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Sommerbrev fra VFK 

Åsted, juli 2019 

 

Kære medlem af VFK 

Nedenstående brev er en hilsen fra VFK og i særdeleshed formanden. Som udgangspunkt 

er dette brev skrevet set ud fra bestyrelsens samlede holdninger og meninger, men der 

kan være enkelte subjektive holdninger og vurderinger heri, som dermed kun kan 

tilbageføres til undertegnede (formanden). Er der spørgsmål eller kommentarer til noget af 

indholdet, skal det derfor stilles direkte til mig – enten pr. telefon eller mail.  

Det er efter min egen mening for lidt, jeg har fået kommunikeret ud omkring, hvad der 

foregår i klubben og vores dommerverden. Dette kan jeg kun beklage, og pilen peger kun 

ét sted hen – på mig. Det har været en ”stor” opgave at skulle sætte sig ind i de mange 

forskellige fora og opgaver, der er forbundet med formandsopgaven, og tiden er derfor 

løbet fra mig, da jeg også har haft en del at se til ved siden af denne opgave. Jeg føler mig 

stadig urutineret i forhold til en del af opgaverne, men jeg mener selv, at det bliver bedre 

og bedre. Af den grund håber jeg derfor, at jeg i efteråret bliver bedre til at opsummere, 

hvad der foregår i klubben, selvom jeg ikke vil love, at der bliver månedlige skrivelser.  

Med dette brev vil jeg i stedet forsøge at sammenfatte de mest væsentlige begivenheder, 

der er foregået i forårssæsonen.  

 

Så er forårssæsonen 2019 overstået, og det er blevet tid til at gøre op, hvad der, set med 

mit perspektiv, er foregået. Det vil blive i punkt-form, som dog ikke nødvendigvis angiver 

en prioriteret rækkefølge, nok snarere en nogenlunde kronologisk. Det kan virke som en 
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lang smøre, men det hænger jo som bekendt sammen med, at jeg ikke har været ”flink” 

nok til at holde jer løbende opdateret. 

Hjemmesiden 

 Der er ingen tvivl om, at denne har været syltet en del hen over foråret, og det kan 

jeg som formand kun beklage… Laaaaangt størstedelen af ”skylden” for dette kan 

kun placeres hos mig, da jeg er overvejende redaktør/administrator af den. Jeg har 

som bekendt haft en del at skulle forholde mig til, men det er helt sikkert, at den hen 

over sommeren bliver opdateret de steder, hvor det er nødvendigt. Dette arbejde er 

allerede i fuld gang, og meget er allerede lavet. 

 Husk at det er muligt at komme med forslag til siden, hvis man som medlem mener, 

at den mangler noget, eller hvis noget er forkert.  

Personligt overvejer jeg lidt, om det kunne være en mulighed, at dommere sendte 

”sjove” billeder eller historier, som kunne komme på siden. Omvendt vil jeg gerne 

understrege, at vi i bestyrelsen vurderer, hvad siden skal indeholde. Derfor er det 

ikke sikkert, at alt tilsendt materiale vil komme med på siden. 

Nye dommere og linjedommere 

 Vi fik i vinter uddannet 3 nye dommere i ”vores” område. Det må siges, at det ikke 

er særligt mange… Men vi er naturligvis rigtig glade for, at der rent faktisk kommer 

flere til vores gerning, og alle 3 ønskede heldigvis at melde sig ind i VFK. Indtil 

videre er det desværre kun den ene, der er kommet i gang, da de 2 andre er blevet 

hhv. fodboldtræner og skulle færdiggøre noget studie, hvorfor de endnu ikke er 

kommet i gang. Vi håber dog, at vi også snart ser disse i aktion på banerne.  

