
 
 

 

 

      Augustenborg den 22.04.2020 
 

 
Til alle fodbolddommere i DFU 

 
Fra DFU – Danske Fodbolddommeres bestyrelse 
 

Kære kollega. 
 

DFUs bestyrelse har besluttet at ophæve aftalen med Sport 
Scandinavia – Diadora med omgående virkning. 
 

Det betyder,  
- Sport Scandinavia og Unisport ikke må sælge eller reklamere 

med dommertøj med DFUs logo 
- Sport Scandinavia og Unisport ikke må anvende dine data til at 

kontakte dig med nyhedsbreve, tilbud etc. 

- Vi skal have ny partner / leverandør af dommertøj og gerne 
også træningstøj mm. 

- At alle dommere den kommende tid skal anvende det tøj, vi har, 
indtil aftale med ny partner er på plads. 

 
Baggrunden 
 

For 14 dage siden udsendte vi et nyhedsbrev til dig. Her skrev vi 
 

Der er en række udfordringer og problemer i det set-up, Diadora og 
Unisport har lavet – og det er ikke alt sammen i overensstemmelse 
med vores aftale med Diadora. Vi arbejder nu på at vurdere, om den 

partneraftale, vi har med Diadora er forenelig med det set-up, Diadora 
nu har med Unisport. 

 
Indtil det er afklaret anbefaler vi dig og alle dine kolleger om ikke at 
købe dommertøj, med mindre du er i absolut mangel. I værste fald 

kan situationen jo blive, at vi bliver nødt til at skifte tøjmærke. 
 

DFUs bestyrelse har efterfølgende forsøgt at få Diadora til at rette op 
på problemerne, desværre helt uden resultat. Der har den seneste tid 
været mange udfordringer og problemer, mange dommere har oplevet 

i forhold til kvalitet, levering og service. På det seneste har Diadora så 
ikke overholdt de aftaler, vi har indgået i forhold til markedsføring, 

salg og beskyttelse af dine data.  
 
Det er en alvorlig beslutning at ophæve en aftale i utide. Aftalen skulle 

udløbe i sommeren 2022, men vi vurderer, det ganske enkelt er ikke 
muligt – eller forsvarligt - for hverken DFU eller vores medlemmer at 

fortsætte et samarbejde. 
 



 
 

 

 

DFU har alene ophævet det, vi benævner breddeaftalen. Dette er 
begrundet i alvorlig misligholdelse af denne. Sport Scandinavia - 

Diadora har ikke i samme alvorlige grad misligholdt sponsoraftalen for 
eliten, hvorfor vi har vurderet, der ikke er juridisk basis for at ophæve 

denne. Der er juridisk tale om 2 forskellige aftaleforhold. 
 
Vi har naturligvis drøftet situationen indgående med elitens 

repræsentanter, som støtter vores ophævelse. Dette selvom det 
måske kan betyde, at flere elitedommers tilgodehavender hos Sport 

Scandinavia ikke kan benyttes.  
 
DFU har mulighed for på et senere tidspunkt at opsige eliteaftalen, 

hvad vi om nødvendigt vil gøre for at sikre, alle dommere fortsat kan 
dømme i ens dommertøj. 

 
Forud for vores beslutning har vi været i dialog med alle landets 
dommerklubber. De fleste er enige, andre ønskede, vi skulle gøre 

endnu et forsøg på at få Diadora til at overholde vores aftaler. Vigtigst 
er, at alle dommerklubber står bag beslutningen. 

 
 

Vores fokus lige nu: 

 
Vi skal have en ny partneraftale med en anerkendt, dygtig og solid 
leverandør af dommertøj og gerne også alt andet sportstøj. 

Bestyrelsen har nedsat en task force gruppe med repræsentanter fra 
dommerklubberne, eliten og bestyrelsen. Vi er i dialog med flere 

meget interesserede leverandører og møder er fastlagt. Vi håber, vi 
allerede i løbet af få uger kan præsentere vores nye aftale. 

