
Seminar 

bestyrelsesmedlemmer
16. November 2019



Dagens program

 10.30-12.30 - Formiddagsprogram

 DFU orienterer om DFU 2023

 DFU orienterer om FKP og øvrige ændringer i 

Udmøntningsnotatet

 DFU orienterer om Futsalaftalen

 DFU orienterer om status på eliteområdet

 behandling af ovennævnte i tværregionale grupper

 Spørgsmål / kommentarer / opsamling



Dagens program

 13.15-15.00 - Eftermiddagsprogram

 Sådan anvender vi i praksis Fastholdelses- og kompetencepuljen

 oplæg fra DFU, gruppearbejde

 kamp - dommerpåsætning efter 1. jan 2020.

 det betyder aftalen

 kompensation i 2020

 15.00-15.45

 "Spørge / debattime" - alle emner fra dommerklubberne kan 

rejses

 15.45 -



DFUs holdopstilling

 Bestyrelsen

 Tore, Leif, Nicolai, Kjeld, Per

 Suppleanter (arbejder med diverse steder)

 Rene Rasmussen ( sekretær i bestyrelsen), Hans

 Dialogforum, DBU Bredde topledelse

 Tore, Leif, Nicolai

 Ledelse Fastholdelse og kompetencepulje

 Leif, Thomas 

 Webmaster og info

 Per Bo

 Sociale medier

 Nicolai

 Eliteforhold og forhandlinger

 Per

 AD hoc gruppe kamppåsætning mm.

 Rene, Hans



Historikken

 Dommerklubberne stiftet for at påsætte dommere og sikre uddannelse mm.

 Før 2000: 

Jylland: dommerklubberne håndterer alt dommerarbejde 

Sjælland: DBU påsætter, dommerklubberne klarer uddannelse

 2002:

Efter svære drøftelser overgår den jyske påsætning af DBUs turnering til DBU. Reelt 
uklar definition.

Uddannelsesaftale med DBU giver ”10.2 midler” til fastholdelse og uddannelse af alle 
dommere.

DBU etablerer en dommeruddannelsesgruppe og overtager de følgende år uddannelse 
af nye dommere, instruktøruddannelsen og etablerer en landsdækkende 
efteruddannelse af dommerne ( struktureret uddannelse)



Historikken

 2006 - 2012 

DBU overtager mere og mere talentudvikling og finansierer denne. DFU 
træder ud af samarbejdet om eks. Lyngby kurserne

DBUs omkostninger til dommeruddannelse stiger markant – og 
uddannelsesaftalen med DFU kommer under pres. Det gør hele 
samarbejdsaftalen med bl.a. ekslusivdelen også.

Dommerklubberne modtager fortsat 10.2 midler – men med mindre og 
mindre fastlagte samarbejdsopgaver. DBU nævner de rige dommerklubber, 
der fester for bloktilskuddet

 2012

I forbindelse med forlængelse af samarbejdsaftalen og et ændret maks. for 
skattefri omkostningsgodtgørelse ønsker DBU i forhandlingerne ikke at 
regulere denne, men at reducere den. Det ender i konflikt.



Historikken

 2013

DFUs bestyrelse vælger med opbakning fra landets dommerklubber, at 
der ikke dømmes fodbold. DBU svarer igen med, at samarbejdsaftalen er 
misligholdt og der ikke kommer nye aftaler med DFU. DBU ønsker at 
overtage dommerne – og ”gør sig lækker” i nyhedsbreve.

Dommerne står fast, og fredag inden sæsonstart accepterer DBU 
dommernes indeksregulering af godtgørelsen – samt behovet for en 
samarbejdsramme. ”21 punkts erklæringen” udarbejdes.

Der nedsættes en gruppe, der skal beskrive det kommende samarbejde, 
4 fra DBU, 4 fra DFU.



