
Dommernyhedsbrev d. 18/12-2021 

Kære alle  

 

Sæsonen 2021 er nu stort set afsluttet, og vi er alle på vej på en velfortjent juleferie. Desværre 

har Corona fået fat i det danske samfund igen, og vi håber, at I alle har det godt og kommer godt 

gennem juleferien. 

 

2021 har budt på mange forskellige udfordringer for dommerområdet på DBU Sjælland, som har 

medført, at vi vist godt kan kalde 2021 for et usædvanligt år. 

- 

Dommerområdet 

Som I ved, er det desværre ikke lykkedes at påsætte alle de kampe, som klubberne gerne vil 

have dommere til. Ændringer i dommernes afbudsmønstre, antallet af kampe samt sikkert mange 

andre faktorer har medført stort pres på påsætningen. Dertil kommer udfordringer på det 

personalemæssige område i DBU Sjællands dommerområde, hvilket har medført, at vi ikke har 

kunnet give jer den service, som vi gerne vil. 

Primo september 2021 indgik vi en gensidig fratrædelsesaftale med Peter Theis. Peter har ydet 

en kæmpeindsats på dommerområdet, og vi ønsker Peter god vind fremover med nye 

udfordringer. Peter deltog i Dommer Awards den 17. november, hvor det var rigtigt dejligt, at så 

mange dommere havde mulighed for at hilse på Peter. 

   

Vi er kommet gennem efteråret med hjælp fra Jan Pedersen og Niels Ringvig som regionale 

påsættere. Det har fungeret så godt, at det er med stor glæde, at vi har meldt ud, at Niels og Jan 

fortsætter som regionale påsættere. 

   

På kontoret i Himmelev har Dorthe Elkjær og Anders Aastradsen ydet en flot indsats i en hård 

periode. Fra 1. januar 2022 overgår Dorthe til en stilling som projektkoordinator på DBU Sjælland 

for at styrke eventafviklingen samt husets serviceopgaver. Det betyder, at vi på dommerområdet 

siger farvel til Dorthe, men hun er heldigvis fortsat en del af huset, og vil fortsat hjælpe 

dommerområdet med afvikling af de store arrangementer.  

Som afløser for Dorthe træder Nicklas Christoffersen ind fra 1. januar 2022. Nicklas er der sikkert 

flere af jer, der har haft kontakt med tidligere, da han har været inde over dommerpåsætningen i 

perioder. Anders fortsætter sin elevuddannelse på dommer- og turneringsområdet. 



Kirsten Christensen har hjulpet dommerområdet med dommeruddannelsen i efteråret 2021. Hun 

har sagt ja til at fortsætte med at varetage det vigtige område, så det er i trygge hænder hos 

Kirsten. 

  

Pr. 1. januar 2022 starter Jesper Kunst som dommeransvarlig. Jesper kommer fra en stilling som 

sales support hos Cheval Blanc Kantiner, og har en bred erfaring indenfor koordinering, 

procedurebeskrivelser, controller opgaver indenfor budget og budgetopfølgning, sikring af 

korrekte stamdata samt salg og projektledelse. 

  

Derudover er Jesper Kunst selv dommer, og er i øjeblikket indrangeret i serie 2, og har desuden 

selv spillet fodbold og været træner i en fodboldklub. 

Som dommeransvarlig kommer Jesper Kunst blandt andet til at koordinere det daglige arbejde, 

servicere dommerstrengen og arbejde med rekruttering og fastholdelse af dommere, udviklere og 

vejledere. 

  

Chef for udvikling, uddannelse og dommer Poul Duus Gilling fortsætter som øverst ansvarlig for 

dommerområdet med ansvaret for blandt andet DFU, Breddedommergruppen samt for, i 

samarbejde med Jesper, at sikre en så optimal servicering af dommerstrengen som mulig. 

- 

Dommerstrengen 2022 

DBU Sjællands bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 13. december 2021 sammensat nye 

udvalg og grupper. Det gælder naturligvis også dommerstrengen.  

