
 

 
       Augustenborg den 08.4.2016 

 

Til 
Alle medlemmer af danske Fodbolddommere - DFU 

 
 

Nyhedsbrev 
 

Kære fodbolddommer, kollega og ven. 
 

Du læser nu det første nyhedsbrev fra DFU efter vi i november 
ændrede vores organisation, fik delvis ny bestyrelse og ny formand.  
 

I bestyrelsen ser vi det som vores vigtigste opgave at arbejde for at 
sikre dig de bedste vilkår, rammer og betingelser for at du kan udøve 

din dommergerning med størst mulig glæde og fornøjelse. Det kræver 
at godt samarbejde mellem dommerklubberne internt og bestyrelsen, 

og også samarbejde og resultatskabende drøftelser med DBU og andre 
samarbejdspartnere. Du kan her læse om nogle af de tiltag, resultater 
og udfordringer, vi i bestyrelsen og dommerklubberne har fokus på. 

 
Vi forventer fremover at udsende nyhedsbrev 2 gange årligt, men især 

at holde dig informeret via ”Mit DFU” på hjemmesiden, som du også 
kan læse mere om her. 
 

Nyhedsbrevet blev lidt langt – jeg håber, du synes, der er nyttige 
informationer heri. 

 
DFU medlemmer 
Vi er i dag 3083 medlemmer i DFU. Det er en fremgang på 48 

medlemmer det seneste år. Vi ved, udfordringen med at påsætte 
dommere til alle kampe er den samme, så vores medlemsfremgang er 

et udtryk for, at endnu flere dommere oplever nytten af 
medlemsskabet af DFU og dommerklubben – og det fællesskab, vi her 
har. Et fællesskab, der er helt afgørende for at bevare og forbedre 

vores forhold og vilkår – og for at få alle de positive oplevelser ved at 
være fodbolddommer. Tak for jeres medlemskab – vi tages alvorligt, 

når vi er sammen. 
 
Tøjaftalen 

Mere end 2200 aktive dommere har modtaget det gratis sæt Diadora 
dommertøj. Er du aktiv – og har du endnu ikke bestilt, så vil jeg gerne 

opfordre dig til det.  
På Shopeasy kan du købe dommertøj, træningstøj, løbetøj og lækkert 
fritidstøj. Vores samarbejde med Diadora gør, at DFU modtager Cash-

back i forhold til, hvor meget, alle dommere i Danmark køber hos 
Diadora. Dette beløb er med til at finansiere driften af DFU og 



 

 
 dommerklubberne. Så ikke kun er tøjet billigt og i god kvalitet, du 

støtter også DFU gennem dine køb. 

 
Skal du dømme sommerstævner og cups? 

Hvis ja, skal du være opmærksom på den administrative retningslinje, 
DBU har lavet på området. DFU har indgående drøftet denne gennem 
flere møder med DBU, og vi synes, vilkårene nu balancerer mellem 

dommerønsker, DBU ønsker og klubønsker. Din dommerklubs 
bestyrelse har fået retningslinjerne tilsendt, og de findes også på DBUs 

hjemmeside. Vigtigst er: 
Du skal have fuldt honorar for alle kampe 
Du må ikke påsættes flere kampe pr dag end du kan afregnes 

skattefrit for (kr. 500) 
Du skal have kørselsgodtgørelse, dog kan der være sat et maks. pr 

dag. 
Hvis din overnatning og bespisning arrangeres af stævnearrangøren 
må arrangøren opkræve et beløb herfor pr døgn, men kun, hvis du 

benytter tilbuddet. 
 

Vi er tilfredse med denne ordning – især, da vi tidligere oplevede, at 
DBU og arrangerede klub nogle steder besluttede nogle vilkår og 

honorarer, der ikke altid var rimelige for dommerne. 
 
Nåleprogram 

DFU har implementeret et nyt nåleprogram, så vi kan hædre loyale 
medlemmer efter 10, 25, 40 og 50 års medlemskab. Der er også en 

guldnål og en æresnål, dommerklubberne kan tildele medlemmer, der 
har gjort en helt særlig indsats for danske Fodbolddommere / 
dommerklubben. 