Historikken

 2013

Krævende forhandlinger starter. DBU fastholder, der ”aldrig igen” bliver 
en samarbejdsaftale med DFU. DFUs bestyrelse drøfter dette indgående –
også med ”chefforhandleren” i den nedsatte 4 mands gruppe. Valget 
bliver at acceptere – med nye dialog og konfliktløsningsredskaber.

DBU ønsker ikke en ny uddannelsesaftale og afviser ultimativt 
bloktilskud. DFUs modsvar er bestemmelsen i Udmøntningsnotatet om 
grundopgaver og uddelegering. DBU forpligtes til at betale alt 
uddannelse. DBU underskriver en perspektivering om mere og bedre 
efteruddannelse både nationalt og lokalt.

DFU får indføjet dialogforpligtelsen – og forpligtelsen til at blive enige. 



Historikken

 2013

Udmøntningsnotatet og 21 punktserklæringen beskriver også kamppåsætningen. 

 2014- 2015

Dialogen er ophørt mellem DBU og DFU – trods bestemmelserne. DBU ønsker ikke at mødes. Dette 
fastholdes – ved at undlade at svare – eller melde afbud af andre grunde.

DBUs tolkning af dommerpåsætningsbestemmelserne er langt fra den forståelse, DFU har af 
aftalen.

DFU skifter formand 2015. Dialogkrav intensiveres – og kommer langsomt i stand. Reelt bliver 
møderækken betydelig – uden der sker afgørende ændringer i tolkningerne af 
Udmøntningsnotatet. Der kommer dog ro på en række sager og forståelser.

Perspektiveringen vedr. uddannelse gennemføres ikke – og både fastholdelses- og 
uddannelsesaktiviteter i dommerklubberne reduceres. Dette fortsætter de kommende år.

DFU er markant i kritikken – med en faglig og objektiv fremstilling.



Historikken

 2016 – 18

DBU ændrer struktur. Udmøntningsnotatets dialogbestemmelserne gør, at FLU kan afvise at 
mødes med DFU. Det vælger man i flere år. Først i 2018 efter markante krav accepterer FLU at 
mødes. Inden da har DFU og DBU været i voldgift om dommerpåsætningsbestemmelsen.

DFU får i voldgiften medhold i den principielle forståelse af kamppåsætningsbestemmelserne. 
DBU anerkender ikke – eller kun delvist dette.

Fastholdelse og kompetenceudvikling lokalt er mere mangelfuld end nogensinde. Ca 2000 bredde 
dommere tilbydes ingen andre kompetenceudvikling end et årligt 2 timers foredrag om 
lovteoretiske ændringer.

DFU ønsker varige løsninger på både kompetenceudvikling og kamppåsætning og fremsender 
allerede i 2017 forslag til ny rammeaftale herom. DFU og DBU Jylland laver en dommeranalyse, 
der bekræfter, at kompetencetiltagene fra DBU er meget begrænsede. DBU nævner offentlig, at 
der bruges mange millioner på dommernes efteruddannelse, tal, DFU slet ikke kan få til at passe 
med aktivitetsniveauet. DBU afviser at fremlægge dokumentation for, at beløbene ikke er 
lønninger.



Historikken

 Vinteren 18 og 2019

DBU og DFU mødes i flere omgange. Også DBU ønsker ro. DFU præciserer behovet for gensidig respekt og 
balance i de nødvendige tilpasninger af bestemmelserne om kamppåsætning og kompetenceudvikling. 

DFU vurderer fortsat, de 2 hovedområder må løses i en samlet model, hver for sig synes det meget svært 
at skabe balance.

DBU går i stå og udsætter en samlet løsning. Store problemer omkring lovændringerne i sommeren 19 –
og dommerne klædes ikke ordentligt på. DFU går ”hårdt til værks”. Der må og skal ske ændringer.

I efteråret bliver dommermanglen meget tydelig – og anerkendes åbent fra DBU. DFU har gennem årene 
påpeget årsager – og lancerer nu begrebet dommerdesign. DBU anerkender efter intense forhandlinger, 
at der skal ske øget samarbejde med DFU – og at der i egen organisering / ledelse må ske ændringer. 

