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Randers december 2019 
Kære dommerkollega  
 
2019 er på vej mod sin ende, og det betyder traditionen tro et jule-/nytårsbrev fra Randers Fodbold-
dommerklub. I dette brev vil vi gøre status over højdepunkterne i efteråret og se lidt frem mod vores 
aktiviteter i starten af 2020. Helt særligt vil jeg nævne, at opstarten af 2020 bliver noget anderledes 
end vi har været vant til igennem mange år, alene af den årsag at vi ikke har mulighed for at benytte 
os af firmasportens lokaler pga. ombygning. Det betyder at generalforsamling samt den obligatori-
ske teorigennemgang kommer til at foregå på Ulvehøj i Haslund (Vorup FB). 
 
Samarbejde med Djurslands Fodbolddommerklub 
 
I 2020 har vi valgt at indgå i et samarbejde med Djursland vedr. løbetræninger og en temadag på 
Randers Stadion d. 22. februar bl.a. med besøg af Bo Henriksen – træner i Horsens. Temadagen er 
for ALLE medlemmer – også de der ikke er aktive dommere.  
 
Se mere om Temadagen på hjemmesiden her: http://rfdk.dk/invitation-til-faelles-tema-dag/ 
 
Temadagen betyder samtidigt at vi har valgt at aflyse det medlemsmøde vi plejer at have i marts 
måned, da de to dage ligger så tæt på hinanden og der i forvejen er obligatorisk teorigennemgang 
også i denne periode. 
 
Aftale om fysioterapi 

 
Se mere på hjemmesiden 
 
Klik: 
http://rfdk.dk/fysioterapi/ 
 
 

 
 
 
 
Få styr på formen ovenpå jule-sulen: 
 
Starten på 2020 foregår den 12. januar kl. 10, hvor vi star-
ter op med løbe-træning i Anneks-hallen. Her kan du hilse 
på dine dommer kolleger, løbe og ønske godt nytår. Herefter er der yderligere 3xtræning i An-
nekshallen 26. januar, 9. februar og 23. februar – alle dage også kl. 10. Vil man tage turen til Grenå, 
har man mulighed for at deltage onsdag d. 26. februar og onsdag d. 4. marts kl. 19.30 i idrætscente-
ret. 
 
RFDK til Superligafodbold 
Fredag d. 8/11-2019 afholdte RFDK medlemsarrangement i Puma Loungen på det nuværende 
Cepheus Park, Randers. Dette skete i forbindelse med Superligakampen, RFC-AAB. Arrangementet 
startede ud med, at vi fik serveret stadion-pølser samt øl & vand. Samtidig fik medlemmerne mu-



    

Randers Fodbolddommerklub Nyhedsbrev december 2019 Side 3 af 12 
 

lighed for, at have en dialog om hvordan at de enkelte havde oplevet deres sæson – særligt omkring 
bestemte udfordrende situationer og opførsel på de sociale medier. Derefter blev vi anvist vores 
pladser på tribunen til superligakampen, hvor vi sammen kunne vurdere spillernes og særligt dom-
merkvartettens indsats i en heftig 3-3 kamp. I pausen blev der serveret kaffe & kage, inden vi kunne 
overvære de sidste 45 minutter. Vi var hele 38 medlemmer til dette arrangement, så vi laver et lig-
nende arrangement i 2020.  

 
 
 
 

Ny kilometertakst 
Taksten falder med 4 øre pr kilometer. Med virkning fra den 1. 
januar 2020 vil den være på kr. 3,52 pr. kilometer. 
 
 
 
 

Dommergrundkursus  
Kender du nogle der gerne vil være dommer, så har de chancen nu...  
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Et nyt initiativ fra DBU er under opsejling. Hvis du vil vide mere om muligheden for dommer-
grundkursus eller kender du nogen der kunne tænke sig at høre om det at blive dommer, så har vi en 
ny rekrutteringsansvarlig i RFDK – nemlig Finn Lovring. 
 
Afslutningsfest 
For 7. år i træk lagde Skovbakken lokaler til vores afslutningsfest – som samtidigt markerede 80-års 
jubilæum i klubben, der blev dannet tilbage i 1939. Skovbakkens håndtering af os og deres evner i 
køkkenet har gjort, at vi vender tilbage den sidste lørdag i oktober 2020. 
 
 
 
Traditioner bliver fulgt… 
 
 
 
Årets dommer 
Erik Stisen blev kåret til årets dommer 2019 i Randers Fodbolddommerklub. Læs mere på hjemme-
siden.  
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Årets talent  
Rasmus Frederiksen blev kåret til årets talent 2019.  