 
DFUs facebookgruppe 

DFU har en lukket facebookgruppe for alle medlemmer af DFU. Mere 
end 1000 dommere er med. Gå ind på Facebook og tilmeld dig 
gruppen. Der er masser af gode indlæg, dommerfaglige drøftelser og 

spændende dialog om særlige dommerafgørelser. Gruppen er 
medlemmernes – i bestyrelsen læser vi det hele – og ind i mellem 

deltager vi også i debatten. 
 
DFUs hjemmeside – og nyt IT medlemssystem 

Ja, vi har en hænger her. Vi arbejder på at skabe en ”mere levende” 
hjemmeside med hyppigere opdateringer og flere dommerfaglige 

emner. Vi ønsker også, at du efter log in på ”Mit DFU” skal kunne finde 
alle relevante fakta som honorarer, kampafgifter, kørselstakst, links til 
turneringsbestemmelser og særregler osv. Det er en stor opgave, og vi 

har givet os selv hele 2016 til at nå i mål. 
 

Vi implementerer i foråret nyt IT system, så alle medlemmer af DFU 
oprettes i samme medlemssystem. Det giver en række kommunikative 



 

 
 muligheder, som både dommerklubberne og DFUs bestyrelse glæder 

sig til at anvende. Du vil høre nærmere, når medlemssystemet 

indføres i din klub. 
 

DFUs interne samarbejde og netværksgrupper 
4 nye netværksgrupper med deltagere fra alle landets dommerklubber 
(primært bestyrelsesmedlemmer) skal i fremtiden gøre det lettere at 

være dommerklubleder og sikre øget vidensdeling og samarbejde på 
tværs af alle landets dommerklubber. Også dette tiltag øger vores 

fællesskab og faglighed – og giver nye muligheder i den enkelte 
dommerklub. 
 

DBUs nye organisation på dommerområdet 
DBU implementerer i foråret 2016 en ny dommerorganisation. På 

elitesiden er dommerne orienteret på samlingen i januar, og der er 
sket en række nye udpegninger.  
På breddesiden vil lokalunionerne fortsat håndtere den løbende drift. 

Den nye breddedommergruppe har en repræsentant for hver 
lokalunion og vil fremover skulle håndtere rammer, vilkår, uddannelse, 

fastholdelse, rekruttering osv. på det overordnede nationale plan. 
 

I DFU ønsker vi samarbejde og dialog på både bredde og elitesiden, så 
vi er sikre på, at de tiltag, der sker, er til gavn for både dommerne og 
dansk fodbold, og vi tilbyder altid at gå ind i arbejdsgrupper, ligesom 

vi laver oplæg og kommer med forslag. 
 

Vi oplever desværre, at DBU ofte har tilgangen ”vil selv, kan selv og 
gør selv”! Det er dog meget forskelligt fra lokalunion til lokalunion, 
men det ville være langt mere konstruktivt, hvis DBU altid fulgte de 

aftaler om dialog og involvering, vi har i udmøntningsnotatet fra 2013. 
Når DFU er med bliver aftalerne balancerede og holdbare – og DFU 

sikrer, at dommernes vilkår bliver respekteret. Men vi byder også ind 
med masser af faglighed og konstruktive forslag. I hele denne proces 
er det vigtigt, at DFUs bestyrelse kan tale på mere end 3000 

dommeres vegne. I DFU arbejder vi hårdt og konstant for at udvide og 
forbedre samarbejdet med DBU – vi ved, det er til fælles gavn. 

 
Logo 
Når DBU ind imellem lancerer sit DBU dommerlogo på hjemmesider og 

senest på partoutkortet til alle dommere, så ved DBU, det provokerer 
og støder mange dommere. Det styrker ikke samarbejdet mellem 

dommerne og DBU. Hvad DBUs formål er med disse handlinger kan vi 
jo kun gætte på. Mere end 3000 dommere i Danmark er stolte af at 
anvende DFUs logo, der er det visuelle bevis på vores stærke 

fællesskab. 
 

