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Bestyrelse  

 Søren Hjortholm Formand soerenhjortholm@hotmail.com 

 Steffen Damtoft Næstformand sda205@gmail.com 

 Poul Pedersen Kasserer ulrik-pedersen@godmail.dk 

 Kasper Søndergaard Sørensen Sekretær kasperss94@hotmail.com 

 Anders Westfall Bruun 
Uddannelse 
og aktivitet 

andersbruun75@gmail.com 

    

Bestyrelsessuppleanter og revisorer 

 Nikolaj Gajhede 1. suppleant 

 Martin Kirkholm Braun 2. suppleant 

 Gordon Dalsgaard Revisor 

 Nikolaj Boddum Pedersen Revisor 

 Anders Rishøj Revisorsuppleant 

   

Uddannelses- og Aktivitetsudvalg  

 Anders Westfall Bruun Formand  

 Steffen Damtoft  

 Søren Hjortholm  

   

Udviklerudvalg  

 John Østergaard (tovholder)   

 Flemming Andersen Steffen Damtoft 

 Nynne Kristensen Martin Kirkholm Braun 

   

Talentudvalg  

 Martin Kirkholm Braun  

   

Dommerudviklere (breddedommere) 
 Flemming Andersen John Østergaard 

 Charlie Jensen (orlov 2019) Jim Riise 

 Nynne Kristensen Ole Hansen 

 Martin Kirkholm Braun    

mailto:soerenhjortholm@hotmail.com
mailto:kasperss94@hotmail.com
mailto:andersbruun75@gmail.com
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Dommervejledere  

 Gordon Dalsgaard Bent Andersen 

 Poul Pedersen Michael Kristensen 

 Lars Christian Thomsen  

 

Æresmedlemmer  

 Georg R. Christensen  (1991) Frank Robenhagen (2002) 

 Søren Bak  (2001) Flemming Andersen (2007) 

 Jørn Bertelsen  (2001) Kaj Larsen (2007) 

 Ole Vang Bruun  (2001) Anders Rishøj (2017) 

 Leif Mikkelsen  (2002)  

 

Top 10 (flest dømte DBU og DBU-Jylland kampe*) 

 Ebbe Nørgaard  4.181 Ole Lyng 2.523 

 Poul Skovbo Jakobsen  3.074 Søren Bak 2.442 

 Leif Mikkelsen  2.964 Per Christensen 2.438 

 Kaj Larsen  2.764 Knud B. Larsen 2.362 

  Kurt Thomsen  2.597 Tage Evan Andersen 2.282 
 

*) inkl. udvikler- og vejlederopgaver, men ekskl. futsal- og indefodboldkampe. 
Opgjort pr. 31/12 2018. 
 
 
 
 
 
 

 

DBU Jyllands dommerpåsætter 
 
► Navn Torben Nielsen 
  DBU Jyllands Region 1-kontor, Hornevej 2, 9220 Aalborg 
   
► Telefon 8939 9913 (mobil 2933 7980) 
► Telefontid Regionkontorets åbningstid 
 
► E-mail aalborgdommer@dbujylland.dk 
 
► Dommervagt Tlf. 8939 9970 
   Afbud fredag efter kl. 15:30 til en kamp fredag, lørdag eller søndag i 

den pågældende weekend meddeles til dommervagten på tlf. 8939 
9970. 

 
   Afbud på spilledagen skal til hverdag også meddeles dommervagten. 
   Inden for Regionens kontortid skal det ske til Torben Nielsen. 
   Uden for kontortiden skal det ske til dommervagten på tlf. 8939 9970. 
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Medlemsfortegnelse  (pr. 120819: 141 medlemmer) 
 

Navn Fødselsdato 
Dommer-
eksamen 

DBU 
kampe 

Allan Brogaard Larsen 13 01 1999 2018 24 

Allan Slot 13 10 1964 1998 1.424 

Anders Bruun 03 11 1975 2018 47 

Anders Bruun Engelsted 30 04 1985 2013 239 

Anders Rishøj  29 11 1961 1989 1.165 

Andreas Rosander Andersen 18 04 1996 2011 440 

Arly Nielsen 22 05 1951 1982 1.508 

Asger Jensen 03 11 1998 2016 100 

Beatrix Bezsenyi 14 11 2000 2018 7 

Bent Andersen 06 09 1963 1983 1.182 

Birger Nielsen 19 01 1949 1983 1.686 

Bjarne Urth 24 06 1968 2004 1.068 

Brian Jakobsson 23 07 1985 2019 0 

Carsten Eckert 13 05 1977 2017 62 

Carsten Jensen 06 03 1960 2011 414 

Carsten Thomsen 25 10 1964 2006 898 

Casper Skovbo Christiansen 23 10 1998 2015 103 

Charlie Jensen 15 03 1957 1989 1.660 

Christian Christiansen 21 12 1976 1992 937 

Claus Dalsgaard 30 07 1981 2000 533 

Claus Pedersen 25 01 1977 2018 25 

Ebbe Nørgaard 25 07 1942 1966 4.181 

Erling Grønlund 05 05 1935 1969 1.780 

Esben Søndergaard Sørensen 15 09 1998 2014 134 

Evan Thomsen 08 03 1944 1972 2.196 

Finnur Larsen 07 09 1945 1974 2.194 

Flemming Andersen 28 08 1958 1976 1.223 

Flemming Christensen 29 12 1951 1983 1.395 

Flemming Eriksen 14 06 1969 1998 960 

Flemming Klit Østerballe 11 08 1998 2014 214 

Flemming Thomsen 22 01 1959 2007 829 

Frank Robenhagen 15 04 1939 1967 0 

Frede Nielsen 23 08 1947 1987 1.454 

Frederik Rosander Andersen 10 04 1993 2010 400 

Georg Ramshøj Christensen 31 12 1931 1961 0 

Gert Michael Blomberg 25 04 1968 2011 742 
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Gordon Dalsgaard 19 01 1959 1997 1.070 

Gunnar E. Nielsen 23 12 1943 1985 1.803 

Henrik Andersen 06 03 1974 2006 656 

Henrik Jensen 19 02 1958 1984 2.119 

Henrik Libach Poulsen 16 10 1959 1997 1.034 

Henrik Nielsen 27 09 1969 2012 281 

Henrik Ramshøj Christensen 16 05 1953 1988 966 

Ingolf Skovbo Jakobsen 23 11 1944 1967 1.982 

Ivan Madsen 12 11 1954 1973 0 

Jacob Sørensen 30 12 1995 2016 89 

Jan Falberg Jensen 17 02 1966 2002 1.200 

Jan Jensen 06 05 1952 1986 554 

Jan Rosa  30 01 1979 1997 542 

Jan Søndergaard Sørensen 03 02 1968 2010 399 

Jan Vejnø 11 02 1958 1988 351 

Jens Eistrup Jensen 03 09 1967 2014 189 

Jens Larsen 06 08 1950 1988 1.126 

Jens Terkelsen 10 04 1938 1982 1.497 

Jeppe Abrahamsen 1 06 1995 2011 224 

Jesper Kirkedal 21 11 1971 1998 1.363 

Jette Andersen 09 06 1959 1988 0 

Jim Riise 24 11 1953 1983 1.544 

John Jensen 14 04 1948 1988 1.694 

John Jensen 17 07 1965 1993 2.051 

John Erik Nielsen 10 02 1959 2008 715 

John Østergaard 25 08 1957 1979 433 

Julie Hansen 20 09 1996 2015 62 

Jørg Hansen 17 07 1978 1999 1.283 

Jørgen Bo Jensen 03 01 1970 1997 812 

Jørgen Maigaard Kristensen 30 11 1951 1984 1.930 

Jørgen Nielsen 11 10 1958 1983 392 

Jørn Berthelsen 07 04 1945 1970 1.372 

Kaj Larsen 20 06 1947 1978 2.764 

Kaj Nørgaard Pedersen 08 09 1941 1976 2.183 

Karsten M. Dissing 26 05 1975 2014 0 

Karsten Mikkelsen 09 01 1957 1984 1.133 

Kasper Søndergaard Sørensen 18 07 1994 2009 604 

Kenneth Fuglsang 17 08 1963 2008 747 

Kevin Jørgensen 14 05 2003 2018 32 

Kim Brian Hoven 29 08 1968 2017 179 
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Knud Bonkegaard Larsen 02 01 1941 1973 2.362 

