Nyhedsbrev nr. 1 2020.

Vinterens aktiviteter er nu overstået, der har i 2020 været godt gang i alle områder, dommerdag
med obligatorisk teorigennemgang, løbetræning, m.m.
Corona-virussen.
Men så kom Corona-virussen, som aflyste alle aktiviteter efter den 11. marts 2020, hvilke ramt
vores fysisk test, der var planlagt til den 12. marts og 26. marts 2020, og enkle dommere mangler
obligatorisk teorigennemgang.
Den 12. marts 2020, modtog vi Dommernyt med nedslående besked at alle fodbold-aktiviteter
aflyses de næste 14 dage og fra Silkeborg Kommune at alle faciliteter er lukket til efter påske.
I forlængelse af de nyeste udmeldinger fra de danske myndigheder, aflyses alle DBU Jyllands
fodboldkampe, stævner, kurser, seminarer, klubbesøg og andre arrangementer fra d.d. og til og
med søndag den 29. marts 2020.
Alle obligatoriske teorigennemgange, fysiske- og teoretiske test og kurser under den strukturerede
dommeruddannelse blev aflyst.
På grund af de ekstraordinære omstændigheder har DBU Jylland Dommerudvalg valgt at
suspendere kravene til obligatorisk teorigennemgang, fysisk og teoretisk test for forårssæsonen
2020.
Det vil sige, at når fodboldturneringen genoptages, vil i som dommer kunne blive påsat kampe uanset om du har gennemført obligatorisk teorigennemgang fysisk og teoretisk test eller ej.
Hvornår turneringen genoptages, vides endnu ikke.
I vil samtidig beholde jeres nuværende indplacering i forårssæsonen, uanset om i har deltaget i
test og teorigennemgang eller ej.
Der forsøges, at gennemføre obligatorisk teorigennemgang og fysisk- og teoretisk test i løbet af
forårssæsonen, eller senest inden sommerferien, så vi kan få de sidste dommere igennem – og
gjort klart til efterårssæsonen.
Vores fælles ansvar.
Vi er fuldt ud klar over, at disse tiltag vil påvirke fodbolden, dommerne og mange fodboldklubber
negativt, men vi har den klare opfattelse, at vores samfundsmæssige ansvar som organisationer
og foreninger og vores fælles interesse i at beskytte de danske borgere og hjælpe myndighederne
vægter højest i denne helt ekstraordinære situation.

Nyhedsbrev nr. 1 2020.
Når man så har sundes sig over ovennævnte, vil vi se på hvad der er sket de første 3. mdr. af
2020.
Generalforsamling 2020.
Generalforsamlingen onsdag den 22. januar, blev der uddelt pokaler til følgende.
Teoripokal til Flemming Lajer.
Skivepokalen til Torben Pedersen
Året Pift til Mikkel Dalgaard
Vi tog afsked med Troels Duelund efter 4 år i bestyrelsen, der blev erstattet af en gammel
kending, Ejner Rasmussen og genvalg til alle øvrige, der var på valg.
Bestyrelses sammensætning 2020.
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Dommerdag den 1. februar 2020.
Der havde vi samlet 60 dommere til obligatorisk teorigennemgang og alle udvikler fik klaret
teoritest 2020, og dagen blev afsluttet med et rigtigt godt indslag, omkring vold på banen, mellem
spiller og mod dommerteam, det var et godt emne vi der havde taget op og stor tak til de
impliceret, Jakob Bille DBU J, Jan Kirkensgaard DFU og vores lokale folk, sikker på at alle
dommere fik noget med hjem og værktøj til at håndtere disse kedelige situationer, hvis de opstår i
deres kamp.
Nye Medlemmer.
Vi har fået tilgang af dommer Rasmus Gert Larsen, som igen har fået lyst og tid til
dommergerningen
Den nye dommeruddannelse har nu været i gang siden 1. januar 2020, hvor der har været flere
kurser i det jyske område, som ind til dato, har givet 5 nye medlemmer.
Florin Virlan Fårvang, Jacob Tind Vinderslev, Malthe Buchholt Kristensen Silkeborg, Therence
Mugisha Silkeborg og Simon Bacanamco Silkeborg.
De er alle nu i gang med deres 3 uddannelseskampe og klar til forårets kampe, velkommende til
alle.
Jubilæumsår.
2020 er også et jubilæumsår for Silkeborg Fodbolddommerklub, der blev stiftet 24. august 1940,
så vi i år kan fejre 80-års jubilæum, bestyrelsen har nedsat et jubilæumsudvalgt bestående af Dan
Schlajkjer. Lars Bo Larsen og Ejner Rasmussen, udvalget er i gang med planlægningen, og i kan
godt allerede nu, sætte kryds i kalender lørdag den 15. august, til fest i Lunden.
Jubilæumsåret gør også, at vi aflyser vores årlige bowlingaften i november, men den planlægges
til afvikling i februar eller marts 2021.
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Nyd nu den uventet frihed og få ladet batterierne op, der kommer et forår med fart på, hvor vi skal
have indhentet de kampe, der aflyses indtil der igen, er normale tilstande i Danmark.
Som slut på nyhedsbrevet, en hilsen og opfordring fra DFU´s formand Tore Østergaard.
Jeg håber, vi snart oplever en positiv ændring i Corona- situationen. Indtil da ønsker jeg jer alle
det bedste – husk, man kan og må godt løbe en tur i skoven.
Pas på jer selv og jeres familier.
Mange hilsner
Mogens Jakobsen Formand.