Undertegnede og Anders Bruun havde et møde med i vinters, hvor vi fik 

præsenteret VFK og dommergerningen generelt, og det var en fin aften, som de 
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også var glade for. De følte sig rigtig godt taget imod, og den ros tager vi 

selvfølgelig til os  

I skrivende stund er vi ikke klar over, om der vil blive uddannet nye, unge dommere 

til sommerens forskellige camps rundt i landet. Men det håber vi selvfølgelig på.  

 Vi fik i løbet af foråret uddannet nogle nye linjedommere. Både ”erfarne” men 

særligt forholdsvis nye medlemmer blev uddannet, og det er både VFK og Torben 

på kontoret rigtig glade for, da han har ”råbt” på flere kræfter, da flere af vores 

tidligere linjedommere af forskellige årsager er stoppet/holder pause. Efter sigende 

er de alle kommet godt i gang med denne opgave også, hvilket glæder os. 

Udviklerudvalget 

 Indplaceringer 

o Vi har i VFK været rimelig heldige med, at stort set alle har beholdt deres 

indplacering hen over vinteren. Kun meget få er rykket ned, hvilket enten er 

sket frivilligt eller pga skade mv, så fysisk test ikke har kunnet gennemføres 

tilfredsstillende.  

Vi har endda været heldige med, at flere dommere har gjort det så godt i 

2018, at de blev rykket op her til sæsonstart 2019. Forårssæsonen er også 

gået godt for flere, hvorfor de fra august 2019 er rykket op, så det er yderst 

tilfredsstillende – FLOT !  

Indplaceringslisten opdateres derfor inden for nærmeste fremtid… 

 Udviklinger 

o Som det kan fornemmes af ovenstående, er det generelt gået rigtig fint for 

vores medlemmer her i foråret. Derfor er der også sket yderligere 

oprykninger her henover sommeren, mens meget få har taget turen nedad. 
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Vi har sågar været ”nødt” til at lave nogle blive, fordi der ganske enkelt ikke 

er plads i gruppen over deres nuværende indplacering. Så det vidner igen 

om et forholdsvis fornuftigt højt niveau. 

 Talentudvalget 

o Her må vi desværre konstatere, at der er en del stilstand pt, hvilket vi 

selvfølgelig er rigtig ærgerlige over. Der er pt. ikke nogle lokale talenter, 

hvilket enten skyldes, at der ikke er nogen rent niveaumæssigt, eller fordi de 

selv har fravalgt det pga manglende tid/interesse. Det er vi i bestyrelsen 

ærgerlige over, og vi håber, at vi inden for nær fremtid får et par nye talenter. 

Til gengæld er vi godt repræsenteret længere oppe i CTG mv., og DET er vi 

selvfølgelig meget glade og stolte over.  

 Vejledere og udviklere 

o Vi har i foråret 2 nye vejledere i form af Michael Kristensen (tidligere 

Eriksson Kristensen) og Bent Andersen. Vi håber, at der bliver nogle opgaver 

til dem, når nye dommere skal i gang.  

o Martin Kirkholm Braun er i foråret blevet trioudvikler, og vi glæder os i VFK 

over dette og ser frem til at se ham i denne funktion også fremover  

 Samarbejdet generelt 

o Vi er i bestyrelsen repræsenteret i udviklerudvalget i form af Steffen Damtoft. 

Ordningen med, at udviklerudvalget fungerer som en selvstændig enhed, der 

egentlig ”blot” referer til bestyrelsen VFK fungerer rigtig godt, og vi har været 

meget tilfredse med samarbejdet os i mellem.  

Vi holdes løbende orienteret i forhold til evt udfordringer, og det medfører, at 

vi altid er med på, hvordan det går for vores medlemmer på godt og ondt.  



                        
                             Vendsyssel Fodbolddommerklub 

 

 

 
Side 5 af 13 

 

 Fysiske tests og teoretiske tests 

o I løbet af vinteren fik vi afviklet disse tests i samarbejde med DBU Jylland. 