Knud Erik Andersen 05 11 1948 1995 1.524 

Knud Erik Larsen 22 07 1950 1978 2.104 

Kurt Birkbak Thomsen 04 02 1960 2004 567 

Kurt Steen Jensen 26 09 1955 1972 661 

Kurt Thomsen 07 06 1949 1982 2.597 

Lars Christian Thomsen 20 10 1966 1996 1.283 

Lars Henrik Kristensen 15 04 1970 1990 502 

Leif Jensen 03 08 1953 1993 1.442 

Leif Mikkelsen 18 10 1941 1963 2.964 

Leif Pedersen 19 03 1959 1992 1.687 

Mads Højer Jensen 20 02 1998 2013 58 

Martin Kirkholm Braun 27 08 1988 2005 723 

Martin Lyngberg 08 04 1992 2014 336 

Michael Jensen 27 03 1966 2019 0 

Michael Kristensen 01 10 1975 1998 1.339 

Michael Karstenskov 31 05 1976 2009 663 

Mogens Olsen 25 09 1969 1995 746 

Morten Bjerg Jakobsen 30 05 1966 1990 615 

Mustafa Abou Aoun 24 06 1987 
 

170 

Nicklas Pedersen 07 04 1993 2016 27 

Niels Hammer Pedersen 07 04 1951 1990 972 

Nikolaj Boddum Pedersen 30 11 1992 2011 601 

Nikolaj Gajhede  01 05 1995 2011 357 

Nynne Kristensen 31 10 1985 2007 960 

Ole Hansen 04 07 1965 1994 509 

Ole Jensen 27 04 1947 1982 670 

Ole Lyng 24 04 1951 1972 2.523 

Ole Nielsen 22 09 1946 1973 1.879 

Ole Vang Bruun 25 04 1943 1961 390 

Palle Sørensen 12 05 1964 2002 34 

Per Andersen 24 01 1958 1983 932 

Per Christensen 20 06 1966 1990 2.438 

Per Christian Værens 27 07 1962 1995 762 

Per Jensen 29 06 1950 2004 981 

Per Kristensen 17 10 1974 2019 0 

Pete Babbage 02 09 1951 1993 1.174 

Peter Dahl Sørensen 06 05 1967 1995 0 

Poul Erik Thomsen 13 05 1948 1978 938 

Poul Pedersen 22 02 1953 1986 1.676 
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Poul Skovbo Jacobsen 27 06 1947 1975 3.074 

Preben Knudsen 06 04 1944 1980 1.971 

Preben Mandrup 18 01 1966 2006 555 

Rasmus Thomsen 20 05 2003 2018 17 

Rene Mellergaard 01 07 1987 2017 68 

Richard Jensen 16 04 1949 1968 2.185 

Roland Martin Jensen 24 12 1966 2004 636 

Steffen Damtoft 22 09 1975 1993 1.085 

Steffen Madsen 28 06 1993 2016 129 

Sten Vinther Christiansen 18 02 1972 2015 121 

Søren Bak 24 11 1945 1970 2.442 

Søren Hjortholm 12 02 1982 2008 144 

Søren L. Simonsen 13 06 1961 2009 641 

Søren Mathiasen 07 05 1955 1979 1.806 

Tage Evan Andersen 15 10 1942 1984 2.282 

Teddy Birger Mylund 24 08 1954 1996 1.060 

Thomas Groth 02 04 1979 2011 207 

Thomas Nielsen 16 03 1979 2005 333 

Tobias Christensen 21 04 1998 2015 107 

Tom Kjeldsgård Christensen 21 07 1973 2018 38 

Tommy Toft Kristensen 20 09 1980 2010 361 

Ulrik Pedersen 30 11 1985 2012 195 

Vinni Bahr Karlsen 07 01 1967 2003 669 

William Jørgensen 14 09 1978 2012 258 

William Rams 28 10 1998 2014 94 

 
Antal kampe er opgjort pr. 31/12 2018. 
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Love for Vendsyssel Fodbolddommerklub 
 
 
§ 1. Navn 
1.1 Klubbens navn er Vendsyssel Fodbolddommerklub.  
1.2 Klubbens hjemsted er den til enhver tid valgte formands adresse. 
1.3 Fodbolddommerklubben er en sammenslutning af Hjørring Fodbolddommerklub, der er 

stiftet 3.12. 1941 og Frederikshavn Fodbolddommerklub, der er stiftet 14.11. 1934. 
1.4 Sammenslutningen har virkning fra 1.1. 2003. 
 
 
§ 2. Formål 
2.1 Klubbens formål er at uddanne og dygtiggøre fodbolddommere, samt at være disse til 

støtte og bistand og varetage deres interesser som fodbolddommere. 
2.2 Det er desuden klubbens formål at udbrede kendskabet til Fodboldloven. 
 
 
§ 3. Tilhørsforhold 
3.1 Klubben er medlem af Dansk Fodbolddommer-Union (DFU). Unionens love og øvrige 

regler er gældende for klubben. 
 
 
§ 4. Medlemmer 
4.1 Som medlem kan optages enhver, der har bestået en af Dansk Boldspil Union (DBU) 

godkendt prøve for fodbolddommere.   
4.2 Ansøgning om optagelse indsendes til formanden og behandles af bestyrelsen på 

førstkommende møde.  
4.3 Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. 
4.4 Bestyrelsen kan udnævne medlemmer, der har ydet en stor indsats for Vendsyssel 

Fodbolddommerklub, til æresmedlemmer. 
4.5 Æresmedlemmer er kontingentfrie. 
 Det samme gælder medlemmer, der er æresmedlemmer af DFU eller er tildelt en af 

unionens hædersbevisninger. 
 
 
§ 5. Indskud, kontingent og kampafgifter 
5.1 Ved indmeldelse betales et indskud fastsat af bestyrelsen.  
5.2 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og betales helårligt forud pr. 1. januar. 
5.3 I særlige tilfælde kan bestyrelsen meddele et medlem kontingentfrihed. 
5.4 I klubafgift betales et af bestyrelsen pr. dømt kamp fastsat beløb. 
5.5 Afgiften opkræves af kassereren og skal være betalt inden 1 måned efter påkrav.  
5.6 Restance udelukker tildeling af kampe og kan efter bestyrelsens bestemmelse medføre 

bortfald af medlemskab.  
 Bestyrelsen kan sende fordringen til inkasso, og udgifterne herved pålægges 

skyldneren. 
 
 
§ 6.  Meddelelsespligt 
6.1 Såfremt noget usædvanligt er forekommet i forbindelse med en fodboldkamp, hvor et 

medlem af Vendsyssel Fodbolddommerklub har fungeret som dommer, eller i øvrigt på 
grund af sit medlemskab af klubben er blevet forulempet, er medlemmet pligtig til snarest 
og senest efter 3 dage at underrette klubbens formand. 
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§ 7. Karantæne og Eksklusion 
7.1 Bestyrelsen kan idømme karantæne eller ekskludere et medlem, der ved sin optræden 

eller ved skriftlige tilkendegivelser efter bestyrelsens opfattelse ikke har udvist den for en 
fodbolddommer fornødne selvbeherskelse og etik. 