 
 
 
 
 
10 år som dommer 
Jørgen Mygind og Patrick Remon har begge været fodbolddommere i 10 år. Derfor blev de hædret 
til afslutningsfesten på Skovbakken.  
 
 

  
Begge dommere får udleveret DFU-nål med påskriften 10 år og vin 
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Oktobermødet – Bowling 
Traditionen tro blev der spillet bowling på Mariagervej i Randers. Bowlingmester 2019 blev Ken-
neth Velling, der også tidligere har haft pokalen. 
 
Udviklerformand 
Efter nogle års virke som udviklerformand, har Claus Mygind Laursen valgt at fratræde denne op-
gave med udgangen af 2019. Der skal herfra lyde et stort tak for opgave-varetagelsen til Claus. Det 
er ikke nogen nem opgave, hvor mange ting skal gå op i en større enhed. Det er dog lykkedes så 
godt som det har været muligt. Fra 2020 vil Finn Lovring varetage denne opgave, der virker som en 
naturlig sammenhæng til arbejdet med dommerrekruttering og fastholdelse. 
 

 
 
Hjemmeside 
Vi har – også når vi sammenligner os med mange andre en flot hjemmeside, men skal den være 
spændende kræver det et godt indhold. Derfor har vi brug for dine input. Send billeder og små hi-
storier, der fortæller om dommerlivet, oplevelser m.m., der kan vise, hvorfor det at dømme fodbold 
er verdens bedste hobby. 
 
Udover de ting, som vi som bestyrelse bringer, det du sender til bestyrelsen eller til Steffen, vil vi 
også efter bedste evne sørge for, at du kan finde links til regler m.m. på hjemmesiden.  
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Hjemmesidem www.rfdk.dk og facebook er vores vigtigste orienteringskilde til medlemmerne, så 
besøg den jævnligt. Har du oplevelser, viden eller andet, der kan bidrage til at gøre hjemmesiden 
mere spændende, så kontakt Steffen Gade eller bestyrelsen. Kontaktoplysninger på bestyrelsen fin-
des her: http://rfdk.dk/kontakt/ 
 
Mails 
Vi vil i ny og næ sende små beskeder om medlemsmøder, aktiviteter m.m. rundt på mail til de 
dommere, vi har mail-adresser på. Får du ikke mails fra os, så kontakt Jørgen Rasmussen.  
 
Randers City-stafet 
I 2019 valgte vi igen at tilbyde deltagelse i Randers City-Stafet. Det var virkelig en flot indsats af 
alle. Mon ikke det bliver en gentagelse i 2020? Det er helt bestemt et godt socialt arrangement – 
uanset hvor god den fysiske form er. Alle er velkommen til at deltage.  

  
 
Teoriundervisning, test og fysisk test 
Husk, at man skal deltage i teoriundervisning for at dømme i DBU Jyllands turneringer.  
 
Er man forhindret i at deltage grundet arbejde eller lignende, skal man på forhånd kontakte Leif 
Andreasen 
 
Tilmelding til teoriundervisning er obligatorisk. For at komme på deltagerlisten skal du kontakte 
Leif pr. mail - luffeleif@gmail.com. 
 
Teoriundervisning følgende dage: 
18. februar 2020 – kl. 19 
20. februar 2020 – kl. 19 
26. februar 2020 – kl. 19 
Kursussted: 
Ulvehøj - Cafeteriet 
Møllevangsvej 9 
8940 Randers SV 
 
Fysisk test 
 
For følgende dommere: 
  Dommere med indplacering fra Serie 3 og op 
  Linjedommere med indplacering fra Serie 2 og op 
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Teoritest 
Nyoprykkede serie 3 dommere samt udviklere 
 
Tilmelding til Leif Andreasen pr. mail – tidspunktet er søndag d. 15. marts i tidsrummet kl. 10-12 i 
Anneks-hallen v/ Randers hallen. De der tager cooper-testen skal dog have denne på Langvang. Se 
mere om dette i dommernyt nr. 18 udsendt af DBU. Her kan du også se hvor du ellers kan tage te-
sten, hvis du er forhindret denne søndag. 
 
Der vil blive lavet en plan for fremmødet til teoritest m.m. Den kan ved udgangen af februar måned 
ses på hjemmesiden. 
 
 
Tøj 
På shopeasy.dk kan du som medlem af en dommerklub under DFU købe billigt 
dommertøj. Når du bestiller farver, skal du huske, at farve nummer 1 er sort. 
Nummer 2 farve er gul. 
 