Det forløb stort set uden problemer. Der har været enkelte smuttere, særligt 

til den fysiske test, men det skyldes som udgangspunkt skader hos de 

involverede. Heldigvis vil der blive en ”re-test” for de få, som det drejer sig 

om. De teoretiske tests gik også ok, og det var meget få, der måtte have en 

ny runde for at være klar til at dømme i foråret.  

I 2019 fik vi i VFK planlagt det således, at de fysiske tests blev afviklet, så de 

var færdige midt i marts, hvilket har været især formandens store ønske i 

flere år. På den måde slap vi for at få dommere ud at dømme nogle af de 

første runder uden at have gennemført fysisk test. Det har tidligere været et 

problem, som vi nu, og forhåbentlig fremover, ikke støder ind i.  

Disciplinærsager og klager 

 Klager 

o Vi har i foråret modtaget 2 klager over dommere, hvilket ikke er mange, men 

det er selvfølgelig ærgerligt, når det sker. 2 meget forskellige forløb, hvor det 

i det ene forløb blev klaret rigtig godt af vores regionale dommerudvalg, som 

tager sig af sådanne sager.  

Dommeren svarede rigtig godt for sig, og sagen blev hurtigt lukket. Det er 

den helt rigtige måde at gøre tingene på  

Der var i sagen tale om en serie 4-kamp. 

o Sag 2 var anderledes besværlig… Begge klubber, der var involveret i et 

U11-pigeC stævne, klagede over dommerens håndtering af kampen. 

Dommeren var meget optaget af at opfylde Fodboldlovens bestemmelser 



                        
                             Vendsyssel Fodbolddommerklub 

 

 

 
Side 6 af 13 

 

uden gradbøjning . Det er i sig selv den rette vinkel på dommergerningen, 

men der er jo også den berømte § 18 (sund fornuft, red. ), som også kan 

bringes i anvendelse i særlige situationer, hvad der måske havde været 

meget hensigtsmæssigt i pågældende sag. Efterfølgende blev dommeren 

bedt om at tage stilling til klagen og give sin oplevelse til kende. Dette valgte 

dommeren desværre bevidst at undlade! Det medførte, at jeg som formand 

måtte tage kontakt til pågældende og bede ham sende en redegørelse retur 

til dommerområde 1. Det fik vedkommende aldrig gjort og virkede ikke 

interesseret i at gøre det. Det må jeg som formand indrømme ikke er den 

rette måde at håndtere sin dommergerning på! Pågældende dommer fik 

derfor en skriftlig advarsel for sin måde at håndtere klagen på.  

Det er vigtigt for mig at understrege, at vi jo er en del af fodboldfamilien 

også, så vi skal selvfølgelig reagere, når begge klubber har en oplevelse af 

at have haft en rigtig træls oplevelse til et sådan stævne.  

Begge klubber har derfor fået en henvendelse retur, og sagen er lukket.  

Jeg vil igen derfor understrege, at vi som dommer har et ansvar for at få 

afviklet kampene på banerne på en ordentlig måde, og når der så, sjældent, 

indløber en klage, må man som dommer også vurdere sin præstation og 

svare vores regionale dommerudvalg, når man bliver bedt om det! Alt andet 

er, efter min mening, ikke i orden! 

 Disciplinærsager – de mest væsentlige. 

Der har heldigvis ikke været særligt mange sager at skulle forholde sig til, hvilket 

har været positivt. Til gengæld har flere af dem været nogle sager, som har været 

rigtig ærgerlige  Læs mere i de nedenstående punkter 
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o En dommer er i en serie 6 kamp blevet spyttet efter – 3 spilledages 

karantæne givet. Pågældende spiller/klub mener ikke, at det var dommeren, 

han spyttede efter, hvilket må forklare den forholdsvis milde dom. 

o En dommer i en serie 4 kamp oplevede en tilskuer, som udviste en 

aggressiv og upassende adfærd. Hjemmeholdet havde svært ved at få ham 

til at falde til ro, hvorfor det blev indberettet – klubben blev bedt om at have 

bedre styr på sine tilhængere. 

