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Hej Alle.
Tid til et nyhedsbrev, nu hvor vi alle igen er ved at kommet i gang igen og inden vi lukke
foråret 2020 ned.
2020 er og bliver et usædvanligt år, hvor tingen ikke er eller bliver som de plejer.
Økonomi meget anstrengt i hele fodbold Danmark, det er dommerklubber,
fodboldklubberne i både elite og bredde, DGI og naturligvis også DBU, som er vores
største aktør og styrende, for vores aktiviteter og uddannelse, er hård ramt, de lagte
budgetter kan ikke holder.
Hvilke betyder, at mange aktiviteter og møde, kommer til at ligge på et meget lavt niveau i
hele 2020.
DBU J har udsendt ”Dommernyt”, flere gange siden Corona virussen stoppe alt fodbold,
for status på dommersiden, som giver os et klart billede af, hvor vi som dommer er, her og
nu.
DBU J har udsendt 2 Dommernyt i juni mdr. med Corona-retningslinjer for
breddedommere og protokol for fodbolddommere, der dømmer under DBU´s
Lokalunionerne.
Sæt jer grundigt ind i de retningslinjer og protokoller, som DBU har udsendt og følge op på
eventuelle ændringer. Skulle i komme ud for klubber der har en anden tilgang til de
retningslinjer DBU har udsendt til jer dommer, så kontakt venligste DBU J, og oplys dem
om jeres oplevelse.
Obligatoriske lovændringer, løbetest og teoritest
For de dommere, udviklere m.fl., som ikke har deltaget i obligatoriske lovændringer,
løbetest eller teoritest, vil der ikke blive afholdt flere i år.
Det får ingen konsekvenser for dommerne, da det af praktiske grunde ikke kan afholde
flere i år. Alle dommere skal derfor først til obligatorisk teoritest, løbetest og
teoriundervisning i 2021.
Indrangering.
Der foretages ikke nogen ny indrangering for forårssæsonen. Alle nuværende
indplaceringer overføres til efteråret.
Udviklinger.
Alle udviklinger for breddefodbold er aflyst for foråret 2020, idet alle dommere beholder
deres nuværende indrangering til næste sæson (efteråret 2020). Alle nye dommere vil få
de nødvendige vejledninger, for at komme bedst muligt i gang med deres dommergerning.
Nye dommere.
Der er mange nye dommere, som mangler (flere af) deres første 3 kampe. Disse vil
naturligvis blive prioriteret, når fodbolden igen lukker op for kampe med dommere.
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Der er nu udarbejdet en plan for dem, på hvordan de kommer i mål med deres
uddannelse, og dommerklubben er klar med vejledere og alt andet støtte, så de kan
komme i mål med deres dommeruddannelse.
Lovændringer i sommerferien.
Som der har stået mange steder i medierne, så kommer der ændringer af fodboldloven til
sommer 2020.
Alle dommere, udviklere, m.fl. skal derfor sættes ind i disse nye ændringer. Måden disse
ændringer kommunikeres ud og hvilke former for undervisning dette kræver, vil afhænge
meget af hvordan myndighederne anbefalinger.
Men for nuværende forventes det, at der som minimum vil blive udsendt et hæfte med
videoklip, om lovændringer og fortolkninger, samt også f.eks. webinar/video med
undervisning i og forklaring af lovændringerne.
Senere i Dommernyt kan i imødese mere information om, hvornår og hvordan de nye
lovændringer vil blive implementeret.
Betyder der det så der ingen aktiviteter bliver i 2020?
Det vides endnu ikke, førend der er et overblik over økonomien for året, som vi lige nu
første forventer, at have senest med udgangen af august 2020.
DGI? Dags dato har vi ikke, overblik over aktiviteterne i DGI, afventer udspil derfra.
Ingen dommere, skal gå rundt og have problemer med afvikling af kampe, så kontakt
bestyrelsen, så vi sammen kan finde løsning og Dommerklubben er klar til at bruge vores
udvikler, hvis der er nogen der har bruge for støtte og vejledning af akutte situationer.
Jubilæum 2020.
80 års Jubilæumsfesten i august mdr. 2020, har vi desværre også været nød til at flytte til
2021.
Selvom alt har ligget stille på banerne, har bestyrelsen arbejdet med den kommende
vintersæsons aktiviteter og følgende aktiviteter er på plads med datoer, mangle dog en del
på indhold, men vil blive meldt ud så snart det er på plads.
Medlemsmøde, mandag den 10. august 2020 i Lunden. Aftenens emner er opstart efter
nedlukningen i foråret, og mulighed for spørgsmål og svar på nyt lovstof og fortolkninger,
samt focus på sidste års ”Hands” fortolkning.
Bestyrelsen arbejder på en bowlingaften fredag den 7.november, nu hvor vi har valgt og
aflyse vores jubilæumsfest i august, invitation udsendes når aftale med bowlingcenter er
på plads.
Vintertræning fra januar til marts 2021, bliver som sædvanligt i Kjellerup Hallen, torsdag fra
kl. 18.30 til 22.00, godkendt af Silkeborg Kommune.
Teorimøde for indkaldte grupper, mandag den 11. januar 2021 lokale A og B.
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Generalforsamlingen 2021, onsdag den 20. januar 202, kl. 19.00, Lunden sal 3.
Dommerdag 2021, søndag den 7. februar 2021, kl. 09.00 – ca. 17.00, Lunden sal 2. og 3.,
samt lokale A og B., indholdet på dommerdagen afhænger meget af, hvilke udspil der
kommer fra DBU, omkring obligatoriske teorigennemgang, teori- og fysisk test 2021.
Indefodbold og Futsal, afventes udspil fra DBU for sæsonen 2020/2021.
Bestyrelsen tager meget gerne i mod forslag eller ønsker fra jer dommere, til en aktivitet
eller samling, det være sig faglige eller sociale tiltag, for alle eller enkle grupper, så tage
kontakt til en i bestyrelsen, så vil vi hvis det er muligt, planlægge et sådan tiltag.
Håber resten af dette år, må blive mere normalt, end det hidtil har været, gå nu ud og
afvikle de fodboldkampe, i bliver påsat til, uden skelen til niveau de er på, da alle kampe er
vigtigt for fodboldspillerne.
God sæson
Formand
Mogens Jakobsen
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