Augustenborg den 11.06.2020
Til alle fodbolddommere i DFU
Fra DFU – Danske Fodbolddommeres bestyrelse
Kære kollega.
Vigtigt nyt om dommertøj
Danmark lukker heldigvis mere og mere op efter de mange Coronarestriktioner. Fodbolden kan nu begynde igen. Det er rigtig dejligt!
DBU har udarbejdet en protokol, som skal følges. Synes du, det endnu
er for tidligt at dømme fodbold, så har vi en helt klar aftale med DBU
om, at det er helt ok at melde afbud – og det naturligvis ikke vil få
nogen form for konsekvenser for din kamppåsætning mm., når du
melder dig klar igen.
Dommertøj – hvad er der sket siden sidst?
Sport Scandinavia, som leverer Diadora dommertøjet, indgik jo
samarbejde med Unisport i foråret, og en række udfordringer omkring
dette gjorde, DFU valgte at ophæve samarbejdet. Vi har efterfølgende
haft gode drøftelser med Sport Scandinavia omkring hele situationen.
Samtidig har vi afholdt møder og drøftelser med 6 andre mulige nye
dommertøjspartnere – og også drøftet en fælles tøjaftale med DBU.
Der er rigtig mange forhold, der skal på plads i en sådan partneraftale
– og det tager tid. Før det så kan offentliggøres, skal vi have en
kontrakt med en masse praktiske og juridiske forhold på plads – og
naturligvis underskrevet. Også det kan tage lang tid. Men når alt er på
plads, vil du naturligvis blive informeret.
Dommertøj ind til 31/12 2021
Dommertøj er ikke bare en hyldevare – og slet ikke, når flere tusinde
dommere skal købe nyt. Derfor kan det let tage mere end et halvt år
fra tøj ordres, til det er klar i Danmark. Og Corona situationen
forlænger denne periode betydeligt – og skaber også stor usikkerhed
omkring forsinkelser. Og vi skal ikke skifte dommertøj før vi klar til
det! Vi kigger derfor mere end ét år frem i tiden.
Derfor har vi drøftet og aftalt med Sport Scandinavia, at vi fortsætter
vores aftale med Diadora ind til 31/12 2021 – og naturligvis kan købe
Diadora igen. Sport Scandinavia har meddelt, de har et stor fint lager
af den nye dommer kollektion, som findes i 5 farver i alle størrelser, –

og naturligvis er leveringsdygtige her og nu. Det er vi glade for. Også
vores nye kolleger og dommeraspiranter har brug for dommertøj – og
det samme som alle os andre. Så også de kan købe Diadora
dommertøj med det samme. DFUs logo vil naturligvis være på tøjet.
Alle priser vil være de samme som du kender dem.
Du har måske set, dommerne i superligaen har fået nye farver. De
farver kan du også købe.
Hvor længe kan vi købe Diadora – og hvornår kommer nyt mærke?
Vi har aftalt med Sport Scandinavia, at du kan købe Diadora
dommertøj indtil 31.12.2021 med DFU logo på.
DFUs dommere vil i lokalunionernes, DGI og firma kampe
anvende Diadora indtil 31.12.2021. Herefter kan tøjet anvendes
indtil sommeren 2022.
I løbet af efteråret 2021 vil du modtage alt information om nyt
dommertøj fra DFU og vores nye partner.
Hvad betyder aftalerne for mig?
Det betyder først og fremmest, du skal benytte Diadora dommertøj i
min.1,5 år.
Du vil igen modtage informationsmails fra Sport Scandinavia om
nyheder og tilbud mm.
Du skal bestille dommer kollektionen på ShopEasy og bruge din kode.
Du stilles så videre til en lukket side hos Unisport.
På en række punkter har vi aftalt ændringer i de systemer, Sport
Scandinavia anvender. Herfra garanteres det, der sker hurtig og sikker
levering – og du kun modtager relevante informationer om dommertøj
fra Diadora og dommersko, løbetøj og andre Diadora produkter.
Det betyder også, at alle dine nye kolleger fortsat kan købe dommertøj
og være flot påklædt som alle andre. Det er vigtigt.
At være velklædt og i flot dommertøj er afgørende, når vi
repræsenterer DFU og vores fællesskab.
Afslutning
Vi er glade for, vi igen kan fortsætte vores aftale med Diadora, så
ingen dommere pludselig ville stå uden tøj.

Som altid, når det handler om dommertøj, vil nogle af jer være meget
enige og tilfredse, andre meget forstående og glade for løsninger, og
nogle mene, det er dumt eller håbløst. Det har jeg den dybeste
respekt for. Men vi glade for denne løsning.
Jeg håber, du og din familie er kommet godt igennem Coronaudfordringerne. I ønskes også en skøn sommer, og selvom de mange
sommerstævner er aflyst, så skal der nok komme fodboldkampe,
træningskampe osv. Det bliver godt at komme i gang igen.
Mange hilsner
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