7.2 Karantæne kan idømmes af bestyrelsen for en periode af indtil 1 år. 
7.3 I forbindelse med eksklusion skal medlemmet forinden have lejlighed til at fremføre sine 

argumenter. Er disse fremført på et møde, skal der udarbejdes referat. 
7.4 Eksklusionen kan indbringes for førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsen 

træffes med almindeligt flertal. 
7.5 Bestyrelsen kan ophæve en eksklusion, der ikke er besluttet eller godkendt af en 

generalforsamling. 
7.6 Et medlem kan endvidere ekskluderes direkte af en generalforsamling, når mindst 2/3 af 

de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Forslag om eksklusion skal optages som et 
særskilt punkt på dagsordenen. 

7.7 Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun 
genoptages ved en ny generalforsamlingsbeslutning. 

7.8 Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan inden 4 
uger anke sagen til DFU’s ordensudvalg, hvis afgørelse er endelig. 

 
 
§ 8. Kampfordeling 
 Udgået. 
 
 
§ 9. Generalforsamling 
9.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 
9.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. februar og indvarsles senest 

14 dage forinden på klubbens hjemmeside. 
9.3 Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 
9.4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 
9.5 Alle medlemmer har stemmeret, og beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, 

bortset fra lovændringer og opløsning, der kræver 2/3 flertal. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 

9.6 Bestyrelsesforslag til lovændringer skal fremgå af indkaldelsen. 
9.7 Forslag til lovændringer fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. 

januar, så disse forslag kan fremgå af indkaldelsen. 
9.8 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter, idet bestyrelsesvalg gælder for 2 

år: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af revideret regnskab for foregående år 
4. Valg af formand i ulige år og valg af kasserer i lige år 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år 
6. Valg af 2 suppleanter. Dette valg gælder for 1 år 
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne afgår skiftevis i lige og 

ulige år, mens revisorsuppleanten altid vælges for 1 år 
8. Eventuelt 

 
 Bestyrelsen optager referat af generalforsamlingen.  
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§ 10. Ekstraordinær generalforsamling 
10.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen 

finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter 
begæring herom med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. 

 Indkaldelsen sker via klubbens hjemmeside. 
10.2 Der kan kun behandles de punkter, som er anført på dagsordenen.  
10.3 Dagsordenen skal desuden indeholde valg af dirigent og til sidst punktet eventuelt, 

hvorunder der ikke kan træffes beslutninger. 
 
 
§ 11. Bestyrelsen 
11.1 Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 medlemmer, men bestyrelsen kan 

konstituere sig med en næstformand og en sekretær, hvis den skønner dette 
formålstjenligt. 

 Bestyrelsen kan til enhver tid foretage udskiftninger på posterne som næstformand og 
sekretær. 

11.2 Formanden eller 2 medlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøder. 
11.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer er mødt. 
11.4 Enhver bestyrelsesbeslutning kræver, at mindst 3 medlemmer stemmer for. 
11.5 Der optages beslutningsreferater af alle bestyrelsesmøder, og referaterne, der skal 

godkendes af formanden, udsendes til bestyrelsesmedlemmerne.  
11.6 Ved vakance indkaldes suppleanten, og bestyrelsen konstituerer sig indtil næste 

ordinære generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem vælges for den resterende 
valgperiode. 

11.7 Bestyrelsen nedsætter alle udvalg og bestemmer disses sammensætning og 
funktionsperiode. 

 
 
§ 12.  Regnskab og revision 
12.1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 
12.2 Kassereren forelægger regnskab og status for revisorerne senest 12 dage før den 

ordinære generalforsamling. 
12.3 Regnskabet skal – forsynet med revisors påtegning – forelægges den ordinære 

generalforsamling i året efter regnskabsåret. 
12.4 De to revisorer er valgt for 2 år ad gangen, idet de dog afgår skiftevis. Suppleanten 

indkaldes ved forfald. 
12.5 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være revisor eller revisorsuppleant. 
 
 
§ 13. Ændringer af lovene og opløsning 
13.1 Ændringer af lovene kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på en 

generalforsamling stemmer herfor. 
13.2 Opløsning af klubben kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, 

hvor der forløber mellem 1 og 2 måneder mellem generalforsamlingerne, og kun hvis der 
på hver generalforsamling er mindst 2/3 af de fremmødte, som stemmer for opløsningen. 

13.3 På den første af de opløsende generalforsamlinger træffes med almindeligt 
stemmeflertal beslutning om anvendelse af klubbens midler. 

13.4 Eventuel sammenlægning i større enheder kræver vedtagelse af 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 

 Klubbens aktiver overføres da til den nye klub. 
 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5. december 2002, og ændret på de 
ordinære generalforsamlinger den 3. februar 2004, 10. februar 2012, 8. februar 2013 og 5. 
februar 2016. 
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Vendsyssel Fodbolddommerklub  -  lidt historie 

 
Efter en veloverstået fodbolddommereksamen få dage tidligere mødtes 12 dommere fra 
Frederikshavn, Hjørring og Sæby i Frederikshavn den 14. november 1934, hvor de stiftede 
Vendsyssel Fodbolddommer Club. 
 
Ikke uoverensstemmelser men de særlige forhold, der gjorde sig gældende under 2. verdenskrig, 
og ikke mindst et stigende kampantal førte til, at klubben i 1941 blev delt, idet dommerne fra 
Hjørring-området den 3. december 1941 stiftede Hjørring Dommerklub. 
 
I 1948 ændrede Vendsyssel Fodbolddommer Club sit navn til Frederikshavn Fodbolddommer 
Club, og igen i 1972 til Frederikshavn Fodbolddommerklub. 
I 1967 ændrede Hjørring Dommerklub sit navn til Hjørring Fodbolddommerklub. 
 
Vendsyssel Fodbolddommerklub er en fusion af de to fodbolddommerklubber. Fusionen skete på 
en stiftende generalforsamling den 5. december 2002 med virkning fra 1. januar 2003. 
 
 
 

Opkrævning af kontingent, kamp- og klubafgift 
 
● Primo august måned udsendes der opkrævning på kamp- og klubafgift for perioden 1. 

januar - 30. juni. 
 Beløbet skal være indbetalt senest 20 dage efter modtagelsen af opkrævningen. 
 
● I december måned udsendes der opkrævning på kontingent for det kommende år 

samt opkrævning på kamp- og klubafgift for perioden 1. juli - 31. december. Beløbet 
skal være indbetalt ultimo januar. 

 
● Betales et beløb ikke rettidigt udsender kassereren en rykkerskrivelse, ligesom der 

pålægges et rykkergebyr på 50 kr. 
 
● Restance udelukker tildeling af kampe og kan efter bestyrelsens bestemmelse 

medføre bortfald af medlemskab. 
 
● Bestyrelsen kan sende fordringen til inkasso, og udgifterne herved pålægges 

skyldneren. 
 
 
 

Rekvisitter 

 
● Rekvisitmand:  Fodbolddommerklubbens kasserer. 
 
● Dommerklubben er i besiddelse af følgende rekvisitter: Stofemblemer, fairplay 

mærker, Thiele mærker samt fodboldloven. 
 
● Rekvisitterne kan afhentes hos rekvisitmanden.  Ved postforsendelse tillægges et 

ekspeditionsgebyr på 50 kr. 
 
● Rekvisitmand:  Fodbolddommerklubbens kasserer. 
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Dommerbluser 
 
Vendsyssel Fodbolddommerklub har besluttet følgende prioritering af farver på 
dommerbluser: 
1. Dommere indplaceret i serie 3 og op skal anskaffe sig den sorte og gule trøje. 
2. Dommere indplaceret under serie 3, der også fungerer som linjedommere, skal ligeledes 

være i besiddelse af både sort og gul. 
3. Dommere under serie 3, der ikke fungerer som linjedommere, kan nøjes med den sorte. 
 