For første gang i flere år oplever både DBU Bredde og DFU konstruktive møder og dialoger. Der er fra 
begge en vilje til at skabe forandringer og lykkes.

DBU og DFU indgår i oktober de aftaler, vi i dag skal drøfte nærmere.



Hovedideen – At bygge bro og skabe ro

 DBU påsætter

 Dommerklubberne styrker deres faglige og samlende profil

 Fælles indsats om fastholdelse og kompetenceudvikling

 Sikkert økonomisk grundlag

 Nødvendig overgangsordning 

 Mere dialog og samarbejde på hele dommerområdet

 Dommerklubberne mere med i fastholdelse og faglige 

emner



DFU mod 2023

Vores fælles værdi og handleprogram. Viser vores formål, vores vigtigste 
fokusområder og vores tilgang til disse

 Mission, vision og værdier

 Dommernes vilkår

 Uddannelse og kompetenceudvikling

 Dommernes sikkerhed

 Fastholdelse af dommerne

 Dommerdesign (det samlede design dommerne virker i)

 Sammenhængskraft, ledelse og kommunikation



DFU mod 2023

Afgørende highlights er, at vi

 Er uafhængige af andre organisationer

 Arbejder for dommerne på alle niveauer

 Arbejder på 2 niveauer

 Rammeskabende, politisk og med vilkår på bestyrelsesniveau

 Praktisk nærværende, udførende, samlende, fagligt støttende og 
arrangementsskabende på dommerklubniveau

 Altid har en samarbejdende tilgang med de, der vil samarbejde 
med os – men også er klar til at agere uden samarbejde, hvis det 
kræves



DFU mod 2023

Hvad er nyt i DFU mod 2023

 Fokus på dommerdesign både nationalt og lokalt

 Mindre fokus på dommernes sikkerhed

 Mere fokus på fastholdelse

 Mere fokus på kompetenceudvikling

 Mere klart budskab om samarbejde og vores ansvar

 Justeret i stort omfang vedr. kommunikation



Udmøntningsnotatet – en ny fremtid

DFU og DBU bredde har indgået en række aftaler, der reviderer og nytænker dele 
af samarbejdet – og først og fremmest 

 Sikrer et øget samarbejde mellem DBU og DFU / dommerklubberne

 Øger kravet til kommunikation og proaktive drøftelser ( undgå sager, frustrationer 
og reaktioner, når ting er sket – men klare det inden)

 Finansierer individuelle faglige fastholdelsestiltag i dommerklubberne

 Giver mulighed for finansiering af faglige aftner i hele DK, hvis vi vil

 Sætter ny og afklarende ramme for kamppåsætningen

 Skal give afsæt for fremtidens tøjaftaler, 

 Skal give afsæt for reelt arbejde for, at alle dommere er medlem af DFU  og at der 
også visuelt samarbejdes – eks. omkring logo på tøjet



Dialogforum DBU - DFU

DBU bredde og DFU har på bestyrelsesniveau etableret et dialogforum

 Dialogforum

 Skal sikre proaktiv dialog mellem DBU og DFU

 Skal sikre, Udmøntningsnotatets bestemmelser overholdes ( især § 4)

 Involvering af DFU og dommerklubberne inden beslutninger træffes

 DBU bredde giver info til DFU, der formidler til dommerklubber. Korte svarfrister må
forventes

 Har den nødvendige beslutningskompetence, så vi kommer fremad og løser
tingene

 Har I begge organisationer kompetence ind ad til, så aftaler implementeres

 Mødes én gang månedligt



Futsalaftalen - Futsalligaen

DBU og DFU har indgået en 4 årig aftale for dommerne i Futsal ligaen.

