
 

 
       Augustenborg den 20.3.2017 

 

Til 
Alle medlemmer af danske Fodbolddommere - DFU 

 
 

Nyhedsbrev 
 

Kære fodbolddommer, kollega og ven. 
 

Du læser nu årets første nyhedsbrev fra DFU. 
 
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. 
 

 
DFU medlemmer 

Vores medlemstal i DFU er relativt konstant, og kun ganske få 
dommere, der dømmer aktivt i Danmark er ikke medlem af en 
dommerklub og vores fællesskab. Du ved, som alle dine kolleger, at 

vores fællesskab er afgørende for at bevare og forbedre vores forhold 
og vilkår – og dermed få alle de positive oplevelser ved at være 

fodbolddommer både fagligt, sportsligt og socialt. Tak for dit 
medlemskab. Vi tages alvorligt, når vi er sammen. 
 

DBU og DFU må benytte voldgift i løsning af tvist 
Netop dommernes muligheder og rammer samt dommerklubbernes 

vilkår har siden 2013 været basis for rigtig mange møder og drøftelser 
mellem DBU og DFU. Dette for at få den ønskede effekt af de ramme-
vilkår, DBU og DFU har indgået for alle breddedommeres forhold, i 

daglig tale benævnt ”21 punkts erklæringen” og ”Udmøntnings-
notatet”. Gennem denne dialog er samarbejdet og den fælles 

forståelse for dommernes forhold i mange forhold blevet klart 
forbedret rundt om i landet, hvor dommerklubber nu er i større dialog 
med DBU og også arbejder sammen med DBU om stadig flere og flere 

væsentlige områder. Den udvikling er vi glade for – og vi oplever, at 
dette er gensidigt hos DBU. 

 
Derfor er det særligt ærgerligt, at det gennem alle 3 år ikke er 
lykkedes os at blive enige om de vilkår, dommerklubberne skal have 

for at få indtægter fra kamppåsætning. DBU tolker her ”udmøntnings-
notatet” på en hel anderledes måde end DFU gør – og selv om DFU har 

lagt juridisk dokumentation frem inkl. henvisning til højesteretsdom 



 

 
 har DBU valgt at fastholde sin tolkning og forståelse. Det betyder, at 

DFU og DBU nu må i voldgift for at få dette afklaret. 

 
Sagen er yderst væsentligt for dommerklubberne og dermed dig. Det 

er DFUs vurdering, at DBU med sin tolkning fratager dommerklubberne 
mulighed for en årlig indtjening på ikke under kr. 500.000. For os 
dommere og dommerklubber er det rigtig mange penge. Penge, 

dommerklubberne har behov for til alle former for dommerfaglige 
aktiviteter, der er med til at sikre din og dine kollegers løbende 

kompetenceudvikling og ikke mindst sikre, at du også fremover finder 
det sjovt og meningsfyldt at være fodbolddommer – både, fagligt, 
sportsligt og socialt. 

 
I DFU har vi på utallige møder og gennem mange forslag søgt at finde 

en løsning, der kunne tilgodese DBUs ønske om at påsætte disse 
kampe og samtidig sikre dig og din dommerklub ressourcer til de 
nødvendige aktiviteter. DBU er enig i, at fastholdelse af dommere skal 

prioriteres, men uanset det – og uanset DBU ikke kan fremlægge 
juridisk dokumentation for sin tolkning af aftalerne, har DBU valgt ikke 

at indgå nogen aftale eller kompromis med DFU og dommerklubberne 
vedr. påsætningen. 

 
Nu lader vi juraen arbejde – i DFU er vi meget overbevist om, vi har 
en rigtig god sag. Tvisten omhandler penge og vilkår for dommer-

klubberne og har dermed ingen indflydelse på din daglige dommer-
gerning. Vi er ikke i konflikt med DBU – vi er professionelt uenige. I 

DFU vil vi gøre alt for at sikre, at tvisten løses professionelt, og efter 
juraen har talt vil vi bruge afgørelsen til at skabe endnu bedre rammer 
og vilkår for dig og din dommerklub – uanset hvordan udfaldet i 

detaljer måtte blive. 
 

Information, IT 
De seneste år har DFU lagt mange kræfter i opdatering og reel 
udvikling af den nødvendige IT og kommunikative platform. 

Bestyrelsen har måtte sande, at dette er en større opgave – og helt 
naturligt har der i DFU, både i bestyrelse og i dommerklubber været 

mange synspunkter om både indhold, nytte og økonomi. I bestyrelsen 
har vi forsøgt at balancere dette i respekt for alles synspunkter. 
 

Vi er nu så langt, at vi har lanceret ”MIT DFU”, som du kan logge dig 
ind på via DFUs hjemmeside. Mit DFU indeholder en personlig profil. 

(Dommerklubberne arbejdet p.t. med at oprette og revidere disse) Når 
du holder den opdateret vil du fremover kunne modtage nyhedsmails 
direkte fra DFU. Har du særlige ”roller” som eks. vejleder, linje-

dommer, triodommer, instruktør, kasserer osv. vil du i fremtiden 
kunne kommunikere med andre, der har samme roller, ligesom både 

DFU og din dommerklub kan målrette informationerne til dig. 
 



 

 
 MIT DFU indeholder også on-line tilmeldingssystem til dommer-

klubbernes arrangementer. Systemets er også dommerklubbens nye 

medlemskartotek, så alle dommere under DFU nu registreres i det 
samme system. 

