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Referat 
Møde Dommerklubberne på Sjælland 29. september 2021 

Emne: Dialogmøde – Dommerklubberne på Sjælland 
 
Formål med mødet: Dialog om dommerudfordringer på Sjælland 
 
 

Data om mødet 
 
Dato: onsdag den 29. september 2021 

Tid: kl. 17.30-20.00 

Sted: DBU Sjælland, Himmelev Bygade 64A, 4000 

Roskilde 

 

 
 

Mødedeltagere:  
 
To repræsentanter fra hver af dommerklubberne 
(DKL): 
KAFD – Martin Kristensen (MK), Jan Jørgensen (JJ) 
SØF – Martin Olsgaard (MO), Peter Feigh (PF) 
VFK – Per Svendson (PS) 
FAF – Ole Frisendahl (OF), Jørgen Lundgaard (JL) 
Fra administrationen: 
Poul Duus Gilling (PDG) 
  
 
 

 
 

Referat:  

1. Velkomst  
 
Referat 
PDG bød velkommen. 
DKL-repræsentanterne spurgte ind til, hvorfor der ikke var politisk 
repræsentation fra DBU Sjælland. PDG orienterede om, at DBU 
Sjælland til dette møde havde valgt at være repræsenteret ved PDG 
for, at han kunne tage eventuelle politiske forhold med retur til 
relevante fora i DBU Sjælland. Det aftaltes, at dialog med det politiske 
niveau fremover naturligvis også er muligt alt afhængigt af, hvad der 
skal drøftes. 

 

2. Dommerudfordringer p.t. på DBU Sjælland 
Administrationen 
Påsætningen 
 

Referat 
PDG orienterede om de administrative udfordringer, og orienterede 
blandt andet om, at der primo september er indgået en gensidig 
fratrædelsesaftale med Peter Theis.  
PDG orienterede om, at Jan Pedersen og Niels Ringvig er ansat som 
regionale dommerpåsættere frem til 30. november 2021. Der er 
fortsat pres på de administrativt ansatte. 

PDG orienterer 
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Der er fokus på dommerpåsætning, Udvikler-/vejlederpåsætning samt 
på at få uddannelsestiltag for efterår 2021/vinter-forår 2022 planlagt. 
PDG orienterede om, at der opereres med en nødvendig fleksibilitet 
vedrørende påsætningen for at få så mange kampe som muligt dømt. 
Dette medfører, at der er dommere, der dømmer kampe i en række 
over, hvor de er indrangeret. Derudover er der udfordringer med at få 
dommere til at gennemføre både den obligatoriske teorigennemgang 
samt den fysiske test.  
PDG påpegede, at det naturligvis ikke er hensigtsmæssigt, at 
retningslinjer omkring test ikke i alle tilfælde kan håndhæves, men at 
der er et helt nødvendigt fokus på at få så mange kampe som 
overhovedet muligt gennemført med en påsat dommer. 
PDG orienterede endvidere om, at udfordringerne er identiske i alle 
lokalunioner. Derudover drøftes samarbejde med DBU, da kampe i 
DBU rækker, hvor lokalunionerne påsætter, er højere end tidligere. 
Udover fokus på dommersituationen er der også fokus på, at der skal 
tilføres flere udviklere og vejledere for at holde fokus på, at alle 
dommere lever op til klubbernes forventninger. 
DKL spurgte opklarende ind til udfordringerne og tog derefter 
orienteringen til efterretning. 

 

3. Dommerstrengen – DBU Sjælland p.t. 
 

Referat: 
PDG orienterede om sammensætningen af udvalg/grupper i 
dommerstrengen efter sommerens udskiftninger. Senere på efteråret 
2021 gennemføres en proces, hvor der kan søges til alle 
udvalg/grupper i DBU Sjælland, hvori dommerstrengens 
udvalg/grupper indgår. 
Alle udvalg/grupper har stillingsbeskrivelser så interesserede på 
forhånd kan se om vedkommende opfylder kravene til profilerne. 

 

PDG orienterer 
 
Drøftes 

4. Punkter fra dommerklubberne 
 
Referat: 

1. En dialog om regler vedrørende afbud fra fodboldklubberne 
til påsatte kampe. 

Referat: 
OF redegjorde for baggrunden for punktet. Han efterspurgte en større 
fleksibilitet, så dommeren kan sikres en kompensation, hvis en kamp 
aflyses 
PDG orienterede om, at der foreligger en ligningsrådsafgørelse fra 
2006, som fastslår hvordan det rejste spørgsmål skal håndteres. Dette 
åbner ikke for mulighed for kompensation. 
Link til afgørelsen sættes ind i et kommende nyhedsbrev. 
 

2. Kommunikation mellem DBU Sjælland og vore dommere. 
Eksempler medtages fra FAF 
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Referat: 
OF fremført nogle eksempler fra FAF. 
PDG orienterede om, at det er vigtigt, at der er en ordentlig og saglig 
tone i de spørgsmål og svar, der rejses på dommerområdet. 
OF’s eksempler rejste en drøftelse om vigtigheden af både at følge 
fodboldloven men samtidig med fingerspidsfornemmelse være i stand 
til at få kampe afviklet. 
OF tog drøftelserne til efterretning og informerer baglandet i FAF. 
 