Til det gule sæt medfølger gule strømper, som bruges, når man dømmer i gult.  

DFU har anmodet om, at alle dommere skal være ens påklædt, uanset om man dømmer i serie 6 
eller i Superligaen. Derfor opfordres alle dommere til at benytte Diadora, uanset hvilke kampe 
man dømmer.   

Hvor skal mærkerne sidde? 
1. DFU-logoet er som udgangspunkt påført trøjerne, og det skal sidde midt på brystet. 
2. Thiele-mærket placeres på højre overarm. (Krav: skal bæres af alle dommere). 
3. Fair Play-mærket placeres på venstre overarm. 
 
Se i øvrigt www.VFK.dk, der indeholder illustrationer m.m. 
 
 

Fremmøde på stadion m.m.  
 
Det præciseres at følgende regler er gældende for fremmøde: 
 

 DBU-kampe samt JS-kampe under DBU Jylland – 1 time før kick off. 

 Triokampe under DBU Jylland – 45 min. før kick off. 

 Øvrige kampe – 30. min. før kick off. 
 
Det giver et godt signal ved at varme op og tjekke banen i god tid. 
 
Der gøres på det kraftigste opmærksom på, at det under ingen omstændigheder kan tillades, at 
der nydes alkohol før en kamp. 
 
 

Fair Play-hilsen 
 
For at fremme Fair Play indenfor fodbold skal alle spillere hilse pænt på hinanden inden 
kampstart. Dette er gældende for alle DBU- og DBU Jylland kampe. 
 
Rent praktisk foregår det således: 
1. Ca. 4 minutter før kampstart fløjter dommeren op til kamp. 
2. Dommeren/dommerne, samt spillerne tager opstilling på banens midte. 
3. På tegn fra dommeren går udeholdet hen forbi dommeren/dommerne og hjemmeholdets 

spillere og giver dem alle hånden. 
4. Herefter går hjemmeholdet hen forbi dommeren/dommerne og giver dem hånden. 
5. Afslutningsvis mødes anførerne, og der trækkes lod. 
 
Husk også at sige pænt tak for kampen. 
 
Alle dommere i VFK skal praktisere denne Fair Play-hilsen.  
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Gode råd og tips til medlemmer af VFK 
 
 
Sørg for dit medlemskab 

 Sæt dig grundigt ind i klubbens love. 

 Vær et aktivt og positivt medlem. 

 Dygtiggør dig ved at følge de af klubbens aktiviteter, møder, kurser etc. 

 Sæt dig grundigt ind i turneringsbestemmelser i de forskellige turneringer. Er du i 
tvivl, så spørg bestyrelsen eller dommerpåsætteren. 

 Læs fodboldloven med jævne mellemrum. 

 Kun kampe modtaget pr. mail er gældende. 

 Husk at holde dine afbud opdateret på DBUnet, da det letter dommerpåsætterens 
arbejde. 

 Betal dit kontingent og dine kampafgifter til tiden. 
 

 
Kampen starter hjemme 

 Kontrollér kamptidspunkt og sted i god tid, således at du ikke kommer for sent.  

 Pak din taske i god tid. Den bør indeholde: Rent og pænt dommertøj, velpudsede 
sko/støvler, min. 2 fløjter, notesblok, gult og rødt kort, blyant/kuglepen, 
dommermønt, dommerur, Fodboldloven, håndklæde, DFU kvitteringer (hvis der skal 
afregnes på stedet). Evt. 2 sæt dommertøj, hvis vejret bliver dårligt.  

● Om dommerblusernes farve og anvendelse i f.eks. triokampe henvises til side 
13.  

 Om tidspunktet for fremmøde på stadion henvises til side 13. 

 Mød altid velklædt og velsoigneret. Mød aldrig op i arbejdstøj. Spillerne husker dig 
for dit førstegangsindtryk. 

 
 
Ankomst til spillepladsen 

 Kør pænt ind til stedet, ikke noget med "Brian-kørsel". Heller ikke når du skal derfra. 

 Sørg for at du er velklædt, samt at tasken er pænt lukket, så ikke tøj m.m. hænger 
ud af tasken.  

 Undersøg hvilken bane der skal spilles på og find dommeromklædningsrummet. 
Kan du ikke selv finde det, bør du kontakte en fra klubben - præsenter dig og spørg 
efter dommeromklædningen.  

 Skal du klæde om sammen med spillerne, er det en god idé at vælge omklædning 
hos udeholdet. Lyt ikke til optakten fra holdene og kommenter den aldrig. 

 Klæd stille og roligt om og klargør dig til kampen. Tjek bold og flag. Tjek dine 
rekvisitter en ekstra gang inden du går ud. 

 Luk din taske inden du går til kamp. Værdier kan afleveres i cafeteria eller eventuelt 
opbevares af hjemmeholdet. 
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Entreen på banen 

 Vær på banen i god tid. Tjek om banen er i overensstemmelse med lovens 
forskrifter. Er der mangler, skal du kontakte en baneansvarlig og bede om at få 
bragt tingene i orden inden kampstart. Husk at tjekke om tingene er bragt i orden.  

 Varm op mindst 15-20 min. (dog skal du ikke være "flad" til kampstart). Er det muligt 
vil det være en god idé at varme op udenfor kampbanen (efter den er tjekket). 
Under opvarmning kan du evt. hilse på lederne fra de 2 hold. Er lederne meget 
optaget af holdets opvarmning, hilser du på dem umiddelbart inden kampstart.  

 Kontrollér trøjefarverne på spillerne, målmænd og dig selv. Har holdene samme 
farve trøjer, er det udeholdet som skal skifte. Der skal altid være 5 forskellige farver 
på banen. 

 
 

Kampstart 

 Der skal fløjtes til kampstart ca. 4 min. før kamptidspunktet. Husk dette er kampens 
vigtigste fløjt! Fløjt igennem! Det skal kunne høres 5 km. væk. 

 Mange hold har for vane at gå ind 5 min. før kampstart. Gør de det, fløjter du op 
alligevel. De kan jo kun nå at komme indenfor døren, for så at komme ud igen. Går 
holdene ind før de 5 min. er det ok. Fløjt dem ud 5 min. før kampstart.  

 Praktisér Fair Play hilsen. Herefter mødes anførerne på midten af banen sammen 
med dig. Kommer der andre spillere end anførerne bør du bede dem om at holde 
afstand. Få navne på reserver. Oplys at smykker ikke er tilladt (kun glatte 
vielsesringe er tilladt, såfremt de ikke er farlige). Foretag lodtrækning.  

 Efter hilsen og lodtrækning tjekkes om holdenes målmænd er funktionsdygtige, 
linjedommere (evt. holdleder med flag). 

 
 

Under kamp  

 Det er unødvendigt at fløjte, når bolden TYDELIGT er gået ud. Fløjt kun i 
tvivlstilfælde.  

 Fløjt kraftigt igennem ved grove forseelser, tonen skal varieres alt efter forseelsens 
art. Lad fløjten tale.  

 Svar kort og præcis på høflige spørgsmål - indlad dig ikke i diskussioner.  

 Sørg for at have greb om kampen fra start af begge halvlege og lige efter scoringer.  

 Husk at alle kampe er lige vigtige, og at spillerne forventer, at dommeren yder sit 
bedste.  

 Se mindre på bolden men mere på spillerne, og bemærk om han/hun har "øje for 
bolden".  

 Optræd aldrig som "jeg alene vide" men vær korrekt og sæt dig i respekt, med 
tydelige markeringer og god brug af fløjten.  

 Fløjt kun når det er nødvendigt og undlad at fløjte for bagateller, idet du nemt bliver 
til grin.  

 Undgå at løbe langt for at få bolden flyttet en halv meter, når forseelsen er sket et 
sted på banen, hvor dette ikke har nogen betydning.  

