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DEN SKRIFTLIGE BERETNING OVER AKTIVITETER OG HÆNDELSER, DER ER 
FOREGÅET I MIDTJYSK FODBOLDDOMMERKLUB 2016. 

 

Den skriftlige beretning vil på generalforsamlingen blive suppleret med 
mundtlige tilføjelse og bemærkninger. 

Vi er stadig en dommerklub som spreder sig vidt, lige fra superliga- til 
breddedommeren, men også alle de dommere som dømmer ungdoms 
kampene.  
Det er dejligt med dommere i toppen, men det er trods alt stadig alle 
breddedommerne, som er grundstammen i en dommerklub. Hvis vi ikke 
havde alle jer, der weekend efter weekend, aften efter aften, tager ud og 
får alle kampene dømt, så havde vi ikke brug for en dommerklub. Der skal 
fra bestyrelsen lyde en stor tak til jer alle. Alle som på en eller anden 
måde har været medvirkende til, at vi har fået alle opgaver løst i 2016. 

Er alt så godt, her med at kampene bliver dømt, nej, der er desværre 
stadig enkelte kampe, hvor I ikke kommer som påsat. Det er noget, vi alle 
skal arbejde med, da vi helst skal ikke skal lave fejl her. Der er også et 
andet problem, idet den nye teknologi heller ikke er ufejlbar. Selve 
påsætningen er ikke altid heldig, når et afbud kommer så sent, at en 
dommer er ledig. Her skal man ikke forvente, at I sidder vagt ved 
computeren, for at se om der så kommer en anden kamp til jer. 
Påsætteren skal her sørge for, at der bliver sendt et ordentlig besked til 



 

 

jer, enten telefonisk eller sms. Men det helt store problem ser vi dog i alle 
de kampe, der aflyses weekend efter weekend. Enten tidlig i forløbet, 
eller meget sent. Det er noget, som vi godt kan forestille os, at det 
generer selve kamppåsætningen. Man nu ser nu, at både serie 3 og 4 
aflyser. Så er det ikke nemt for påsætteren, at få kabalen til at gå helt 
nøjagtig op, med det antal kampe, som I helst skal have. Helt sikkert 
forsøger Poul at få det til at gå op, et kæmpe pusle spil. Stadig spøger det 
i os, omkring de sene afbud, hvorfor kan man ikke få de penge udbetalt, 
de går jo i DBU`s lomme, da klubberne skal stadig betale.  
Så er der de 3 weekender først i oktober, her skal DBU og klubberne, til at 
være bedre til at fordele kampene. Det kan kun lade sig gøre, fordi at I 
giver den hele armen, især om lørdagene. Så til vores skræk ser vi, at der 
er serie 2 kampe, som bliver afviklet uden linjedommer, dette er absolut 
ikke optimalt. Der skulle måske vises et par eksempler på, at de ikke får 
dommere til disse kampe så? 

Vi startede året med at tilbyde ekstra teori til alle dommere fra serie 3 og 
ned. Det mente I, var et godt tiltag, der var også et flot fremmøde. Så i 
2017 tilbyder vi igen ekstra teori, men denne gang til alle, det sker tirsdag 
den 10. januar, der kommer nærmere omkring dette.  

Så skulle den obligatoriske teori aften jo også afvikles, vi havde gjort det 
klart, og bedt jer om at tilmelde jer. Pludselig så kom der en mail fra DBU 
Jylland, I skulle tilmelde jer til disse aftener på fokus. Vi kiggede noget, da 
det kom, det havde vi ikke hørt det mindste om. Desværre viste det sig 
også at systemet ikke fungerede tilfredsstillende. Så skulle vi alligevel i 
arbejde med at sikre, at I alle kom til teoriaftenen. Dette var også 
tilfældet til testaftenen. Efterfølgende har DBU Jylland erkendt, at det 
ikke lige helt fungerede, som det skulle. Det skulle så være bedre næste 
gang. Det håber vi så. 



 

 

I februar gik 13 unge mennesker i gang med dommeruddannelsen på 
Tambohus i Skive. Det var et samarbejde mellem DBU Jylland, Tambohus 
og Skive Kommune. Henrik Kragh var tovholder, flot gået Henrik. Alle 13 
bestod, og 9 af dem er kommet i gang med at dømme, og 8 har gjort det 
hele året, så flot at det ikke er til at få armene ned. Samtidig kørte der en 
kursus i Viborg, der var 3 fra området, men af dem der er ikke nogen der 
er kommet i gang. Så fik vi 2 nye i Storevorde, de dømmer begge stadig, 
flot.  