3. Honorering af kørselsudgifter når dommer har givet tilsagn 
om hjælp til DBU Sjælland om at dømme 2 kampe på samme 
dag men med forskudt kampstart 

 
Referat: 
OF redegjorde for problemstillingen. 
PDG orienterede om, at dommere der måtte vælge at køre hjem 
mellem to kampe i samme klub, får kørsel dækket til begge kampe. OF 
sender PDG information, hvis der er en dommer, der ikke har fået 
udbetalt på denne måde i 2021.  
Skulle der være dommere, hvor der kan være en opfattelse af, at der 
spekuleres i ovennævnte, tager DBU Sjællands dommeradministration 
direkte kontakt til den enkelte dommer. 
 

4. Afvikling af Retest i 2021 samt kommende aftaler om 
løbetest jf. punkt 21 erklæringen. 

 
Referat: 
OF redegjorde for, at der er en aftale om, at DKL skal inddrages i de 
fysiske test. 
PDG orienterede om, at Retesten den 30. september gennemføres 
samme sted, som DBU Futsal Elite allerede har booket, og at 
opgaverne omkring Retesten varetages af de Futsal elite ansvarlige. 
PDG orienterede om, at han havde besluttet ikke at bede frivillige fra 
DKL om at skulle bruge tid på Retesten, når der allerede var folk til 
stede, der kunne tage opgaverne. 
DKL tog orienteringen til efterretning, og PDG informerede om, at 
DBU Sjælland i god tid inden næste test etablerer dialog med DKL om 
planlægningen og afviklingen. 
 

5. Dialog om DBU Sjællands holdning til samarbejde fremover. 
Hvad vil DBU Sjælland samarbejde om?   
 

Referat 
Alle DKL fremført dette punkt og spurgte ind til DBU Sjællands tilgang 
til brug af DKL udover fysiske tests og obligatorisk teorigennemgang. 
 
DKL vil meget gerne involveres endnu mere i eksempelvis: 
Rekruttering, fastholdelse, hjælpe i ekstraordinære situationer som 
eksempelvis p.t. ved at stille vejledere etc. til rådighed, 
”onkelordninger” fremover, dialog om hvordan DKL kan opfordre til 
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brug af DBU-logo samt, hvordan DBU Sjælland kan opfordre til at alle 
dommere er medlem af en DKL. 
Der var enighed om at afsøge mulighederne for, at drøfte 
dommerudfordringer med fodboldklubberne i et samarbejde mellem 
DBU Sjællang og dommerklubberne. PDG vender tilbage. 

 
6. Hvilke omkostninger vil DBU Sjælland dække fremover, når 

der sammen med dommerklubberne arrangeres kurser? 
 
Referat: 
DKL ønsker klarhed over forplejning til DKL-repræsentanter på 
opgaver for DBU Sjælland. 
PDG orienterede om, at DBU Sjælland fremover dækker forplejning 
for DKL repræsentanter på DBU Sjælland opgaver. 
 

7. Dommerens sikkerhed eller mangel på samme. 
 

Referat 
JJ redegjorde for et ønske om at bede klubberne sikre, at der er 
numre på spillerne, der svarer til deres navne på holdkortet, så 
dommeren kan indberette den korrekte spiller, hvis vedkommende 
ikke har oplyst navn. 
PDG tager ønsket med til relevante fora på DBU Sjælland. 
PF roste DBU Sjælland for en markant forbedret strafudmåling 
vedrørende karantæner. 
 

8. "Onkel ordning" og fastholdelse 
 
Referat 
JJ bad PDG sikre en tilbagemelding fra DBU Sjælland vedrørende 
”onkelordning”, hvor DKL gerne vil stille folk til rådighed som 
”onkler”. 
PDG orienterede om, at der arbejdes på en ordning kaldet 
”servicetjek”, hvor der skal bruges en række personer, som 
servicetjekkere til dommere, der ikke ønsker udviklinger. 
PDG vender tilbage. 

 

5. Obligatorisk teorigennemgang 
 
Referat: 
PDG orienterede om udfordringer vedrørende obligatorisk 
teorigennemgang. Breddedommergruppen har bedt om en evaluering 
fra lokalunionerne, som behandles på næste møde den 10. november. 
Herefter meldes ud om form etc. for 2022. 

PDG orienterer 
 
Drøftes  

6. Dommeruddannelsen efter 2021/vinter-forår 2022 
 
Referat 
PDG orienterede om, at der p.t. er fuldt tryk på planlægningen af 
dommeruddannelsen i efterår 2021/vinter-forår 2022 

PDG orienterer 
 
Drøftes 
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7. Næste møde 
 
Referat: 
Aftaltes til tirsdag den 8. marts 2022 kl. 17.30 til kl. 20.00 på DBU 
Sjælland 

Dato fastsættes 

8. Eventuelt 
 
Referat 
OF rejste en problemstilling vedrørende en kvindelig dommer. OF 
skriver til PDG 

 

 