 Forfølg aldrig en spiller af personlige eller andre grunde men vær neutral.  

 Vær naturlig og bevar roen, det skaber tillid, og du vil altid være "herre over 
situationen".  
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 Udnyt naturlige pauser i spillet til at komme i en bedre position.  

 Brug diagonalen, dog ikke slavisk. Opdager du at et par spillere ikke rigtigt kan finde 
ud af det indbyrdes, søger du automatisk over i nærheden af disse spillere. Spillerne 
accepterer lettere en forkert kendelse når du er tæt på åstedet, hvilket også giver 
respekt om dine kendelser.  

 Undlad at vende ryggen til spillet.  

 Har du begået en fejl, vær ikke bleg for at ændre din kendelse, hvilket du kan gøre 
så længe du ikke har sat spillet i gang. Du bliver ikke mindre af dette og spillerne 
respekterer dig for dette.  

 Benyt fordelsreglen med omhu, og stram straks op såfremt kampen udarter sig, 
men vis at du også formår at slække din indgriben når spillet igen har fundet et 
naturligt leje. 

 Her er nogle muligheder som du kan anvende: Sørg for at bolden ved forseelser er 
placeret på åstedet, og at den ligger stille, lad være med at skynde dig til næste 
position inden du sætter spillet i gang igen. Altså træk tempoet ud af kampen.  

 Tillad ikke trænere at få indflydelse på dig ved unødige tilråb fra sidelinjen, og heller 
ikke med vedblivende kommentarer om dine kendelser. Bevar roen i disse 
situationer. 

 
 

Efter kampen  

 Sørg for at bolden bliver afleveret til rette vedkommende. Du skal dog ikke agere 
bolddreng.  

 Lad være med at diskutere med spillerne og trænere umiddelbar efter kampen, men 
vent med at besvare spørgsmål, indtil spillerne og du selv har været i bad og er 
omklædte. Lad være med at diskutere, men besvar spørgsmålene kort og korrekt og 
anvend lovens ord.  

 Indberetninger vedrørende udvisninger SKAL indsendes straks efter kampen, den 
skal senest være den pågældende union i hænde 2 dage efter kampen. 
Indberetning foretages på DBUNet. 

 
 
Afbud 

 HUSK AT AFBUD SKAL MEDDELES TIL DOMMERPÅSÆTTEREN MIN. 10 
DAGE FØR.  

 
 
 
 

Fodboldorganisationernes spille- og turnerings-
regler 
 
Spillereglerne for 11-mands fodbold er den seneste udgave af Fodboldloven. 
 
Spillereglerne for 9-, 8- og 7-mands fodbold kan ses på DBUNet. 
 
I visse kampe er spillereglerne suppleret med særregler. Se disse på DBUNet eller DBU 
App’en under dine tildelte kampe. 
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DBU Jylland-turneringer 
(uddrag heraf) 
 
 

Dommere 
 
27.3 DBU Jylland påsætter neutrale linjedommere til kampe i Herre Jyllandsserien, U19 

Drenge Liga 1, Herre Serie 1 og Herre Serie 2. 
 Desuden påsætter DBU Jylland neutrale linjedommere til en række puljevinder- og 

Jysk Mesterskabs-kampe. 
 
27.4 Både hjemme- og udehold skal være indstillet på at stille en ”linjedommer” i øvrige 

kampe, hvis kampens dommer ønsker det. 
 
27.5 Er kampens dommer ikke mødt eller mødt rettidigt, har holdene pligt til at vente 

minimum 30 minutter. Når den påsatte dommer ikke frem inden for 30 minutter har 
holdene mulighed for – men ikke pligt til - at spille kampen med en 
erstatningsdommer. 

 
27.6 Såfremt en dommer ikke er i stand til at fuldføre en påbegyndt kamp, kan de to hold 

enes om at fuldføre kampen med en erstatningsdommer – men holdene er ikke 
forpligtet til at spille kampen til ende. 

 
27.7 Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge 

parter, og der kan ikke efterfølgende protesteres imod dette. 
 
 

Aldersklasser 
 
7.1 Herre Senior er alene for herrer og spillere skal være fyldt 16 år på spilledagen. 

Rækker betegnes alene ”Herre”. 
 
7.2  Kvinde Senior er alene for kvinder og spillere skal være fyldt 15 år på spilledagen. 

Rækker betegnes alene ”Kvinde”. 
 
7.3 Ungdom er U13 til og med U19 – Børn er yngre – og opdelt i Drenge henholdsvis 

Piger. Piger kan benyttes i alle rækker for Drenge. 
  
 

Spilledragt, anførerbind, benskinner og forbud mod 
smykker m.v. 
 
38.1 Et holds markspillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve. 
  
38.2 Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige 

spillere og dommeren. Dommeren skal undlade at starte kampen indtil forholdet er 
bragt i orden.  
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38.3 Har de to holds spilletrøjer så stor farvelighed med hinanden, at det efter dommerens 
skøn er vanskeligt at skelne de to hold fra hinanden, skal udeholdet skifte til anden 
farve. 

 
38.4 Stiller hjemmeholdet op i anden trøjefarve end den i KlubOffice anmeldte overgår 

skiftepligten til hjemmeholdet. 
 
38.5 Stiller et hold op i sort eller anden mørk spilletrøje, der gør det vanskeligt at skelne 

spillerne fra en sortklædt dommer, skal holdet skifte til anden farve, hvis dommeren 
påbyder dette. 

 
38.6 Hvis et holds trøjer er påført numre, skal numrene være forskellige. 
 
38.7 Et holds spilledragt skal overholde det af DBU vedtagne reklameregulativ. 
 
38.8 Anføreren skal bære armbind, der klart adskiller sig fra spilletrøjen (må ikke være 

sort eller gult med sorte prikker). 
 
38.9 Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne. 
 
38.10 Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe og smykker), 

som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Bliver dommeren opmærksom på, 
at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil det er 
bragt i orden. 

 
38.11 Fodboldlovens krav om, at "cykelshorts", langærmede undertrøjer samt strømpetape, 

skal have samme grundfarve som bukserne/kortærmede spilletrøjer/strømper, 
håndhæves ikke. 

 Tilsvarende gælder Fodboldlovens krav om, at strømpetape skal have samme farve 
som strømperne, ikke. 

 
 

Banen 
 
32.1 Kravene til en fodboldbane er angivet i Fodboldloven – men for at opnå ensartede 

turneringsvilkår er indført krav om standardstørrelse for 11M kampe i Senior = 105m 
x 68m. Det accepteres, at alle 11M kampe afvikles på baner med mål = 102m x 65 
m, såfremt der er tale om baner anlagt før 2012. 

 En 11-mands ungdomsbane og en bane for ”Ældre” skal i bredden være minimum 45 
og maksimalt 68 meter og i længden minimum 90 og maksimum 105 meter. 

 
 

Boldstørrelse 
 
37.1 I 11M og 8 M kampe for U15 Piger/U14 Drenge og yngre anvendes en mindre og 

lettere bold end Fodboldloven foreskriver. 
  



19 

 

Arrangement af kampe 
 
26.1 Kamparrangøren er ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have 

reservebold i beredskab samt levere flagene til evt. linjedommere. 
 
26.2 Hjemmehold er kamparrangør med mindre DBU Jylland – f.eks. ved angivelse af 

andet spillested og anden arrangørklub i KlubOffice - har fastsat andet. Er kampen 
fastsat til neutral bane møder begge hold med mindst én bold og førstnævnte hold 
betragtes som hjemmehold med hensyn til spilletrøjer, indberetningspligt m.v. 