Så kom der lidt omskrivning af fodboldloven, som skulle træde i kraft til 1. 
juli. Stor panik fra DBU, for alle skulle dømme efter de nye ændringer i 
efteråret. Det mente FIFA, og om de som kom og kontrollerede, ved jeg 
ikke. Vi tror nu, at de er lidt ligeglad med bredde-fodbolden i Danmark. 
Der blev afholdt en enkelt teori aftener rundt om i hele landet. Det var jo 
kun lidt af dommerskaren, der kunne komme med til det, enkelte fra 
MJFDK deltog. Vi tror mere på, at det vi rundsendte, som Peter Bang 
havde lavet, gav meget mere. En anden gang DBU, tag den lidt med ro, alt 
ordner sig, og det er her i skal bruge dommerklubberne. 

DBU har overtage instruktion i indefodbold, det er også aftalt med DGI og 
Firma, at sådan skal det være fremad. Så fra 2017 så skal I nok tilmelde jer 
til inde kurset på FOKUS. DBU satser heller ikke så meget på indefodbold, 
men mere på FUTSAL, de skulle så her, se at få opgraderet deres regler 
her, men det kommer nok engang. 

Vi har deltaget i et dialogmøde med DBU Jylland i Tilst, et positiv møde, 
hvor de kommer med deres tiltag, og vi kan komme med vores tiltag. Et 
stort ønske fra flere dommerklubber er, at der ved triokampene, kommer 
2 linjedommere fra samme dommerklub, ikke som det er nu hvor de 3 
dommere kommer fra 3 forskellige dommerklubber. 



 

 

Vi har også deltaget i dialog møde i dommerområde 2, det var også et 
fornuftigt møde, der har vi trods alt mere interesse i, det er jo lokal. Det 
er jo i første indstands dem, der i første omgang styrer dommergerning, 
og tildeler os midler til de enkelte opgaver, som vi foretager os. Her 
tænker vi på udviklinger og vejledninger. Da vi skulle i gang med 
efteråret, kunne vi se, at der var penge i overskud, så der kom flere til 
udviklinger og vejledninger i efteråret. Vi kan nemt bruge mange flere 
penge til netop dette, det er trods alt et af de store fastholdelsespunkter. 

Det var året, hvor den længe ventede talentstruktur blev søsat. Godt at 
det nu er ens i hele landet. Nu er man talent fra serie 2 til og med 2. 
division. Landet er så blevet delt op i store områder, vores talenter hører 
til i det nordlige, det går fra Århus over til Ringkøbing og så til Skagen. 
Vores opfattelse af det nye er, at det går vist godt, alt begyndelse er svær. 
Vi er så glade for, at vi har fået 2 mand i styregruppen, det er Michael 
Svendsen og Jan K. Simonsen, hvilket vi er glade for. 

Samarbejdet med DBU, mener vi, er positiv. Nu er det jo Region 2 vi har 
mest med at gøre. Især samarbejdet med vores påsætter Poul og regions 
kontoret i Holstebro, er noget vi bruger en hel del. De er altid klar til at 
hjælpe os. En stor tak til jer for det. Hver gang DBU Jylland laver noget 
nyt, indenfor afvikling af kampe, så laver de også nogle ubrugelige regler, 
så har regions kontor især Rene her, lynhurtige Orla i røret eller på skrift, 
og så for de to hurtig det nye rettet til, så hele Jylland kan bruge det. 

På delegeret møde i DFU i 2015, vedtog man at formanden for DFU skulle 
deltidsaflønnes. Det mener vi, er godt, da det er trods alt er en 
samarbejdspartner vi har med at gøre, hvor der er mange fuldtidsansatte. 
Nu har DFU’s formand så lidt bedre tid til at følge med i hvad der sker, og 
kan hurtig sætte ind. Kan vi så mærke forskel nu formanden er 
deltidslønnet. I bestyrelsen kan vi i hvert fald, da der sker en masse over 



 

 

hele linjen. Store og tunge forhandlinger med DBU. Her fik man i 2016 
forhandlet en aftale på plads omkring honoraret, for de kvindelige 
elitedommere. Dette skulle også have været klaret allerede i 2015, men 
DBU havde ikke travlt. Så kæmpes der med DBU omkring, hvad er private 
kampe, og hvad er DBU kampe. Det er specifik beskrevet i 21 punkts 
erklæring. Ellers arbejdes der med Danske fodbolddommere mod 2020. 
Her er der 5 punkter, der arbejdes med. 1 dommerenes vilkår, lave så 
gode vilkår for jer som overhovedet muligt. 2 Uddannelse og kompetence 
udvikling, ja DBU tilbyder den lovpligtige teori gennem gang. Men der er 
jo meget mere, som vi så kan tilbyde. 3 dommernes sikkerhed, få lavet et 
manual som vi i dommerklubberne har, og derved ved hvad der skal 
gøres, for os at se meget vigtig. 4 Rekruttering og fastholdelse, det er jo et 
område hvor vi har de bedste kort på hånden, rekruttering har DBU jo 
næsten opgivet, Fastholdelse her kan vi jo tilbyde både faglig og ikke 
mindst socialtiltag. 5 Kommunikation dette er en spændende ting, især i 
dag hvor der er facebook og twitter, og hvad der ellers findes,  