Honorar og vilkårsaftaler 



 

 
 Der skal for alle dommere på alle niveauer være en gældende honorar- 

og vilkårsaftale mellem DFU og DBU. Gennem disse sikrer vi løbende, 

at dommernes vilkår ikke forringes, ligesom vi løbende kan forbedre 
og fokusere på de væsentligste behov. Aftalen for kvindelige 

elitedommere udløb i sommeren 2015 og det har været mere end 
svært at få en aftale på plads. Efter markant og hårdt pres fra DFU 
indgik DBU og Kvindedivisionsforeningen aftale for dette forår, men ny 

aftale skal være på plads senest 30 juni i år. DFU rykker p.t. for 
forhandlingsterminer. 

 
Uanset hvad niveau, du dømmer på, så er disse aftaler afgørende for 
dig. Det er her, vi sikrer rammerne for din hobby, altså honorar, 

kørselsgodtgørelse, vilkår for afbud, retten til uddannelse og 
udviklinger osv. Derfor vil vi ikke acceptere, at DBU ikke indgår disse 

aftaler rettidigt. 
 
Aftalen for indefodbold er udløbet, og vi har faktisk ingen aftale vedr. 

Futsal. Vi har taget arbejdstøjet på og bedt om første møde vedr. ny 
aftale. DBU meddelte i efteråret 2015, at man ikke ønskede ny aftale 

på området. Jeg kan kun sige, at der ganske enkelt skal være en 
aftale, der sikrer dommerne et fornuftigt honorar og omkostnings-

godtgørelse, god uddannelse i reglerne og i øvrigt rimelige vilkår for at 
dømme kampene. 
 

Forårets test og opstartsmøder 
DBUs nye breddedommergruppe blev ”søsat” lige inden årets test og 

obligatoriske opstart / teorimøder. Det blev en uklar proces og 
kommunikation, DBU fik gennemført i forhold til især testkrav og 
afvikling – og det gav frustrationer. Det er DBU, der fastsætter 

testkrav for DBUs turneringer. DFU har det klare synspunkt, at 
testkrav skal være rimelige, og at DBU skal hjælpe med 

træningsprogrammer, uddannelse og træningssamlinger, så der er 
sammenhæng mellem krav til dommerne og den hjælp, de tilbydes. 
Og naturligvis skal testkrav være ens på samme niveau i hele landet. 

Vi har løbende været – og er stadig i dialog med DBU 
breddedommergruppe om dette. 

 
Dommerpåsætningen 
I det daglige hører vi kun lidt omkring dommerpåsætningen i 

lokalunionerne. Vi vurderer derfor, det fungerer tilfredsstillende – og 
de forbedringsforslag, der måtte være, løses lokalt. 

 
Men, DBU påsætter en række kampe, der har privat karakter, især en 
række oldboys kampe, hvor holdene har lavet deres egen forening og 

selv styrer denne. DFUs aftale med DBU er, at dommerklubberne skal 
påsætte dommere til disse kampe. Når DBU påsætter, mister 

dommerklubberne indtægter, der skulle bruges til aktiviteter for 
dommerklubbens medlemmer. DFU har i 2 år forsøgt at få en fornuftig 



 

 
 aftale med DBU på dette område, desværre stadig uden succes. Måske 

bliver løsningen, at dommerklubberne skal overtage påsætningen. 

Sker dette, så vil du naturligvis blive grundigt informeret inden. 
 