 
 

Kampens start og spillemæssige afvikling 
 
33.1 Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Fodboldloven. Der 

er fastsat begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelsen af 
Fodboldlovens angivelser i turneringer for Børn og Ungdom og ved spil med 
holdstørrelser mindre end 11 – og disse begrænsninger og supplerende 
bestemmelser indgår i de særlige regler for disse. 

 
33.2 En 11M kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 7 spillere, 

men spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene. 
 En 8M kamp kan ikke begynde, hvis at af holdene består af færre end 6 spillere, men 

spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene. 
 
33.3 I kampe i ungdoms 8:8 og ungdoms 11:11 rækker er det tilladt at sætte én ekstra 

spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål 
ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som 
tilsvarende skal tages ud ved reducering. 

  
33.4 I 11:11 kampe i Ældre, Serie 6 Herrer, Serie 2 Kvinder og i Serie 2.2 Kvinder efter 

ombrydningen samt i laveste niveau for 11:11 U13 Drenge og Piger, U14 Drenge og 
Piger, U15 Drenge og Piger, U16 Drenge og Piger, U17 Drenge, U18 Piger samt 
U19 Drenge gælder, at der ved henvendelse til modstanderholdet senest 2 timer før 
kampstart kan meddeles, at kampen spilles som 9:9 i stedet for 11:11. 
Modstanderholdet kan ikke afvise at spille kampen som 9:9. Resultatet af kampen 
tæller uanset spilleformen og indberettes som normalt. 

 Det anmodende hold må stille med max. 10 spillere til en kamp, der ændres til 9:9. 
 Modstanderholdet må fortsat benytte op til 14 spillere. 

 
 
 

Gennemførelse henholdsvis afbrydelse af kampe 
 
28.1 Kamparrangøren har ansvaret for kampens afvikling. Dog har tilrejsende klub(ber) 

medansvar for egne tilhængere. 
  (VFK-bemærkning: Er der problemer med tilskuerne er det generelt anførerne, der 

på dommerens opfordring skal sørge for at bringe tilskuerne til orden eller få dem 
bortvist.) 

 
28.2 Dommeren har ret til at afbryde en kamp før tid. Sker det på grund af uvejr, kan 

dommeren beslutte, hvornår og om kampen kan genoptages umiddelbart efter 
afbrydelsen. 



20 

 Ved afbrydelse skal dommerens indberetning være DBU Jylland i hænde senest 2. 
hverdag efter kampen, hvorefter DBU Jylland træffer en afgørelse, der også 
indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene. Ved afbrydelse på grund af uvejr 
dog 1. hverdag efter kampen. 

 
 Indberetningen skal indeholde angivelse af stillingen i kampen, resterende spilletid 

samt oplysning om eventuelt udviste spillere, hvorfor DBU Jylland afgør om kampen 
skal færdigspilles, spilles om, betragtes som færdigspillet (resultatet ved afbrydelse 
skal være gældende) eller evt. helt udgå. 

 
28.3 Hvis et hold eller en dommer overtræder reglerne før/under en kamp, berettiger dette 

ikke det andet hold/begge hold til at undlade at spille kampen, henholdsvis spille 
kampen til ende. 

 
28.4 Dommeren har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilskuere at opholde 

sig på anviste steder op til banen. 
 
 
 

Udeblivelse til og udvandring fra en kamp 
 
31.1 Et fremmødt hold samt dommer har pligt til at vente 15 minutter i forhold til fastsat 

kamptid. Når modstanderen frem og er klar til kamp inden for de 15 minutter, skal 
kampen afvikles. I modsat fald indberettes holdet som udeblevet og DBU Jylland kan 
efterfølgende afgøre, om det skal have videre konsekvenser for holdet. 

 
31.2 Forlader et hold banen under en kamp, indberetter dommeren forholdet, hvorefter 

DBU Jylland træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser 
for holdene. 

 
 
 

Spilletid og forlænget spilletid 
 
34.1 Spilletiden er 90 minutter for 11M kampe for Senior og U19 Drenge.  
 
34.2 Spilletiden er 80 minutter for 11M kampe i U18 Piger, U17 Drenge, U16 Drenge og 

U16 Piger. 
 
34.3 Spilletiden er 70 minutter for 11M kampe i M+32, M+40, U15 Drenge, U15 Piger, 

U14 Drenge og U14 Piger. 
 
34.4 Spilletiden er 60 minutter for øvrige 11M kampe/8M kampe. 
 
34.5 Halvlegspausen må ikke overstige 5 minutter uden dommerens tilladelse – men må 

dog aldrig overstige 15 minutter. 
 
34.6 I kampe, hvor der skal findes en vinder, anvendes forlænget spilletid og om 

nødvendigt straffesparkskonkurrence med mindre DBU Jylland har fastsat andet i 
det konkrete tilfælde. Den forlængede spilletid spilles umiddelbart efter den ordinære 
spilletid og er i 90 minutters-kampe 30 minutter - 2 halvlege à 15 minutter – og i 
øvrige kampe 20 minutter - 2 halvlege à 10 minutter. 
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Antal spillere / Fri udskiftning 
 
35.1 Der tillades i 11M kampe op til 3 reserver og alle spillere kan udskiftes og sættes ind 

igen.  
 Der tillades i 8M kampe op til 3 reserver og alle spillere kan udskiftes og sættes ind 

igen. 
 
35.2 I 11M stævner kan benyttes indtil 17 spillere per hold – dog kun 14 spillere per kamp. 
 
VFK-Bemærkninger 
De spillere, der er på banen ved kampens start betragtes som ordinære spillere, uanset at 
holdet egentlig havde tænkt sig at anvende 1, 2 eller 3 af disse som udskiftningsspillere. 
 
I kampe med fri udskiftning består et hold principielt af 14 spillere, hvoraf de 11 er på banen 
ad gangen, og 3 er navngivne udskiftningsspillere. 
For at disse kan anvendes kræves det, at navnene opgives til dommeren inden kampens 
start. 
Dommeren vil kontrollere navnenes rigtighed første gang disse 3 udskiftningsspillere 
indsættes. Spillerne må kun indsættes ved stop i spillet. 
 
En spiller, hvis navn ikke er meddelt dommeren inden kampens start, kan ikke indsættes, 
efter at der har været 11 spillere på banen. 
Dette gælder, selvom holdet inden kampens start har oplyst navnene på 3 
udskiftningsspillere, når de 3 udskiftningsspillere har deltaget i kampen som 3 af de 11 først 
benyttede spillere. 
 
 

Da holdene principielt består af 14 spillere, betyder dette, at den frie udskiftning også 
gælder i cup- og kredsvinderkampe, således at 14 spillere kan anvendes i en evt. omkamp.  
 
I en evt. straffesparkkonkurrence kan kun deltage spillere, der er på banen, når den 
forlængede spilletid slutter (inkl. skadede spillere, der er ude til behandling). 
 
 

Advarsler og udvisninger 
 
41.1 Ved en advarsel (”gult kort”) tildeles en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter.  
 I 8M kampe medfører en advarsel en tidsbegrænset udvisning på 5 minutter. 
 
41.2 Ved udvisning (”rødt kort”) skal dommeren indberette denne senest 2. hverdag efter 

kampen. 
 
VFK-Bemærkninger til tidsbegrænset udvisning 
Navnet på spilleren, som skal tidsbegrænset udvises, skal noteres af dommeren. 
 
Det gule kort vises ved tildelingen af advarslen, som medfører den tidsbegrænsede 
udvisning. 
 
Tidsbegrænsningen begynder i det øjeblik, spillet sættes i gang, efter at spilleren er udvist. 
 