DFU kom ud af regnskabsåret 2015/2016 med et stort underskud, men 
det var også ventet. Man budgettere også med et underskud i 2016/2017 
regnskab, derfor vedtog man en kontingentstigning til DFU på kr. 20,00 
pr. medlem så blev der også forlangt et budget, som skulle komme i 
balance.  

Er der spørgsmål til DFU, man sender man blot en mail, hvorefter  der er 
et hurtigt svar, det er en dejligt, når man sidder og arbejder med en eller 
anden sag. Bl.a. opdagede jeg, da turneringen skulle i gang, at DGI ikke 
havde hævet priserne for oldboys kampene, efter en skriv til DGI herom, 
fik jeg den besked, de havde ikke en aftale med DFU. Jeg videresendte 
denne besked til DFU, 2 dage efter fik jeg svar fra DFU, samt en stor 
undskyldning fra DGI. I sådanne sager ser jeg, en kæmpe fordel at vi har 
en formand for DFU, der har tid til dette. 



 

 

DGI lavede igen i år et nyt afregningssystem til jer, det var ikke det 
nemmeste at komme ind på, vi håber at det lykkedes for jer, og at I har 
fået jeres penge for de kampe I har dømt for DGI. 

I 2015 fik Nordvestjysk Fodbolddommer klub en helt ny bestyrelse, de 
havde så selvfølgelig opstarts problemer, Jeg snakkede meget med den 
nye formand Bent Fredholm. Vi besluttede så i starten af januar at holde 
et fællesmøde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer i begge klubber var til 
stede, samt vi inviterede DFU formand Tore Østergaard, det var et rigtig 
godt møde, hvor vi fik dem hjulpet, samt vi alle fik noget med hjem. Det 
har så resulteret i, at flere af deres dommere har været i vores område og 
fået en udvikling, det var en af deres store problemer. Dette forsætter vi 
så med i 2017, samt at vi igen holder et møde først i det nye år. 

Alle vores udvalg har igen gjort et stort stykke arbejde, både i udvikler 
udvalg, HR udvalget, samt IT udvalget. Alle skal have en stor tak for deres 
arbejde, vi håber, at I alle forsætter i 2017. 

På Dommerområdet er vi jo godt repræsenteret, Henrik Krag som 
formand for dommerudvalget, hvor Gert Aaby også sidder mens Hans Erik 
sidder i udviklerudvalget. Da DBU langerede den nye struktur for 
elitedommere og talenter, fik Henrik Krag også sæde her. Michael 
Svendsen og Jan K. Simonsen fik sæde i talentudvalget. Jeg ved, at de alle 
har gjort et stort stykke arbejde her, der skal fra MJFDK lyde en stor tak til 
jer. 

Desværre gik den nye formand for DBU dommerudvalg af pga. arbejde. Så 
nu er Henrik Krag blevet ny formand for DBU dommerudvalg, et stort 
tillykke med udnævnelsen til Henrik Krag. Det betyder så des være også, 
at han holder som formand for dommerområde 2 dommerudvalg, det var 
jo så knap så godt. Hvem der så bliver ny formand her, ved vi ikke på 
nuværende tidspunkt. 



 

 

Endnu engang en stor tak til alle dommere, udviklere, vejledere, 
mentorer og andre som gør en eller anden ting for dommergerningen og 
dommerklubben. Vi har et godt navn udadtil, lad os blive ved med det. 

Vi håber, at fremmødet til generalforsamlingen den 23-1-2017, på Bentas 
Cafeteria, igen bliver et rigtigt stort tilløbsstykke. Kom alle kvinder og 
mænd. 

På generalforsamlingen, vil Jens Peter have rekvisitposen med, så denne 
aften er tingene gratis, når I selv bærer det hjem.  

Alle medlemmer og deres familier ønskes en rigtig glædelig jul, samt et 
godt og lykkebringende nytår. 

 

P.B.V. 

Jens Kjeldbjerg 

 

 