 Headset indføres i 2020

 Rammer for dommerne før og efter kamp, herunder sikkerhed

 Honorarjusteringer i en trappemodel

Udgangspunktet er, at Futsal er i en opbygningsfase. Hverken hold eller 

dommere er reelt på liganiveau endnu, hverken i organisation, økonomi, 

ledelse og faglighed.



Eliteområdet

DFU har aftaler om dommernes vilkår og honorar med DBU og 

Divisionsforeningerne

 Ny VAR aftale indgået og trådt i kraft allerede

 Nyt dommerudvalg og ny struktur i DBU

 Øgede krav til både dommere og udviklere

 Mere støtte til dommerne, både fysisk og mental træner

 Øget honorar til udviklerne i superligaen

 Høje ambitioner og mange tiltag skitseret

 Dialogmøde mellem DFU og dommerudvalget i vinterpausen



Drøftelse



PAUSE…………….



Dagens program

 13.15-15.00 - Eftermiddagsprogram

 Sådan anvender vi i praksis Fastholdelses- og kompetencepuljen

 oplæg fra DFU, gruppearbejde

 kamp - dommerpåsætning efter 1. jan 2020.

 det betyder aftalen

 kompensation i 2020

 15.00-15.45

 "Spørge / debattime" - alle emner fra dommerklubberne kan 

rejses

 15.45 -



Fastholdelses- og kompetencepuljen -

FKP
 Pulje på kr. 250.000 årligt til faglige fastholdelsesarrangementer

 Ekstra midler

 Målgruppen er erfarne dommere

 Arrangementerne skal placeres lokalt med afsæt i dommerklubberne

 Lokalunionerne har adgang til midlerne – men de skal direkte anvendes til 

lokale tiltag for erfarne breddedommere

 Fælles ”ledelse” på 4 personer, 2 fra DBU, 2 fra DFU

 DBU varetager alt administration



Fastholdelses- og kompetencepuljen -

FKP
 Puljen kan dække (eksempler)

 Instruktørhonorar (maks 3 ”lektioner” pr arrangement)

 Kørsel instruktør

 Let forplejning

 Lokaleleje, halleje, baneleje

 Honorar ekstern foredragsholder ( rimeligt niveau)

 Billetter til kamp etc.

 Kørsel for maks. 2 lokale tovholdere

 Andre direkte omkostninger

 Puljen kan ikke dække

 Udvikling, rent sociale tiltag (eks. Bowling eller ølsmagning), Billetter til 

offentlige foredrag etc. 



Fastholdelses- og kompetencepuljen -

FKP
 Eksempler på aktiviteter indenfor puljen-helt eller delvist finansieret

 Alle samlinger i dommerklubben med fagligt indhold

 Teoriaftener

 Praktisk ledelse

 Linjedommerens virke

 Kommunikation / konfliktløsning

 Fysisk træning med / uden instruktør

 Dommeraften omkring en lokal kamp (eller superliga)

 Tur til fodbold ind / udland



Fastholdelses- og kompetencepuljen -

FKP
 Afgørende krav til dommerklubberne

 Alle dommerklubber skal gennemføre flere arrangementer indenfor 

puljens område (flere er 2 eller mange …..)

 Alle dommerklubber skal udarbejde årsplan

 Aktiviteter i dommerklubben min. 12 måneder frem – helst 15 – 18 

måneder

 Skal anvendes til bevilling fra FKP pr 01.10. hvert år

 Alle dommerklubber skal synliggære sin årsplan

 Egen hjemmeside

 DFUs hjemmeside

 Aktivitetsansvarlig i alle dommerklubber



FKP 

Debat, forventninger, spørgsmål

 Er dommerklubben klar til opgaven?

 Hvis ikke sikker, hvad skal der så til?

 Hvilke spørgsmål og overvejelser har du?

 Vil de opstillede krav give udfordringer?

 Hvis ja, hvilke, og hvordan løses de?

