
 

 

FOR DRENGE OG PIGER I ALDEREN 15–20 ÅR 

DBU DOMMERCAMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BLIV DOMMER PÅ EN 
UGE I SOMMERFERIEN 
Styrk CV’et, få motion og tjen lommepenge 

 
»Jeg valgte at uddanne mig til dommer efter skader gjorde, at  
jeg ikke længere kunne spille fodbold. Det var en fantastisk måde 
stadig at kunne være en del af fodbolden. Og på Camp’en lærer du 
utrolig meget på kort tid – blandt andet hvordan dommeren skal 
agere hurtigt, være engageret og fokuseret. Samtidig lærer du også 
både at lede og vejlede på banen.« 

Sine Kongsgaard Madsen, tidligere  dommercampdeltager 
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Hvorfor DBU´s Dommercamp? 
DBUs Dommercamp er et tilbud til unge mellem 15 – 20 år 
om at tage dommereksamen på en uge i sommerferien 2016. 

Camp’en er fem dage med masser af fodbold, udfordringer 
og ikke mindst muligheder for at være sammen med andre 
unge med samme interesse for fodbolden. 

Campen tilbyder overnatning på skolen. Uanset hvor du kom- 
mer fra i landet er der mulighed for at overnatte allerede fra 
søndag aften. 

 

Du skal deltage i campen fordi: 
● Du har mulighed for at møde unge med samme interesse 
● Dommergerningen styrker dit CV med både leder- og kom- 

munikationsegenskaber 
● At være dommer giver både lommepenge og motion 
● Du ønsker at udfordre og udvikle dig selv 
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Hvordan foregår det? 
Dommercamp’en foregår i Storvorde (Sydøst for Aalborg) i uge 31. 
Undervisningen starter mandag den 1. august, men der er mulig- 
hed for indkvartering allerede søndag aften. Ugen afsluttes med 
eksamen og afslutningsarrangement fredag den 5. august. 

Storvorde-Sejlflod Boldklubs klubhus og anlæg danner rammen 
omkring spisning og samvær uden for undervisningen. Den prak- 
tiske del af undervisningen foregår på banerne ved klubhuset. 
Tofthøjskolen i Storvorde danner rammen omkring teoriundervis- 
ningen og indkvartering. 

På www.dbu.dk/dommercamp kan du læse mere om DBU Dom- 
mercamp. Du kan blandt andet se et foreløbigt ugeprogram, finde 
rejseanvisninger og læse om tidligere fodbolddommercamps. 

 

Hvordan tilmelder jeg mig? 
Klubvis kan der tilmeldes via KlubOffice:  
www.kluboffice2.dbu.dk. Personlig tilmelding foretages via 
Fokus: www.fokus.dbu.dk. 

 

Spørgsmål vedrørende tilmelding kan rettes til: 
Jeanett  Spelmann • jspe@dbujylland.dk   •   telefon 8939 9914  
eller Thomas Jensen   •   thoj@post.dbunet.dk   •   telefon 51320954 

 
 
 
 
  

Sponsor for DBU Dommere 

http://www.dbu.dk/dommercamp
http://www.kluboffice2.dbu.dk/
http://www.fokus.dbu.dk/
mailto:jspe@dbujylland.dk
mailto:thoj@post.dbunet.dk