 
Vi har i en ny aftale bl.a. fokus på 

 Leveringsgaranti i min. 5 år 

 Service og leveringsforhold, hvor du er i centrum 
 God tøjkvalitet – og et sortiment hvor alle farver føres i alle 

nødvendige størrelser. Sort farve skal altid føres og kollektionen 
i de 5 år ændres mindst muligt. 

 En god og konkurrencemæssig pris på tøj med DFUs logo påsyet 

 En god ordning / særlig pris til dig, når vi skifter til det nye 
mærke, så vi alle med det samme dømmer i vores nye mærke 

 Tøjpakke til nye dommere / dommeraspiranter til særlig pris 
 En aftale for eliten, der lever op til de forventninger, man som 

topidrætsudøver kan forvente i et sponsorat 
 

I DFU er vi ca. 3000 dommere. Vi ved godt, vi ikke har samme 
oplevelser af både design, kvalitet, service osv. Sådan var det også, da 

vi for 6 år siden skiftede til Diadora. I task force gruppen vil vi gøre alt 
for at få den bedste partner, så dommerne i Danmark fortsat anvender 

ens dommertøj. Det er for os og alle dommerne helt afgørende. 



 
 

 

 

 
Det betyder det for dig 

 
De vigtigste forhold for dig lige nu er: 

 
 Du kan ikke længere købe Diadora dommertøj med DFUs logo 
 Du modtager ikke tilbud og nyhedsmails fra Diadora 

 Resten af 2020 må vi forvente, vi fortsat dømmer i Diadora, da 
en ny leverandør skal have tøjet designet, fremstillet, fragtet til 

DK osv., ligesom der skal håndteres et kundekartotek mm. 
 Hvis du kommer til at mangle eks. strømper eller måske bukser, 

kan det måske fortsat købes hos Diadora. Hvis ikke, vil vi prøve 

at få en aftale i stand med vores nye partner, så der i et vist 
omfang kan købes strømper og måske bukser allerede fra  

sommer. 
 Senest i januar 2021 skifter vi så alle sammen til vores nye 

mærke og lægger Diadoratøjet væk. Vi vil som nævnt aftale en 

helt særlig pris for det nye dommertøj, der anskaffes på dette 
tidspunkt. I forhold til den omkostningsgodtgørelse, vi modtager 

for hver kamp, vi dømmer, skal det være billigt for dig at skifte. 
 Hvis vi får udfordringer med andre farver end sort i efteråret i 

eks. triokampe, så skal vi hjælpe hinanden i dommerklubberne. 
Der er ingen fornuftig grund til at købe dommertøj fra Diadora 
nu, hvor vi ved, det ikke skal bruges efter 1. januar 2021. 

 

Afslutning 
 

Efter ca 6 år med Diadora dommertøj har vi besluttet, det er tid for en 
ny samarbejdspartner. Problemer og udfordringer i mange vigtige 

forhold har gjort, DFUs bestyrelse med opbakning fra både 
dommerklubberne og eliten har måttet stoppe samarbejdet. 
 

Vi har grundigt vurderet for og imod – og også drøftet, hvad de 
kommende 2 år kunne give af udfordringer, når Diadora ikke har rettet 

op de fejl, mangler og misligholdelser, der igen på det seneste har 
været. Vi er ikke i tvivl, vi ved at finde en ny partner nu, gør det 
eneste rigtige for dig og alle dine kolleger. 

 
Du skal ikke være i tvivl om, vi i bestyrelsen kun har det mål og sigte, 

at skaffe dig de bedste rammer og vilkår for din dommergerning. 
Derfor vil vi gøre alt for at sikre, vi fremover har en rigtig god og 
balanceret partneraftale, der er langtidsholdbar, fordi den er god for 

både partneren og dig som dommer. 
 

Mange hilsner 
 
Tore Østergaard 

Formand 