En tidsbegrænset udvist spiller kan genindtræde i kampen og deltage i spillet efter de 10 
minutter, og efter at dommeren har givet tilladelse dertil. Spilleren skal genindtræde ved 
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midterlinjen. Spillet behøver ikke være stoppet, hvis det er samme spiller, der kommer ind 
igen. Er det en anden spiller end den, der blev tildelt advarslen, skal spillet være stoppet. 
Overtræder spilleren noget af ovenstående, skal spilleren udvises for resten af kampen. 
Rødt kort vises. Udvisningen skal indberettes. 
Spillet sættes i gang med et indirekte frispark, der hvor bolden var, da dommeren 
standsede spillet. 
 
En spiller kan ikke tildeles 2 tidsbegrænsede udvisninger i samme kamp. Hvis dommeren 
føler sig foranlediget til at give en spiller advarsel nr. 2, vil det medføre udvisning for resten 
af kampen. Rødt kort vises. Udvisningen skal indberettes. Hvis en spiller udvises pga. 2 
advarsler, må holdet sætte en ny spiller ind efter 10 min., så de igen er fuldtallige. Dette 
gælder ikke ved direkte udvisning, hvor holdet er reduceret resten af kampen. 
 
Er straffen ikke udløbet ved 1. halvlegs afslutning, afsones de resterende minutter i starten 
af 2. halvleg. 
 
En advarsel med tidsbegrænset udvisning i den ordinære kamp vil tælle med i en eventuel 
forlænget spilletid. De resterende minutter overføres. 
 
Hvis dommeren i den forlængede spilletid føler sig foranlediget til at give spilleren endnu en 
advarsel, er dette advarsel nr. 2, som medfører udvisning for resten af kampen. Rødt kort 
vises. Udvisningen skal indberettes. 
 
I en eventuel straffesparkkonkurrence må en tidsbegrænset udvist spiller med tid tilbage af 
udvisningen ikke deltage. 
 
VFK-Bemærkninger – udvisninger / advarsler før kampens start eller i pausen m.v. 
Udvises en spiller før kampens start, reduceres holdet til 13 spillere. Holdet må starte 
fuldtalligt på banen (11 spillere). 
 
 

Advares en spiller før kampens start, påbegyndes den tidsbegrænsede udvisning ved 
kampens igangsættelse. Holdet må starte fuldtalligt på banen (11 spillere). 
 
Udvises eller advares en spiller i pausen forholdes som om udvisningen/advarslen var 
foretaget i 1. halvlegs sidste sekund med hensyn til personlig straf/reduktion af holdet. 
 
Gult/rødt kort kan anvendes før og efter kampen samt i pausen på strækningen mellem 
omklædningsrum og bane. 
 
Udvisningsskemaet skal altid anvendes vedrørende udvisninger / bortvisninger, uanset om 
forseelsen, der berettiger dertil, sker før, under, efter kampen eller i pausen. 
 
 

Protester og anker 
 
46.2 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen, når protesten vedrører 

bane eller arrangement af kampen. Protesten skal af anføreren – i børne- og 
ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt 
kampens dommer og modparten inden kampen.  

 
46.3 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen, når protesten vedrører 

en/flere dommerkendelse(r). Protesten skal af anføreren – i børne- og 
ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt 
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kampens dommer umiddelbart efter kendelsen. Bliver DBU Jylland efterfølgende 
bekendt med, at en dommer under en kamp har anvendt Fodboldloven forkert, kan 
DBU Jylland altid træffe en afgørelse, der også indeholder eventuelle konsekvenser 
for holdene. 

 
 
 

Retningslinjer for breddedommere  
 

(DBU Jyllands turneringsreglement – Bilag 10) 

 
Gyldighed 
Disse retningslinjer gælder i kampe i 
lokalunionerne. 
 

Formål 
Retningslinjernes formål er at sikre en så 
ensartet afvikling af kampe på samme 
niveau som muligt, således at både 
spillernes sikkerhed, kampenes 
underholdningsværdi og ånden bag 
fodboldloven tilgodeses. 
 

De tilstedeværende aktive parter i en 
fodboldkamp - spillere, trænere og 
dommere - er enige om, at respekt er et 
nøgleord. Respekt for hinandens funktioner 
- og for fodboldspillet. 
 

 
Fair Play 
Husk Fair Play hilsen inden og efter 
kampen. Det er også dommerens ansvar. 
Se yderligere oplysninger om Fair Play på 
DBUs hjemmeside www.dbu.dk. 
 

Kamparrangement 

• Dommeren skal normalt være fremme til 

kampen senest ½ time før kick-off.  
 Ved triokampe normalt senest 3/4 time 

før kampen 
 

• Dommeren skal inden kampen være 

bekendt med, hvilke turneringsregler, der 
gælder for afvikling af den pågældende 
kamp. 

 Herunder bl.a.: 

 • Spilletid 

 • Tildeling af advarsler - Skal det 

registreres og føres på holdkortet? 

 • Tidsbegrænset udvisning eller ej. 

 • Skal målscorer registreres og påføres 

holdkortet? 

 • Skal udskiftninger registreres og 

påføres holdkortet? 

 • Må man indsætte målmandsreserve? 
 

• Der må opholde sig max. 8 personer på 

udskiftningsbænken, og der må kun 
opholde sig personer, som har en 
funktion i forbindelse med afvikling af 
kampen. 

 

• Eventuelle uregelmæssigheder ved 

kamparrangementet indberettes til lokal-
unionen af dommer, og kommentar kan 
indhentes fra en eventuel 
dommerudvikler. 

 

• En kamp kan ikke begynde, hvis et hold 

består af færre end 7 spillere. En 
påbegyndt kamp spilles færdig uanset 
antallet af spillere på holdene. 

 

• Hvis et hold i en ungdomskamp ønsker 

at protestere overfor kampens dommer, 
kan træneren/holdlederen foretræde for 
anføreren, når det skønnes nødvendigt. 

 

• I lokalunionernes turneringer er det ikke 

et krav, at de såkaldte ”cykelshorts” og 
langærmede undertrøjer, som bæres 
under en kortærmet trøje, skal have 
samme grundfarve som bukserne og 
trøjerne, jf. Fodboldlovens § 4. 

 Tilsvarende håndhæves DBUs 
retningslinjer om at anvendt tape skal 
have samme farve som strømperne ikke 
i lokalunionernes turneringer. 

 

• En bortvist official (træner/leder) må 

gerne opholde sig blandt tilskuerne, hvis 
han forholder sig roligt. 

 

• Det er ikke tilladt spillerne at bruge 

udstyr eller bære andet, som er farligt for 
ham selv eller andre spillere (f.eks. 
smykker). Lederne har pligt til at påse, at 
spillerne overholder dette. 

 Bliver dommeren opmærksom på, at 
forholdene ikke er i orden, skal de 
pågældende bortvises fra banen, indtil 
forholdet er bragt i orden. 
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  Det betyder, at dommeren i 
lokalunionernes turneringer ikke skal 
tildele spilleren en advarsel. 

 

Brug af arme og albuer  
Et slag, hvor modspilleren alene er 
spilobjektet og bolden uden interesse, er 
voldsom adfærd og straffes med udvisning. 
 

I kamp om bolden vurderes dels udførelsen 
(armens position, bevægelsens kraft, 
retning og hastighed), dels hensigten (er 
armen et hjælpemiddel for spilleren til at 
komme længere frem eller op, eller bruges 
den som et selvstændigt våben mod 
modspilleren?).  
 

Bruges armen som våben med ond vilje og 
udsættes modspilleren for fare, er straffen 
en udvisning.  
 

Bruges armen ellers som våben, afgør 
udførelsen, om der er tale om et 
hensynsløst puf (advarsel) eller et puf med 
unødig stor kraft (udvisning).  
 

I alle andre tilfælde afgør udførelsen, om 
der er tale om et satset puf med normalt 
ingen følgestraf - eller et hensynsløst puf 
(advarsel).  
 

Der skal skrides hårdt ind over for arme i 
hovedhøjde, som intet har at gøre dér i 
relation til kampen om bolden. 
 