DBUs talentstruktur og talentgrupper 
Også her har DBU vedtaget en helt ny og mere central styret struktur. 
DFU har ikke været inviteret med i de faglige drøftelser, hvad er 

uheldigt. Vi ved, mange unge talentfulde dommere har været – og 
fortsat er usikre på fremtiden og vilkår. Også dommerne i 2. div har 

det sådan, idet denne række fremover er defineret som talentrække. 
Med involvering af DFU og fælles informationer kunne vi have gjort det 
bedre! Vi ser også, at DBU nu har stoppet de kendte talentkurser med 

udveksling til Liverpool og os bekendt også kurset i Lyngby. Begge 
kurser havde efter dommernes udsagn meget høje udbytter – men 

først og fremmest forstår vi ikke, at DBU stopper god uddannelse for 
dommerne uden at sætte noget andet ind i stedet. Det må ikke ske 
fremover! Bl.a. derfor er DFU gået ind i et muligt talentprojekt (se 

afsnit herom) 
 

”Talentprojekt” i uge 31 for dommere med potentiale og 
dommercamp for alle deltagende dommere / linjedommere 

 
EFB (Esbjerg) er arrangør af landets hidtil største eliteturnering med 
deltagelse af ca. 200 ungdomshold. EFB har inviteret Sydvestjysk 

Fodbolddommerklub og DFU til samarbejde på dommersiden, hvor der 
skal afvikles op mod 80 triokampe pr dag – heraf rigtig mange på højt 

niveau. I DFU påtager vi os gerne denne faglige opgave og har 
beskrevet et koncept herfor. Der skal laves en rammeaftale på 
dommersiden mellem DBU og EFB for hele turneringen, hvad pågår 

lige nu. DFU har været i dialog med DBUs nye talentgruppe om et 
samarbejde, hvad DBU har takket nej til. Vi forventer derfor, at DBU i 

rammaftale og efterfølgende arbejde støtter op om EFBs og vores 
ønsker om at lave en virkelig spændende samling og dommercamp 
under denne Cup. 

 
Så snart vi er på plads med aftalerne sender vi information til alle 

dommerklubber. Er du talentdommer,  triodommer eller linjedommer, 
og har du lyst til at prøve kræfter med denne eliteturnering, så er det 
altså uge 31. Nærmere følger via din dommerklub og vi forbenter 

også, DBU udsender info herom. 
 

Udviklere og vejledere 
Mange af DFUs medlemmer er i dette forår ved at uddanne sig til 
udviklere – eller videreuddanne sig til trioudviklere. DFUs tilgang 

overfor rammerne er også her sammenhæng mellem krav og 
uddannelse, samt ensartede vilkår i hele landet. Endvidere har DFU 

fastholdt, at censorer og udviklere, der indgår i uddannelsen af de nye 
skal honoreres ens for dette arbejde. 



 

 
  

Efteruddannelsen af landets udviklere er nødlidende. Det gør dels, at vi 

ikke har nok udviklere – men også, at vi ikke altid har det absolut 
bedste faglige udbytte af udviklingen. Vi ved, at alle udviklere gør 

deres absolut bedste hver gang – men det er svært, når man ikke i 
tilstrækkelig grad opdateres og efteruddannes. Vi har tilkendegivet en 
klar forventning om øget efteruddannelse til denne gruppe i 2017 og 

fremover. 
 

DFU mod 2020 
I DFUs bestyrelse har vi lavet en programerklæring eller strategi for de 
kommende år, der netop nu er til høring i dommerklubbestyrelserne. 

DU vil naturligvis modtage den færdige udgave. Formålet er at 
tydeliggøre, hvad vi står for, hvilke værdier vi har, vores faglige og 

samarbejdende tilgang og hvilke væsentlige mål og indsatser vi har til 
gavn for vores medlemmer – dig – og for dansk fodbold. For som altid 
balancerer vi tingene, så vi skaber wind-wind resultater. Jeg glæder 

mig til at præsentere dette for jer alle, vores interessenter og 
samarbejdspartnere. Jeg er sikker på, det giver et endnu klarere 

billede af DFU, af vores fællesskab og vores positive, faglige 
engagerede og uafhængige tilgang. 

 
Rigtig god sæson forår 2016 
Du ønskes en rigtig god sæson med mange gode oplevelser på 

fodboldbanerne. 
Jeg sender også en hilsen med en stor tak til din familie for den 

forståelse, der vises for din hobby. Uden familiens opbakning var det 
hele jo ikke muligt. 
 

Mange sportslige hilsner 
 

Tore Østergaard 
Formand 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
  

 

 
 