o En ny, ung dommer blev i en U14-kamp udsat for trælse tilråb fra udeholdet 

og dets tilskuere. Udeholdet ville ikke stille en linjedommer til rådighed på 

modsatte side af skurene (der var ikke godt vejr pågældende dag) og herfra 

eskalerede det desværre i en negativ retning. Heldigvis havde VFK en 

vejleder på kampen denne dag, og han indsendte efterfølgende en 

indberetning – klubben blev bedt om at have bedre styr på officials og 

forældre fremover. En lidt tynd melding fra disciplinærudvalget efter min 

mening… 

o En dommer havde en træls U16 Liga 5 drenge-kamp, som gjaldt 

førstepladsen i puljen. En træner for hjemmeholdet var i kampen blevet 

bortvist pga protester og kampen havde været rimelig intens. Efter slutfløjtet 

bliver dommeren skubbet til af hjemmeholdets målmand og modtager også 

efter eget udsagn et slag fra en anden spiller fra hjemmeholdet – både på 

hagen og i maven. Pågældende spiller slår også en tilskuer fra udeholdet, 

der forsøger at komme dommeren til undsætning, i ansigtet, så dennes 

briller går i stykker… 

En vanvittig episode, som klubben selvfølgelig også tager stærkt afstand fra. 
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Klubben er blevet idømt en bøde på kr. 500 for bortvisningen af træneren… 

Derudover har målmanden fået 6 spilledages karantæne, mens den anden 

spiller har modtaget karantæne frem til 31/12. Klubben er selvfølgelig også 

blevet bedt om at have bedre styr på deres spillere og tilhængere fremover. 

Umiddelbart kan det godt virke som en forholdsvis mild dom set med vores 

briller… 

Klubben har efterfølgende valgt at trække holdet til efterårets turnering som 

følge af episoderne. Jeg har som formand været i kontakt med klubben ad 

flere omgange, og der er ingen tvivl om, at de har været meget påvirket af 

sagen og har været yderst behjælpelig hele vejen gennem hele sagen. 

Episoden er selvfølgelig blevet politianmeldt også, men der foreligger ikke 

på nuværende tidspunkt nogen afgørelse herpå. Vi har i VFK været i tæt 

kontakt med dommeren gennem forløbet og bistået med den hjælp til 

indberetning og anmeldelse, som han har haft behov for. Han er ok 

omstændighederne taget i betragtning og har ikke lagt dommergerningen på 

hylden  

Sagen har selvfølgelig været en voldsom oplevelse for dommeren og også 

os som bestyrelse, og af den grund har vi hele tiden været på banen i 

forhold til hjælp og vejledning i det omfang, som det har været ønskeligt. 

Personligt har jeg haft svært ved at vurdere, om straffen er hård nok… 

Noget til og forslag fra medlemmerne 

 Vi modtager gerne forslag fra medlemmerne, hvis de mener, at der er noget, som 

de synes, vi skal gøre noget ved. Det er der heldigvis også nogle medlemmer, som 

har benyttet sig af – tak for det  Og bliv endelig ved med det ! Også gerne 
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arrangementer, som I mener kunne være interessante og trække nogle folk til et 

møde. 

Vi mener selv, at vi i bestyrelsen forsøger at ramme med noget til medlemmerne, 

som kunne være interessant, selvom vi også faktisk synes, at det kan være rigtig 

svært at finde noget, som rammer meget bredt blandt medlemmerne. I skrivende 

stund er vi ved at lægge sidste hånd på en fysisk ”ting” til medlemmerne. Jeg kan 

ikke løfte sløret endnu for, hvad det er, da der er lidt faktorer, der lige skal falde på 

plads vedrørende dette. Derfor hører I nærmere om dette, når de sidste detaljer er 

på plads.  