 Skal DFU centralt lave ”kompetenceudvalg”, der udarbejder 

inspirationskatalog og / eller hele aftenprogrammer?

 Andre vigtige elementer, der skal afklares?



Dommerpåsætning efter 1. jan 2020

Siden 2014 har der været uenighed om aftalerne i 21 pkt. erklæringen og 

Udmøntningsnotatet. Ny aftale sikrer entydighed

 Alle kampe i DBUs turneringer på alle niveauer påsættes af DBU

 Uanset DBU ikke kan påsætte dommer må dommerklubben ikke påsætte

 Kan DBU ikke påsætte alle kampe skal der igangsættes særlig 

fokuseret rekrutteringsindsats (DFU ønsker også fastholdelsesindsats)

 Alle private kampe og stævner påsættes af DBU – uanset deres form.

 DGI og kampe under firmasporten / rene firmakampe/ stævner 

påsættes af dommerklubben



Dommerpåsætning efter 1. jan 2020

Hvad og hvordan gør vi i praksis

 Dommerklubberne skal indsende oplysninger om nuværende 

påsætninger til DFUs udvalg

 Hvis dommerklubben ønsker kompensation i 2020 herfor skal der 

indsendes dokumentation / revisorerklæring med afsæt i 2019

 Stævne / kamparrangørerne orienteres i brev fra DFU / DBU om, at 

kamppåsætningen fremover varetages af DBU.

 DBU vil anføre, hvad man som arrangør får – og forventeligt et slags 

prisblad

 Dommerklubben skal ved henvendelser henvise til DBUs kamppåsætter 

i området.



Dommerpåsætning efter 1. jan 2020

Hvad nu hvis

 En arrangør på baggrund af brevet ikke ønsker at skifte til DBU

 Møde mellem arrangøren, DBU og DFU / dommerklubben. Formålet er at 

sikre, arrangøren skifter til DBU. Er det udelukket laves en konkret aftale 

mellem DFU og DBU i forhold til arrangøren – og dommerklubben påsætter

 Forvent ikke, der er indtægter herved – desværre nok kun arbejde – og det 

skul undgås hvis overhovedet muligt.

 En arrangør ønsker, dommerklubben er tilstede ved et stævne og 

klarer alt praktisk

 Aftales konkret mellem DBU, dommerklubben og arrangøren. 

Dommerklubben skal honoreres herfor

 DBU eller en dommerklub påsætter kampe, der skulle påsættes af den 

anden part

 Er et brud på aftalen. Erstatningspligt (principielt uden fradrag for 

omkostninger). Vurderes og afgøres i Dialogforum



Dommerpåsætning efter 1. jan 2020

Husk, det er en sammenhængende aftale

 DBU tilfører FKP med kr. 250.000

 DBU overdrages kamppåsætning, der tidligere er vurderet af 

dommerklubberne til ca kr. 100.000

 Dommerklubberne får (delvis) kompensation i 2020

 Dommerklubberne har fremover ikke omkostninger til en række 

aktiviteter

 FKP kan hæves i beløb, hvis behov ( ved en fælles finansieringsmodel)

 Dommerklubbernes ledere skal i udgangspunktet lave dommerfaglige 

tiltag, ikke administrative 



Alt det andet

Nu bliver der åbent forum for at drøfte alt i plenum. Men inden da:

 Tøjaftalen

 Diadora nu.

 Ny aftale i 2022 – p.t. ikke klart med hvem.

 DBU ønsker at drøfte en fælles tøjaftale. DFU er åben herfor, hvis det 

samlet set er bedst for dommerne

 Logo

 I stort set alle andre lande bærer dommerne turneringsejerens logo på 

dommerdragten. Det ønsker DBU også – men vil ikke sætte krav.

 DFU og DBU har aftalt at arbejde med, hvorledes DBUs opfordring om 

medlemskab kan blive mere reel og virksom – og hvordan DFU også reelt 

kan opfordre til at bære DBUs logo.



Ordet er frit


