
Vil du være med til at præge forholdene for landets fodbolddommere? 

 

Vi indleder nu jagten på kandidater, der måtte have interesse i at gå ind i bestyrelsesarbejdet hos 
Dansk Fodbolddommer Union (herefter benævnt DFU). 

Baggrund for opslaget: 

I vinteren 2020 tiltrådte den nuværende bestyrelse efter delegeretmødet i Faaborg. Ud over vores 
kasserer, som modtog genvalg, var der udelukkende tale om nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.  

Mandatet fra landets 23 dommerklubber lød, at den ny-sammensatte bestyrelse som det første 
skulle påtage sig de opgaver, der lå og ventede i starten af 2021.  

Derfor startede bestyrelsen med følgende presserende opgaver: I løbet af året skal der bl.a. 
færdiggøres en tøjaftale, såvel som der er aftaler med vores samarbejdspartnere, der skal 
genforhandles efter udløb. Disse opgaver vil blive forhandlet på plads i den kommende tid. 

Den nuværende bestyrelse er resultatet af en indstilling fra en arbejdsgruppe, der i efteråret 2020 
havde til opgave at præsentere et bud på en ”arbejdsbestyrelse”. Denne bestyrelse skal også i 
løbet af 2021 præsentere en mere langsigtet plan for DFU – heriblandt sammensætningen af DFUs 
bestyrelse. 

Det er der, vi står nu. Bestyrelsen ønsker selvfølgelig at afsøge alle muligheder, da det er i vores 
dommeres og klubbers bedste interesse. Det er på denne baggrund, at ”jobopslaget” 
offentliggøres. 

Da alle medlemmer af ”arbejdsbestyrelsen” brænder for, og bruger mange kræfter på, at arbejde 
for vores dommere og klubber, ønsker vi også en proces, hvor alle har mulighed for at ”kaste deres 
kandidatur i hatten”. Præcis som mandatet til ”arbejdsbestyrelsen” foreskrev, og da ingen af 
bestyrelsens medlemmer ønsker at sidde længere tid, end der er mandat til. 

Jobbeskrivelsen: 

I sidste ende er det landets 23 dommerklubbers delegerede, der sammensætter bestyrelsen i 
Dansk Fodbolddommer Union.  

Derfor er der heller ingen klare kriterier for, hvordan de ideelle kandidaters C.V. ser ud. 
Bestyrelsen er i dag sammensat ud fra en bred karrieremæssig baggrund, såvel som vi geografisk 
er spredt ud over landkortet. 

Du vil blive en del af fodbolddommernes øverste organ, så nogle af de vigtigste kriterier må dog 
være, at du er klar til at brænde igennem for de danske fodbolddommere og klubber, arbejde for 
resultater, og ville kompromisernes kunst, når alle ikke er helt enige. Både internt 
dommerklubberne imellem såvel som i forhold til vores samarbejdspartnere. 

Desuden vil der være en del mødeaktivitet internt i bestyrelsen, med landets dommerklubber, 
vores samarbejdspartnere og de arbejdsgrupper der er nedsat under DFU. Der er uddelegeret 



ansvar på forskellige arbejdsområder blandt bestyrelsens medlemmer, og disse drøftes løbende 
ved bestyrelsesmøderne. 

Jobbet er ulønnet. Men udgifter til mødeaktiviteter og lignende vil selvfølgelig blive dækket, såvel 
som øvrige godtgørelser sker efter gældende regler. 

Er du interesseret? 

Lyder det som et arbejde, du kunne tænke dig at blive en del af, beder vi dig sende en kort 
præsentation af dig selv. Der er ingen krav til, hvad denne skal indeholde.  

Men informationer som karrieremæssigt ståsted både i dommerverdenen og privat kunne være 
relevant, samt hvad du vil kunne bidrage med som medlem af DFUs bestyrelse.  

Dette skal danne grundlag for en præsentation for de 23 dommerklubber og deres bestyrelser, 
som derefter vil have de bedst mulige betingelser for, at danne en langsigtet løsning når det 
kommer til DFUs bestyrelse. 

Vi er i en tid, hvor Corona stadig dikterer vores gøren og laden. Men der arbejdes ud fra, at der 
skal afholdes et delegeretmøde med fysisk fremmøde i november 2021, hvor en del af 
dagsordenen netop bliver sammensætningen af bestyrelsen. 

Kontakt: 

Kunne ovenstående have din interesse, beder vi dig sende os en ”ansøgning”. For at kunne blive 
betragtet som en del af bestyrelsens afsøgning af kandidater, er ansøgningsfristen 31. maj. 
Ansøgningen sendes til: sekretaer@danskefodbolddommere.dk 

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du en uddybning af ovenstående, kan du skrive til 
bestyrelsen her: naestformand@danskefodbolddommere.dk 

Vi henviser til, at DFUs bestyrelse arbejder på frivillig basis, og at der derfor kan forekomme lidt 
svartid. Dog vil vi selvfølgelig arbejde på at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt. 

 

På bestyrelsens vegne 

Kenneth Thorstein 


