
Orientering fra Fyns Fodbolddommer Klub 

 

Bestyrelsen i FFK, har på den ordinære generalforsamling tirsdag den 6. februar 2018, fremlagt forslag til 

fastsættelse af kampafgift, jfr. Vedtægterne paragraf 8, for alle kampe som ikke er omfattet af en 

samarbejdsaftale med FFK. 

  

Forslaget var til afstemning i blandt de fremmødte medlemmer, og der var bred enighed om, at der skulle 

fastsættes en kampafgift således, at det ikke længere er muligt at gøre brug af medlemmer fra Fyns 

fodbolddommer klub, uden at der foreligger en samarbejdsaftale, eller at den arrangerende klub / turnering 

udbetaler en kampafgift på kroner 40,- pr. Kamp. Det er vedtaget at dommeren beholder kroner 20,- og at 

dommeren overfører kroner 20,- til Dommerklubben. 

  

Det betyder at der fra og med tirsdag den 6. februar 2018, skal opkræves kroner 40,- pr. kamp som et 

medlem af FFK dømmer, og denne opkrævning er naturligvis i fuld overensstemmelse med vedtægterne for 

Fyns Fodbolddommer Klub. Det skal derfor tydeliggøres, at alle medlemmer er berettiget til denne 

kampafgift, som skal opkræves på samme vilkår som omkostningsgodtgørelsen og kørepengene for en påsat 

og gennemført opgave som fodbolddommer. 

  

Det skal samtidig understreges, at der IKKE må opkræves kampafgift i de kampe som påsættes af DBU, 

DBU’s lokalunioner eller af påsætteren i FFK / DFU, da der foreligger en samarbejdsaftale for disse 

påsætninger. 

 

Såfremt man påsættes til en træningskamp hvor den arrangerende klub bestiller dommeren på vegne af et 

hold i DBU eller DBU’s lokalunioners regi, må der ikke opkræves kampafgift. 

 

Kampafgiften skal derimod opkræves i alle de private kampe / turneringer, som ikke har en samarbejdsaftale 

med Fyns Fodbolddommer Klub eller Dansk Fodbolddommer Union. Der findes ingen private turneringer / 

kampe, som uden en samarbejdsaftale med Fyns Fodbolddommer Klub eller Dansk Fodbolddommer Union 

kan nægte en dommer at opkræve denne kampafgift, da det netop vil kræve at der foreligger en 

samarbejdsaftale. 

 

Der afregnes jfr. vedtægterne kampafgift til FFK 2 gange årligt, 1. april og 1. september. 

  

Såfremt der opleves problemer med at opkræve denne kampafgift, hører vi i bestyrelsen meget gerne 

nærmere herom, da vi så vil afkræve svar fra den arrangerende klub / turnering. 

 

Det skal understreges at ovenstående orientering er vedtaget på generalforsamlingen, og derfor er vedtaget 

for hele året 2018. Spørgsmål til denne orientering bedes rettet skriftligt til Dommerklubben på e-mail: 

dommerklub-fyn@outlook.dk 

 

På bestyrelsens vegne 

Mathias Bjørnø 

Formand 
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