  

De nye udvalg og grupper pr. 1. januar 2022 ser således ud: 

Dommerudvalget Sammensætning 

  Steen Jensen (formand) 

Henrik Sams 

Tonni Ristorp 

Elvir Hadzidulbic 

Sekretær: Jesper Kunst 

  

HR-Dommeruddannelsesgruppen 

  

Trine K. Westhoff (formand) 

Ole H. Sørensen  

Jens Egsgaard  



Gert Smistrup 

Martin A. Lauridsen 

Stig Grander 

Sekretær: Jesper Kunst 

  

Dommerindrangeringsgruppen Claus Jessing (formand) 

Tomas Lind  

Jan Kofod 

Lars Gerner (talent) NY 

Bill Rene Hansen (talent) NY 

Sekretær: Jan Pedersen  

  

Udviklerindrangeringsgruppen Philip Gojko Pilipovic (formand) 

Thomas Lauritsen                  

Kim Hansen (NY) 

Claus Meller (NY) 

Sekretær: Niels Ringvig  

  
 

Steen Jensen bliver ny formand for dommerudvalget, og Trine K. Westhoff overtager 

formandsposten for HR-Dommeruddannelsesgruppen. Udvalget og gruppernes arbejdsopgaver 

fortsætter uændret, hvilket betyder, at det nye dommerudvalg blandt andet vil få ansvaret for 

opdatering af retningslinjer og procedurer.  

  

Udover formandsposten for HR-Dommeruddannelsesgruppen vil Trine være i spidsen for en ny 

gruppe med fokus på kvindelige dommere, som DBUs Breddedommergruppe har nedsat med 

personer på tværs af lokalunionerne for at styrke indsatsen med rekruttering og fastholdelse af 

kvindelige dommere. 

- 

Indrangering 2022 

Dommer- og udviklerindrangeringsgrupperne har foretaget indrangering for foråret 2022. Der er 

udsendt nyhed til alle dommere, udviklere og vejledere med indrangeringen for foråret 2022 

indeholdende, som noget nyt, en indrangering af kvindelige dommere i kvinderækkerne.  

Her er link til indrangeringen.  



- 

Afbudsskema opdateres 

Husk at opdatere dit afbudsskema for første halvdel af 2022, så dommerpåsætningen kan 

fungere endnu mere optimalt. Vi har gang i Futsal, indendørs- samt vinterturneringen i fodbold, 

så der er behov for opdateringen. 

- 

Nye dommere 

Vi har i efteråret gennemført en del dommerkurser for nye dommere. Her har vi faktisk mange, 

der ønsker at starte op som dommer. Det ser vi naturligvis som yderst positivt. Men det betyder 

også, at vi skal have gennemført tre uddannelseskampe med vejleder til hver dommer.  

Hertil kommer også, at vi i efteråret ikke har kunnet gennemføre alle uddannelseskampe for de 

nye, der kom til før sommerferien. Vi vil forsøge at gennemføre uddannelseskampene her til 

vinter med opstart efter nytår. Vi håber, at alle vejledere og udviklere vil give en hånd med, så vi 

kan få flere dommere i gang på banerne i 2022. 

- 

Fysiske tests 2022 

DBU Sjælland HR-Dommeruddannelsesgruppe har besluttet, at de fysiske- og de teoretiske tests 

for dommere, udviklere og vejledere gennemføres i vinterperioden, da breddedommergruppen 

har givet alle lokalunioner mulighed for selv at vælge tidspunktet for den fysiske test baseret på 

erfaringer fra testen i 2021. 

Der udbydes følgende fysiske tests: 

 

Yoyo test (se løbekrav nedenfor – løbes indendørs)  

Cooper test (se løbekrav nedenfor – løbes udendørs)  

FIFA-test NYT NYT (se løbekrav nedenfor – løbes udendørs)  



De fysiske test gennemføres: 

 

Søndag den 27. februar 2022  

Søndag den 6. marts 2022  

Søndag den 20. marts 2022 (Retest)  

       

Steder og tidspunkter er endnu ikke fastlagt. Det vil blive meldt ud, når det er muligt at tilmelde 

sig de fysiske tests.  

       

Inden Futsal sæson 2022/2023 starter, vil der blive afviklet en fysisk test. Nærmere følger på et 

senere tidspunkt. 

       

Om alle tre tests fremover skal udbydes, tages der stilling til, når 2022 er evalueret. 

       

Dommere der skal indrangeres fra DS til S2 skal løbe enten FIFA eller YOYO test. Alle øvrige 

dommere kan tilmelde sig den test, den enkelte helst vil løbe. Alle dommere opfordres til at løbe 

til det testkrav for en række højere, end den enkelte er indrangeret for at signalere, at dommeren 

har et ønske om at komme i betragtning til oprykning for efteråret 2022. 