 
Den anden del af MIT DFU indeholder en række praktiske oplysninger 
og informationer til dig, hvad enten du er dommer, udvikler, instruktør 

eller bestyrelsesmedlem. Dette er ikke en konkurrent til DBUs system, 
men et supplement, der indeholder andre væsentlige informationer. Vi 

har dog også taget visse praktiske informationer med, som også er 
beskrevet hos DBU, men fremfor at ”lede efter dem” i DBUs store 
informationssystem har vi linket direkte til de relevante sider hos DBU. 

 
Vi vil naturligvis i fremtiden arbejde videre med indholdet i MIT DFU og 

vi håber, du vil tage godt imod dette. 
 
Hjemmesiden og de sociale medier 

I forlængelse af MIT DFU arbejder vi også med en mere informativ 
hjemmeside med faste opdateringer. Det er ønsket, at denne 

hjemmeside har links til alle landets dommerklubber, men at den også 
indeholder artikler og faglige input, der er relevante for fodbold-

dommere. Da denne side er åben og tilgængelig for alle, har vi valgt at 
lægge de særlig nyttige DFU informationer ind i den lukkede del. 
 

Konstant flere og flere kommer med i DFUs lukkede gruppe på 
Facebook. Her diskuterer medlemmerne faglige emner – ofte med 

spændende videoklip mm. DFUs bestyrelse ligger også løbende korte 
faglige emner ud på siden, så du kan være informeret, få inspiration 
eller deltage i debatten. Er du ikke allerede medlem, så anmod om det 

på Facebook. 
 

 
Tøjaftalen 
Mere end 2400 aktive dommere har modtaget det gratis sæt Diadora 

dommertøj. Hvert år på denne tid får vi mange nye medlemmer, der 
har taget dommerkort, og vi er rigtig glade for, vi kan tilbyde også 

dem et sæt flot dommertøj, så de fra første kamp er velklædte. 
  
På Shopeasy kan du købe dommertøj, træningstøj, løbetøj og lækkert 

fritidstøj. Vores samarbejde med Diadora gør, at dommerklubben 
modtager Cash-back i forhold til, hvor meget, medlemmerne køber hos 

Diadora. Dette beløb er med til at finansiere driften af dommerklub-
berne. Så ikke kun er tøjet billigt og i god kvalitet, du støtter også din 
dommerklub 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. Retningslinjerne trådte i 

kraft i 2016 og du kan finde dem på MIT DFU. 
 
 

Logo 
I april 2016 skrev jeg: 

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.  
Vi ser ind i mellem stadig dette, men jeg oplever også, at alle i 

Danmark ved, at dommere bærer DFUs logo – og at dette garanterer 
uafhængighed, faglighed og passion. Jeg er personligt meget stolt af 

dette!  
 

Honorar og vilkårsaftaler 
Med passende intervaller – normalt 2 eller 3 år skal disse 
genforhandles med både DBU, DGI og andre interessenter. De 

nuværende aftaler gælder alle i 2017, men i efteråret skal bestyrelsen 
i arbejdstøjet, for der skal nye aftaler til i 2018 på flere områder. 

 
Aftalen for indefodbold er udløbet- og vi har aftalt med DBU, at 
Udmøntningsnotatet fremover også omfatter indefodbold. I denne 

indesæson har det været gældende, og det er vores opfattelse, det har 
fungeret tilfredsstillende. 

 
Vi har faktisk ingen aftale vedr. Futsal. Det skal vi have, og vi håber at 
komme i drøftelser om dette snarest. De dommere, der dømte årets 

DM finaler oplevede med få dages varsel, at DBU ændrede honoraret i 
nedadgående retning – og det er jo netop sådanne situationer, klare 

og entydige aftaler skal hindre. De påsatte dommere lod det sportslige 
komme i første række og dømte kampene. Det skal på alle måder 
anerkendes – men vi må og skal sikre os, at ingen af os får den slags 

oplevelser – og netop derfor skal vi sammen have aftaler. 
 

Som opfølgning på nyhedsbrevet fra april 2016, hvor jeg omtalte ny 
aftale for dommerne i de højeste kvinderækker kan jeg oplyse, at vi til 
det sidste – og faktisk forbi deadline drøftede og forhandlede med DBU 

og Kvindedivisionsforeningen. Det var besværet værd, for vi står i dag 
med en ny og moderne aftale, som DFU lavede udkastet til, og som 

har sat det sportslige og faglige højest på dagsordenen, men som også 
sikrer en balanceret økonomi for både dommere og klubber.  



 

 
  

Forårets test og opstartsmøder 

De fleste har gennemført både opstartsmøde og test. Jeg håber, det er 
gået godt for dig – og du er klar til forårets mange spændende 

opgaver. Jeg ved, både møder og test i år er afviklet i et godt 
samarbejde mellem DBU og dommerklubberne.  
 

Udviklere og vejledere 
Igen i år er flere DFU medlemmer 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 håber, DBU i 2017 
lytter til os og disse udfordringer. Det må bestemt også være i DBUs 

interesse, at alle i disse grupper er godt efteruddannet.  
 
DFU mod 2020 

I DFUs bestyrelse udarbejdede vi efter input fra dommerklubberne i 
foråret 2016 vores fælles programerklæring eller strategi for de 

kommende år. Du kan se den på vores hjemmeside, hvor jeg også 
fortæller om den i en video. 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.  

 
Rigtig god sæson forår 2017 
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, de viser for din hobby. Uden familiens opbakning var det 
hele jo ikke muligt. 
 

Mange sportslige hilsner 
 

Tore Østergaard 
Formand 
 

 


