
tillade sig, blev overskredet, og valgte at stoppe kampen, da sprogbruget kom fra
spiller på banen og leder på sidelinjen.
3. kamp hvor der mod dommer, blev fremsat trusler, blev spyttet på, samt forsøgt at nikke
en skalle, hvor dommeren valgte at stoppe kampen for egen sikkerhed, og
efterfølgende blev den pågældende spiller politianmeldt, sagen er d.d. ikke afsluttet.
Et område vi i bestyrelsen ser meget alvorligt på, og vil tage det op på vores dommerdag som
et tema emne, for at sikre at alle dommere, bliver klædt på til at håndtere sådan oplevelse og
hvilken holdning der er i organisationen (fodboldverden), DBU, DFU og dommerklub, over for
disse personer, samt hvilke opbakninger er der til dommeren i disse sager fra organisation.
Et lille hjertesuk omkring vores hjemmeside, der arbejdes energisk på at få den op at køre,
men vi er rendt i flere problemer en forudset, så der går noget tid inden den er på plads, der
er dog mulighed for dem som er på Facebook, og følge lidt med i hvad der sker i klubben,
men ellers vil vi bruge mail systemet til at orientere jer, desuden forsøger vi også med de
vigtigste informationer på DFUs hjemmeside, under Dommerklubber/ Silkeborg
Fodbolddommerklub.
Fredag den 8. november 2019, afholdt vi vores årlige bowlingaften og afslutning på sæsonen,
her var 39 dommere tilmeldt, det blev igen en forrygende aften, hvor der blev kastet mange
kugler efter de stakkels kegler, og der blev som sædvanligt heppet på eget hold og grinet af
de andres håbløse forsøg på en ”strike”, en god aften med hygge og socialt samvær på tværs
af indrangering og alder og hvor nye medlemmer fik hilste på den ”gamle garde”.
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Efter en timens god bowling, var det tid til status og de jævnbyrdige hold gav
hinanden kamp til stregen, og afgørelsen var meget tæt, resultater blev, at der ikke blev
skiftet bowlingmester, da sidste åres vinder igen slog til og væltede flest kegler, og holdet på
bane 2 var nogen af klubbens ældste aktive dommere, de formåede at vælte flest kegler,
hvilke gjorde dem til årets hold 2019.
Årets bowling mester 2019 blev, Carsten Gammelvind med 164 kegler.
Nr. 2 Chang Puggaard med 161 kegler og Sinan Hendi med 159 kegler.
Hold konkurrencen blev vundet af holdet på bane 2. med 624 kegler, Chang Puggaard –
Herluf Christensen – Kurt Kaagaard – Per Nielsen, udgjorde holdet.
En rigtig god aften, i et rigtig godt selskab, som kræver en gentagelse i 2020.
Dommerrekruttering, som det er alle bekendt mangler der fodbolddommere i hele landet og
der arbejdes hårdt på at få flere uddannet. I må meget gerne prikke kollegaer og bekendte på
skulderen og spørge om de ikke skal være dommere, men mere om dette emne, når vi
kender datoer for afviklingen af dommergrundkurser i vores område.
DBU Jylland, har inviteret dommerklubberne til en drøft om det øgede fokus på
dommerrekruttering og nyt dommergrundkursus, i december, med henblik på at øge
dommerstanden, og generelt igen styrke fokus på rekrutteringen, et tiltag vi gerne vil være en
del af, da vi også vil have øget antallet af dommere i Silkeborg.
Alle skal nu tage den lidt med ro og få fornyede kræfter, til den sæson der står lige om
hjørnet, nytårsraketterne er ikke mere end lige fløjet til vejrs, inden vi tage fat igen, her
følgende vigtige datoer for vores aktiviteter i vinter 2020.
Kommende aktiviteter:
Vintertræning, torsdag den 9. januar 2020 og hver torsdag frem til udgangen af marts
mdr. 2020.
Opstart på vintertræning i Kjellerup hallen.
Medlemsmøde i Kjellerup Hallen, ind opstart på vintertræningen.
I forbindelse med torsdagens vintertræning, vil vi forsøge med nogle nye tiltag, bl. a. mini
kursus i hjertestarter, samt en aften med en anden form for aktivitet, end løbetræning.
Mandag den 13. januar 2020 i Lunden.
Lokale A. Teoriaften, for elite-, talentdommer og elite/talentudvikler. (Indkaldelse er udsendt).
Lokale B. Tema aften over dommerudviklerrapport, for nyere dommere, der har eller skal
udvikles, og som ønsker mere indsigt i vægtning af de enkle områder i rapporten og karakter.
Onsdag den 22. januar 2020 i Lunden.
Generalforsamling, kl. 19,00 i sal 3.
Lørdag den 1. februar 2020 i Lunden.
Dommerdag, heldagsmøde, med bl.a. obligatoriske teorigennemgang, dagsorden fremsendes
når den endelig er på plads, husk allerede nu at få lagt afbud ind, da der er mødepligt og
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eneste dag, med obligatorisk teorigennemgang i Silkeborg, hvor også teoritest for
udviklere ønskes afholdt.
For endnu ikke planlagt aktiviteter, hvor vi arbejder med teoriaftner, praktisk træning,
fastholdelse samling m.v., de vil blive meldt ud, til den enkle gruppe aktiviteten er tiltænkt, når
endelige aftaler er på plads.
Seniorklubben har også meldt aktiviteter ud for den kommende sæson:
Nytårskur, søndag den 19. januar 2020, kl. 10,30 fra Indelukket (Husk tilmelding).
Generalforsamling onsdag den 25. marts 2020.
Evt. spørgsmål til Ulrik Kragelund.
DBU J Dommernyt november 2019. omkring test i 2020.
Obligatorisk teorigennemgang 2020.
Der indkaldes til obligatorisk teorigennemgang i løbet af november og december måned, som
alle aktive dommere skal igennem.
Fra sommeren 2020 ændres setuppet omkring den obligatoriske teorigennemgang, således
at man kun skal til én teorigennemgang om året, nemlig lige efter at den nye fodboldlov
udkommer i sommerperioden
Så mens der i 2020 vil være et overlap med to teorigennemgange, bliver det til, at du
fremover skal du vænne dig til at gå til teorigennemgang om sommeren.
Teoritesten foregår i ulige år.
Teoritesten foregår altid i ulige år for alle dommere, som har en indplacering fra Serie 3 og
opefter, mens det i de lige år kun er for dommerudviklere samt ny oprykkede Serie 3dommere. Det betyder, at teoritest kun er for nogle af jer i 2020. I bliver indkaldt separat pr.
mail.
Fysisk test hvert år.
Den fysiske test snyder vi jer dog ikke for. Denne er fortsat kørende i vinterhalvåret for alle
dommere med en indplacering efter det, samt alle linjedommere. Indkaldelse hertil kommer i
løbet af november/december måned.
Endnu en gang tak, for indsatsen i 2019, og på gensyn i 2020.

Tak for fodboldåret 2019.

Formand.
Mogens Jakobsen.
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