Testkrav 

YOYO-testen 

Række  YOYO Bane mulighed  

Talenter  17/4 (forventes 17/8) YOYO-20 

DS Dømme 17/4 YOYO-20 

DS Vinke 15/4 YOYO-20 

SS Dømme 15/8 YOYO-20 

SS Vinke 14/2 YOYO-20 

S1 Dømme 15/8 YOYO-20 

S1 Vinke 14/2 YOYO-20  

S2 *) Dømme 14/8 YOYO-20 

S3 Dømme 14/2 
YOYO-20/Cooper (2.000 
meter) 

Futsal - Højeste lokalrække 
(fælles række) 

Dømme 15/8 
YOYO-20/Cooper (2.200 
meter) 



Futsal - U19 Dømme 14/8 
YOYO-20/Cooper (2.000 
meter) 

 

*) Dommerindrangeringsgruppen forventer, at ALLE S2 dommere løber minimum 15/4 således, 

at man også kan vinke i DS  

FIFA-testen 

Banemulighed (løbe-kunstgræsbane) 

40 ture 10 runder 4.000 meter  

28 ture 7 runder  2.800 meter 
 

Række   FIFA Løb 

Talenter   40 ture 
1 tur: 75 meter løb - 17 sekunder - 25 
meter gang - 20 sekunder 

DS Dømme 40 ture 
1 tur: 75 meter løb - 17 sekunder - 25 

meter gang - 20 sekunder 

DS Vinke 28 ture 
1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 

meter gang - 20 sekunder  

SS Dømme 40 ture 
1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 

meter gang - 20 sekunder  

SS Vinke 28 ture 
1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 

meter gang - 20 sekunder  

S1 Dømme 40 ture 
1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 

meter gang - 20 sekunder  

S1 Vinke 28 ture 
1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 

meter gang - 20 sekunder  

S2  Dømme 28 ture 
1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 

meter gang - 20 sekunder  

Futsal - Højeste lokalrække 
(fælles række) 

Dømme 40 ture 
1 tur: 75 meter løb - 17 sekunder - 25 

meter gang - 20 sekunder  

Futsal - U19 Dømme 28 ture 
1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 
meter gang - 20 sekunder 

 

Appendix FIFA-testen 



 

FIFA-testen er ny for dommere på DBU Sjælland. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan 

testen løbes. Du kan også lytte til denne lydfil (download lydfilen her), der er baseret på 75 meter 

løb – 20 sekunder – 25 meter gang – 20 sekunder. Lydfil til 75 meter løb – 17 sekunder – 25 

meter gang – 20 sekunder kan hentes på dette link 

 

Dommere skal tilbagelægge følgende intervaller: 40/28 gange 75 meters løb efterfulgt af 25 

meters gang. Dette svarer til 4.000/2.800 meter. Løbehastigheden angives via en lydafspiller, og 

løbetiderne er afpasset til den kategori, som dommeren tilhører. Er der ikke en lydafspiller til 

stede, kan testen gennemføres med stopur og fløjte af en kontrollør. 

     

Testen starter med, at dommerne er klar ved en af startpositionerne. Der må ikke løbes før 

startsignalet (en fløjte) lyder. For at sikre, at der ikke tyvstartes, kan der placeres en kontrollør 

ved hver startposition. Eventuelt kan et flag anvendes for at blokere løbebanen indtil startsignalet 

lyder. På startsignalet/fjernelse af flaget må dommeren starte sit løb.  

  

Ved afslutningen på hvert løb skal dommeren være i ”gå-zonen”, når/før fløjtesignalet er afsluttet. 

”Gå-zonen” er markeret med kegler 1,5 meter før og efter 75-meter mærket. 

  

Hvis dommeren ikke når at få foden indenfor ”gå-zonen” til tiden, modtager dommeren en 

advarsel fra kontrolløren. Når dommeren ikke at få foden indenfor ”gå-zonen” til tiden anden 

gang, skal kontrolløren stoppe testen for dommeren, og meddele at testen er dumpet. 

  



Det anbefales, at testen løbes i grupper med højst seks deltagere. Hvis det er muligt at have 4 

grupper i gang samtidig, kan i alt 24 dommere blive testet samtidigt. Hver gruppe bør tildeles en 

kontrollør, der følger gruppen under afholdelse af testen.  

       

Testen kan også gennemføres på kunstgræsbanen efter samme retningslinjer som ovenfor - se 

nedenstående illustration af testen på en kunstgræsbane.  

 



God fornøjelse med vinterens træning. 

- 

Teoritest 

Gennemføres i 2022 i vinterperioden på DBU Sjælland for udviklere og vejledere samt for ny 

oprykkede Serie 2 dommere. Datoer følger snarest muligt.  

Obligatorisk teorigennemgang 

Gennemføres som sidste år i uge 24/25 og uge 32/33, hvor det vil være muligt at kunne deltage online 
eller fysisk. 

  
Nærmere følger i løbet af foråret 2022. 

- 

Futsal skinner 

Vi har fået tilbagemelding fra flere dommere, som oplever at spillere i ungdomsrækkerne ikke har 
skinner på, når de spiller Futsal jf. Futsalloven §4 stk. 2. 
  
  
I skal naturligvis følge Futsalloven og sikre, at de har skinner på. 
  