Uddannelse 
Som fodbolddommer forventes det, at du uddanner dig løbende. Det sker gennem kurserne i den 
strukturerede dommeruddannelse. Du kan finde kurserne ved at vælge Fokus, når du er logget på 
DBUnet. Det første kursus som ny dommer er Dommer i Praksis, og derefter med ca. 1 års interval 
kurserne Dommeren som leder 1 og 2. Desuden kan også tages Linjedommer 1. Dommere indplace-
ret i serie 3 eller derover skal have gennemført linjedommeruddannelse. Har du ikke det, så find 
snarest muligt de relevante kurser. Har du spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Svend Jensen, 
Leif Plauborg eller Finn Lovring. Randers Fodbolddommerklub opfordrer alle medlemmer til at 
søge relevante kurser. 
 
Kontingent og kampafgift 

Sammen med dette brev er der en opkrævning på kontingent og 
kampafgift. Husk at betale til tiden (1. februar). Gør man ikke 
dette, sker to ting. Man vil ikke blive påsat kampe, før afgiften 
er betalt og der vil blive udsendt rykkere (pålagt rykkergebyr). 
Betaler man stadig ikke, vil regningen blive sendt til inkasso, og 
udgifterne hertil vil blive lagt på ens opkrævning. Har man pro-
blemer med økonomien, så kontakt Jørgen M. Rasmussen. Så 
kan der måske laves en afdragsordning. 
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Generalforsamling 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Randers Fodbolddommerklub. Generalfor-
samlingen afholdes tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.30 På Ulvehøj ved Cafeteriet i Haslund – 
(Vorup FB.) 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskabet 
4. Fastsættelse af kontingent og kampafgifter 
5. Indkomne forslag 
6. Orientering fra kampfordeleren om det forløbne år 
7. Valg 

a. Formand – Ulrich Kjær Egebjerg på valg – villig til genvalg. 
b. Bestyrelsesmedlem – Leif Andreasen – Villig til genvalg. 
c. Bestyrelsesmedlem – Anders Nielsen – Villig til valg. 
d. Suppleant (Rasmus Stisen – villig til genvalg) 

8. Valg af revisor – 1 i ulige år og 1 i lige år 
a. Karl Ostrowski – på valg – villig til genvalg 
b. Revisorsuppleant  

 
 
I lighed med tidligere vil der blive lavet en kort skriftlig beretning forud for generalforsamlingen 
(Ultimo januar 2020) – den vil kunne findes på vores hjemmeside. På generalforsamlingen vil den 
skriftlige beretning blive suppleret af en mundtlig. I forbindelse med generalforsamlingen vil DFU 
igen være repræsenteret og vil her bl.a. fortælle om DFU mod 2023 og den nye Fastholdelses- og 
Kompetencepulje, som også får betydning for Randers Fodbolddommerklub. Se mere her: 
https://danskefodbolddommere.dk/danske-fodbolddommere-mod-2023/ 
 
I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved en franskbrød. Her er der rig mulighed 
for at hygge sig med sine kolleger. 
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Årets breddedommer i region 3 - 2019 er fra Randers Fodbolddommerklub! 
I indstillingen af Finn til årets breddedommer fremhævede bl.a. følgende: 
Finn støtter dommerne i klubben i forhold til faglige spørgsmål, usikkerhed omkring dommerger-
ningen osv. Finn er også i år blevet uddannet til vejleder som han har et naturligt flair for og han 
brænder tydeligvis for at få ”nye dommere” godt i gang. I den forbindelse har han også stået for en 
”stand” på klubfællesskabsdag på Randers stadion, med det formål at informere om dommerger-
ningen til alle fodboldinteresserede – naturligvis med håbet om at rekruttere nye dommere. 
 

 
Finn Lovring (tv.) fik en flot klapsalve og overrakt diplom og blomster af sin dommerkollega, Dan 
Weller, der også er formand for DBU Jyllands Dommerområde 3A. 
 
Kampfordeler, adresser m.m. 
Husk altid at melde afbud m.m. på DBUnet og til Tage. Tage er ansvarlig for påsætning i ikke-DBU 
Jylland påsatte kampe. I disse kampe står Randers Fodbolddommerklub for afregningen med kamp-
arrangøren (fra 1. januar 2020 alene for DGI og Firmaidræt), så kig godt efter på din kampseddel, 
hvor det fremgår, om du selv skal opkræve penge. Tage har det samlede overblik og koordinerer 
med bestyrelsen.  
 