 

Forhaling af tiden 
Hvis en spiller, efter at spillet er standset, 
forsætligt berører en bold, som ikke 
tilkommer hans hold, og denne berøring 
sker for at forhale igangsættelsen eller kan 
fremkalde en konfrontation, skal spilleren 
advares. 
 

Det samme gælder, hvis en spiller forsøger 
at forhale en igangsættelse ved f.eks. at 
stille sig foran bolden. 
 

Dette gælder uanset tidspunktet eller 
stillingen i kampen. 
 
 
 

 
 

Udvisning af udskiftningsspillere i kampe med fri 
udskiftning 
(DBU Jyllands turneringsreglement – Bilag 8) 
 
I kampe med fri udskiftning består et hold af indtil 11 spillere og indtil tre navngivne 
reserver. Dette har i forbindelse med udvisning af spillere, der opholder sig på 
reservebænken, skabt en del usikkerhed med hensyn til, hvorledes situationen skal gribes 
an. DBU’s lovgruppe har vedtaget, at hvis en af nævnte 14 spillere befinder sig på 
reservebænken, enten som tidsbegrænset udvist eller som reserve og den pågældende gør 
sig skyldig i en forseelse eller utilbørlig optræden, som medfører en advarsel eller 
udvisning, så er denne straf at betragte som værende personlig. 
 
Følgende eksempler til illustration af ovennævnte: 
a Holdet fuldtalligt på spillepladsen (11 spillere)  
 En navngiven reserve på reservebænken forser sig til udvisning (rødt kort). 
 Holdet er nu reduceret med én reserve, men må stadig have 11 spillere på 

spillepladsen. 
 

b Holdet har en spiller tidsbegrænset udvist og er derfor kun 10 spillere på 
spillepladsen. 

 Den tidsbegrænset udviste spiller gør sig, mens han er tidsbegrænset udvist, skyldig 
i en forseelse, som medfører endnu en advarsel og dermed udvisning (rødt kort). 

 Holdet må nu fortsætte resten af kampen med kun på 10 spillere på spillepladsen. 
 
c Holdet har en spiller tidsbegrænset udvist. 
 En af de andre spillere på reservebænken gør sig skyldig i en forseelse til en 

udvisning (rødt kort). 
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 Holdet er nu reduceret med én reserve og den tidsbegrænset udviste spiller må 
indtræde på spillepladsen, når hans straffetid på 10 minutter er udløbet. 

 Holdet kan altså fortsætte med 11 spillere på spillepladsen. 
 
 
 

Ulovlig indtræden på banen 
(DBU Jyllands turneringsreglement – Bilag 8) 
 
A Er et hold 11 spillere på spillepladsen eller eventuelt reduceret med tidsbegrænset 

udvist spiller, kan den/de spillere, der ikke er tidsbegrænset udvist, ved ulovlig 
indtræden ikke få tilkendt et frispark/straffespark eller begå en forseelse til et sådant. 

 Træder spilleren ulovligt ind på spillepladsen, skal han advares (gult kort, må 
indtræde efter 10 min.) eller eventuelt udvises (rødt kort). 

 Spillet genoptages med et indirekte frispark, hvor bolden var, da spillet blev standset. 
 
B Er et hold reduceret med tidsbegrænset udvist spiller og denne spiller træder ulovligt 

ind på spillepladsen, kan spilleren ikke få tilkendt et frispark/straffespark, men 
spilleren kan begå en forseelse til et sådant. 

 Træder spilleren ulovligt ind på spillepladsen og der eventuelt også begås en 
forseelse mod ham, skal spilleren advares (gult + derefter rødt kort).  

 Spillet sættes i gang med et indirekte frispark, hvor bolden var. 
 Begår spilleren i forbindelse med sin ulovlige indtræden en forseelse, straffes han 

med advarsel (gult + derefter rødt kort) eller eventuelt med udvisning (rødt kort) 
afhængig af forseelsens grovhed. 

 Spillet sættes i gang med indirekte/direkte frispark/straffespark, hvor forseelsen fandt 
sted. 

 
 

Tordenvejr og fodbold (se også VFK’s hjemmeside) 

 

DBU Jyllands anbefalinger vedr. tordenvejr og fodbold 
 
DBU Jylland anbefaler, at fodboldkampe afbrydes, hvis de bliver ramt af tordenvejr og lyn. 
 
Det er altid et dommerskøn, om det er forsvarligt at gennemføre en kamp, når tordenvejr er 
under opsejling, men signalet fra DBU Jylland er, at der hellere skal afbrydes en kamp for 
meget end en for lidt - spillernes, trænernes og dommerens sikkerhed kommer i første 
række. 
 
 

Udsæt eller afbryd midlertidigt og afvent om uvejret driver over. Hvis det er muligt og 
rimeligt på baggrund af vejrforhold, afbrydelsens længde, mørkets frembrud osv. kan 
kampen så genoptages. 
 
Såfremt kampen helt afbrydes skal dette indberettes til den turneringsansvarlige 
union/region, som herefter vil meddele de involverede parter det videre forløb. 
 

Forholdsregler ved tordenvejr 
 
Når man ser lyn og hører torden er det vigtigt at tænke på følgende: 
● Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ.  
● Prøv at undgå tårne, åbne pladser og sejlbåde. 
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● Lad være med at røre større elektrisk ledende genstande – fx hegn, rækværk, 
vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettene  

● Det er sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer og undgå som nævnt 
ledninger, telefonen og rørføringer  

● Det er også sikkert at sidde i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag. 
 
 
 

Spilleregler for 9:9 
 (gældende for DBU Jylland) 

 
Se dbujylland.dk.
 
 
 

Spilleregler for 8:8 Rækker 
(gældende for DBU Jylland) 

 
Se dbujylland.dk. 
 
 

Spilleregler for 7:7 Rækker 
(gældende for DBU Jylland) 

 
Se dbujylland.dk. 
 
 

Honorarberegning og -afregning  
 

Kampe, hvor dommeren selv skal afregne med klubberne 
DGI- og Firmasportsturneringer er ikke omfattet af den automatiske dommerafregning. 

Det samme gælder kampe arrangeret af ikke DBU Jylland-klubber samt andre privatkampe. 

 

Her skal dommeren selv opkræve honorar og kampafgift samt kørselsgodtgørelse hos de(t) hold, 

der skal afregne. Kampafgiften skal dommeren senere afregne med dommerklubben, jf. side 14. 

 

Se dbujylland.dk for honorarets størrelse samt kampafgift. 

 

 

Kampe med automatisk dommerafregning 
Der sker automatisk dommerafregning af alle DBU-, DBU Jylland- og Region 1-kampe.  
 
Det beløb, der afregnes til dommeren, er alene honoraret og kørselsgodtgørelsen. 
 

 

Kampe, der ikke afvikles (hvor et hold udebliver eller lign.) 
Dommerpåsætteren kontaktes i hvert enkelt tilfælde. 
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Andre forhold 
Udetillæg 
Ved fravær i mindst 5 timer betales der et udetillæg på 70 kr. i følgende kampe: 
Dame-Elitedivisionen, Dame -1. division, Herre-DS og U-19 (DBU-kampe) samt i DBU Jylland-
kampe ved rejse til Læsø. 
 
Der betales dog ikke udetillæg i træningskampe, medmindre der er tale om en træningskamp 
mellem to divisionshold. 
 

Ekstra kampe 
Ekstra kampe i forbindelse med hovedkampen betales med det egentlige honorar samt evt. 
kampafgift, men ikke kilometergodtgørelse. 
 

Færgerefusion 
Skema til refusion af færgeudgifter ved rejse til Læsø finder du på www.dbujylland.dk. 
 
Vendelboen er revideret pr. 29/8 2019 
 