  
Klubberne med hold i futsal rækkerne får besked om, at spillerne skal bære benskinner. 

- 

Ny kortudbyder til beregning af kilometer-afstande 

I løbet af efteråret 2021 er der kommet ny kortudbyder til beregning af kilometer-afstande. 
Baggrunden for dette er, at den hidtidige kortløsning til beregning af kilometer-afstande til din 
kørselsgodtgørelse gennem et stykke tid ikke leveret opdateret kortmateriale. Dermed har nye, 
ikke kendte, adresser voldt problemer i forhold til afregning, og det er uholdbart at fortsætte med 
en service, der ikke længere opdateres. 
  
 Pr. Ultimo september 2021 er Google den nye serviceudbyder. Google er også den udbyder, der 
står bag kort og ruter til kampe i Fodbold app’en, så der dermed er sammenhæng. Der vil fortsat 



blive beregnet kilometer-godtgørelse efter hurtigste rute, men kortskiftet vil generelt 
afstedkomme marginale differencer i udregningerne, så nogle vil få en smule mere eller mindre i 
kilometer-godtgørelse. 
  
Der er foretaget knap 8.000 sammenligningsberegninger mellem de to kortløsninger inden skiftet, 
og afstandsdifferencerne går stort set lige op i det store billede. Men det er altså derfor, at du 
måske har oplevet eller vil opleve små lokale differencer i udbetalingerne i forhold til tidligere. 

- 

Udvikler-vejleder efter/videreuddannelse 

For at gøre udviklere og vejledere endnu dygtige har der i efteråret 2021 været fokus på 

efter/videreuddannelse, hvor der har været afholdt to kursusdage med fokus på at implementere 

den nye udviklervejledning for breddedommere samt erfaringsudveksle om brugen af denne i 

forbindelse med opgaverne i løbet af efteråret. 

Den sidste del af kursusrækken i denne omgang gennemføres lørdag den 19. marts 2022, hvor 

der er fokus på kampobservation. 

 

- 

Dommeruddannelse 
 

I løbet af efteråret 2021 er der gennemført Futsal kurser for nye futsal dommere. Derudover har 

der været gennemført obligatorisk teorigennemgang for Futsaldommere, samt tiltag for at gøre 

Futsal udviklerne endnu dygtigere. Vinterens efter/videreuddannelseskurser er i fuld gang, 

ligesom der er fokus på at få nye dommere ind via dommergrundkurser. 

 

- 

Dommer Award 2021 
 

Som et nyt tiltag inviterede DBU Sjælland den 17. november til Dommer Award (tidligere 

dommernes aften) med Zak Egholm og Lars Jacobsen som værter. Awarden blev afholdt med 

deltagelse af 165 dommere i dejlige omgivelser hos Haaning Collection i Bagsværd, som udover 

at være et bilmuseum også huser events som DBU Sjællands Dommer Award. DBU Sjælland 

uddelte Awards til følgende: 

 

Årets Smil - Richard O'Dwyer 



 

Årets Fighter - Denis Ismailovic 

 

Årets Historie - Ali-Reza Shiripour 

 

Årets Udvikler - Søren Møller 

 

Årets breddedommer - Jesper Christiansen. 

 

Udover Award uddelingen uddeles også nåle til dommere, udviklere og vejledere i intervaller af 5 

år. Se hvem i linket til nyhed  

 

Dommer Awards er efterfølgende evalueret af deltagerne med endog meget stor tilfredshed, så 

det er værd at fortsætte med dette koncept også i 2022. 

 

- 

Videregående dommeruddannelse - Klik på linket og 

læs mere 
 

 

- 

Kampbørsen  

 

Når vi for alvor lægger fra land i 2022, vil vi fortsat lægge kampe op på kampbørsen hver 

formiddag til og med fredag, som du er meget velkommen til at byde ind på. Kampbørsen 

opdateres ikke fredag eftermiddag, da fredag, som bekendt, er en travl dag på kontoret, hvor vi 

har fuldt fokus på at påsætte flest mulige kampe. Husk at være opmærksom på 

kilometerafstanden fra din bolig til spillestedet samt din indrangering i forhold til kampen, når du 

byder ind på kampe.  

  

- 

Husk Dommerens ABC   

 
Du finder siden her Dommerens ABC 

 



-  
 

Tilbage er der kun at ønske jer alle og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde også i 2022.  

 

Hvis I har spørgsmål, er altid velkommen til at kontakte os. 

 

Kontoret- og dommervagtens weekendtelefon holder lukket fra den 21. december 2021 og vi er 

retur igen mandag den 3. januar 2022. 

 

Unsubscribe 

      

 
 