At Randers Fodbolddommerklub udbetaler penge til dig, betyder også, at vi er nødt til at have en 
række oplysninger fra dig, fx dit kontonummer. Det betyder også, at når du skifter bank, adresse 
osv, så skal du også huske at orientere Jørgen, da han ellers ikke kan udbetale penge til dig. 
Se telefonnumre og mailadresser senere i dette nyhedsbrev. 
 
Desuden er det vigtigt, at du husker at opdatere din email-adresse (send mail til Tage og Jørgen, 
hvis du skifter. Se i øvrigt vores privatlivspolitik på hjemmesiden) - Privatlivspolitik 
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Sommerfest 
I 2019 blev der afholdt sommerfest på Slotskroen– er det noget vi skal gentage? Det vil helt sikkert 
blive debatteret på generalforsamlingen. 
 
Lidt blandet (fx mødetidspunkter og indberetninger)  
Husk nu mødetidspunkterne (30 minutter før, hvis man dømmer alene, 45 
minutter før hvis man er i trio og i DBU-turneringer 60 minutter før). Ligele-
des skal man huske at indberette udvisninger og bortvisninger i DBU Jylland-
træningskampe.  Vær opmærksom på, at advarsler er ensbetydende med 10 
minutter uden for banen, og holdet i denne periode er reduceret. Ved udvis-
ninger (røde kort) må der normalt sættes en anden spiller ind efter 10 minut-
ter. 

 
Udvisninger i træningskampe i DBU Jylland Region 3 
træningsturnering 
Træningskampe i DBU Jylland Region 3’s turnering. Her skal 
alle udvisninger (rødt kort) indberettes til Region 3.  
 
Udvisninger i andre kampe – indberetning? 
I privatarrangerede træningskampe, hvor du påsættes af DBU 
Jylland: I disse kampe skal alle udvisninger (rødt kort) indbe-
rettes til DBU Jylland. I øvrige træningskampe, fx DGI (påsat 

af dommerklubben) skal du kontakte Finn Lovring eller Leif Plauborg, før du foretager dig noget. 
 
Disciplinærsager  
Oplever du noget, der ikke er normalt skal du i forbindelse med indberetningen kontakte bestyrel-
sen. Har du behov for hjælp i forbindelse med udfyldelse af udvisningsskema, indberetning af hold, 
træner m.m. er du altid velkommen til at hente hjælp hos et af bestyrelsesmedlemmerne.  
 
Nøglebrik 
Skal man dømme på Cepheus Park Randers (Randers Stadion) kan man ikke komme ind i omklæd-
ningsrummet uden at henvende sig til en leder i Randers Freja, medmindre man har en nøglebrik. 
Dommerklubben har fået stillet nøglebrikker til rådighed til de fleste dommere. Har du ikke hentet 
din, så kan du gøre det hos Jørgen. Kontakt ham og aftal nærmere.  
 
Videokamera 

Dommerklubben råder over et videokamera, der kan lånes til at op-
tage kampe på. Vi opfordrer til, at du laver en aftale med kollega, 
og at I så optager hinanden. Det er der rigtig meget læring i.  
 
Videokameraet er meget nemt at betjene. Kontakt Leif Andreasen 
for yderligere information.  
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Facebook 
Du må meget gerne lægge billeder, små historier, spørgsmål osv. på vores facebook-side. På vores 
facebookside kan du også se billeder fra mange af dommerklubbens aktiviteter. Ligeledes kan man 
med fordel følge med på DFUs hjemmeside og facebookside. Her er der mange spændende historier 
og debat omkring dommergerningen. Søg efter Danske Fodbolddommere. Som noget nyt har vi 
”lukket” vores facebook-side, sådan det giver bedre muligheder for at stille dommerfaglige spørgs-
mål og samtidigt inviteret Djurslands fodbolddommerklub med ind.  
 
 
Kalender 
En kalender over vores aktiviteter findes på hjemmesiden. Desuden er det en god ide, at du også 
følger med på facebook, hvor nogle af dine kolleger indbyder til ekstra aktiviteter.  
 
Tag initiativet 
Alle dommermedlemmer skal i øvrigt opfordres til at komme med gode idéer til arrangementer, 
initiativer eller tiltag. Kontakt bestyrelsen med gode idéer, så støtter vi med stor garanti op om det-
te. 
 
Til sidst vil jeg på vegne af Randers Fodbolddommerklubs bestyrelse ønske jer alle og jeres familier 
en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. Held og lykke i den kommende sæson 
– husk at støtte hinanden ude på banerne. 
 
Mange sportslige og venlige hilsener 
 
 
Ulrich Kjær Egebjerg 
Formand 
Randers Fodbolddommerklub 
 