Seneste nyt er, at vi investerer i nye lovbøger til de medlemmer, som ønsker det (se 

nyhed på hjemmesiden 04/07/19), selvom vi havde håbet på, at DBU ville udstyre 

os alle med disse… 

Tøjaftalen 

 Som det blev beskrevet tidligere på året, er tøjaftalen med Diadora blevet 

forlænget. Situationen blev på et tidspunkt lidt tilspidset, da der var usikkerhed 

omkring, hvorvidt vi skulle skifte leverandør ”her og nu” eller satse på Diadora igen. 

Vi i bestyrelsen valgte at støtte op omkring DFUs forslag at forlænge aftalen. Det 

skyldes, at vi mente, at det ville påføre vores dommere store økonomiske 

udfordringer, hvis de lige pludselig skulle skifte hele deres kollektion ud pga et 

leverandørskifte. I aftalen ligger til gengæld også den aftale, at der ikke ændres 

design på tøjet i aftaleperioden, som løber til 2022. Aftalen blev også forlænget, da 

elite-dommerne gerne så den forlænget. 

Pga usikkerheden omkring forlængelsen betød det også, at leverandøren, Sport 

Scandinavia, ikke fyldte deres lager op med tøj. Det har selvfølgelig medført en lang 
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leveringstid på dele af dommertøjet, hvilket er ærgerligt men forventeligt i en sådan 

situation.  

I DFU er man på forkant med evt udfordringer med tøjaftalen og har hele tiden 

fokus på denne hele aftaleperioden ud.  

DBU 

Dette er et større punkt, som jeg vil forsøge at gøre så kort som muligt… Selvom det 

indeholder rigtig meget… 

 Orienteringsmøde om DBU og DFUs forsøg på at få rammeaftaler på plads 

o Ultimo marts var Anders Bruun til møde på Fyn vedrørende dette. Der var 

mange interessante emner på bordet i forhold til, hvordan vi fik lavet en 

aftale med DBU, som både DBU og DFU kunne være tilfredse med. Der blev 

lagt en ”slagplan” for, hvad vi i DFU gerne ville opnå, og det skulle Tore 

Østergaard så forhandle med DBU om.  

 Dialogmøde primo april 

o Jeg var primo april til møde DBU Jylland, hvor mange repræsentanter inden 

for fodboldverdenen var til stede. DBU og DFU har siden tidligt forår været 

ved at forhandle nogle aftaler på plads jvn udmøntningsnotatet og 

rammeaftalen heri. Det betyder blandt andet, at det er meningen, at DBU vil 

overtage al påsætning af kampe fremover. Til gengæld vil DBU oprette en 

kompetencepulje til bl a efteruddannelse af breddedommere og kompensere 

de klubber, som vil tabe betydelige indtægter ved at frasige sig påsætningen 

af ”privatkampe”. 

Et interessant møde, og jeg tog derfra med opfattelsen af, at ”vi” alle var på 

vej i samme retning, og at det blot var et spørgsmål om tid, inden de 
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endelige aftaler blev lavet færdige.  

Mange emner blev debatteret, og alle var enige om, at det var en god måde 

at se hinanden i øjnene på hvert år.  

o  Løbende hen over foråret er vi blevet orienteret af Tore om forhandlingerne, 

som dog ikke rigtig virkede til at rykke sig en hel masse… Kort før 

sommerferien var Tores bud, at det måske blev pr. 01/01/20. Noget senere 

end først antaget… 

o 01/07 trådte nye regler og regelændringer i Fodboldloven i kraft. Dette har 

været varslet siden tidlig forår, hvorfor det ikke kan have været den helt store 

overraskelse for DBU.  

Som nogle af jer efterspurgte på vores Facebook-side, havde vi en 

forventning om, at DBU var forberedt på dette. Meldingen blev dog blot, at 

der ville komme en læs-let udgave af ændringerne og ingen gennemgang. 

Dog ville der komme en gennemgang med videoer, som er kommet her 

03/07. Det har hjulpet en smule. Men det havde været rart at have lovbogen 

også at kunne forholde sig til… Denne er pr. 04/07/19 (ifølge min egen 

research) ikke at finde elektronisk endnu. Måske tager jeg fejl, hvilket jeg i 

dette tilfælde virkelig håber… 

Nogle af jer medlemmer stod uforstående overfor hele dette scenarie, hvad 

vi i bestyrelsen kun kunne være enig i. DFU har ellers i mange år efterspurgt, 

at teorigennemgangene blev flyttet til om sommeren, da det altid er her, at 

reglerne bliver lavet om… 

Læs-let udgaven var, efter min og mange andres mening, ikke særlig god. 

Derfor lavede DFU sin egen ”pixi-udgave”, som dog heller ikke var en 
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optimal løsning. 

Efter massivt pres fra DFU og dommere, der generelt har rettet henvendelse 

til DBU, har de nu alligevel valgt at lave nogle gennemgange. Der er i Jylland 

pt oprettet 9 kurser med plads på 40 til hver. Det er 360 dommere. Der er ca. 

1700 aktive dommere i Jylland… Jeg synes bestemt ikke, at det er særlig 

godt planlagt… Vi er ”heldige” med, at vi i region 1 får de første 

gennemgange. MANGE af kurserne ligger et pænt stykke tid, EFTER 

turneringen i efteråret er gået i gang… 

Heldigvis vil de lave nogle webinarer (online-foredrag), hvor reglerne bliver 

gennemgået. Det bliver spændende at se, hvornår de er klar… 

Nye lovbøger bliver det heller ikke til fra DBUs side. Derfor har vi i VFK pr. 

04/07/19 tilbudt at købe disse til de medlemmer, som ønsker det. Se mere 

på hjemmesiden om, hvordan man erhverver sig et eksemplar.  

o Generelt er der pt stadig, desværre, en del bøvl med samarbejdet mellem 

DBU og ”os” i DFU. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Det kan godt 

virke som noget af en uoverskuelig opgave at få DBU i tale og få styr på de 

aftaler, som de egentlig selv har været med til at rette til… Vi håber virkelig, 

at der snart sker skred i forhandlingerne igen… 

Der er pt en hel del andre udfordringer, som DFU kæmper med DBU om 

blandt andet honorar for udviklerne i superligaen, honoraraftaler for 

futsalliga-dommere mv., så der er nok af knaster i øjeblikket. Forhåbentlig 

kommer der styr på det.  

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg ikke personligt er imponeret 

over DBU. Der er mange niveauer, hvor det med at skulle samarbejde om at 
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få tingene til at glide ikke fungerer efter hensigten. Mit eget håb er derfor, at 

der reelt sker et skred i nogle af de forhandlinger, som DFU har stået i 

spidsen for i længere tid. 

Det er også vigtigt for mig at pointere, at vi i bestyrelsen stort set altid bakker 

100 % op omkring DFU og deres indgangsvinkel til at forhandle for os. Vi 

har, i hvert fald ikke endnu, haft brug for at stille store spørgsmålstegn ved 

DFUs bestyrelses arbejde for at sikre ordentlige ”arbejdsforhold” for os som 

dommere. 

 

Det var en RIGTIG lang smøre om løst og fast i VFK. Som sagt er der, og har været, en 

del at se til, som jeg har skullet sætte mig ind i. Jeg håber, at jeg oftere får lagt noget info 

ud til jer som medlemmer fremover.  

Husk at nogle af synspunkterne i denne skrivelse er mine subjektive vurderinger, selvom vi 

i bestyrelsen generelt er stort set enig om det meste. Spørgsmål eller kommentarer bør 

derfor tilgå mig, hvis der er ris eller ros  

 

Med ønsket om en rigtig god sommer til alle  og med håbet om, at I får styr på 

regelændringer mv.  

 

Delvist på bestyrelsens vegne  

 

Søren Hjortholm 

Formand for Vendsyssel Fodbolddommerklub 

 


