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Formandens beretning
Et meget anderledes 2020 er gået, hvorfor det igen er blevet tid til at give en status på,
hvordan det går i Aalborg Fodbolddommerklub, AAFDK. Jeg vil derfor tage et tilbageblik på
2020, hvor Covid-19 som bekendt udviklede sig til at blive den alt dominerende faktor – ikke
blot i forhold til vores fantastiske hobby, men for hele samfundet som helhed.
Det blev et noget atypisk år. Ikke kun pga. Covid-19, der lagde vores elskede sport brak i det
meste af foråret, og som fortsat har indflydelse på vores hverdag og vores sport. Men desværre
betød det ikke et roligt år for bestyrelsesarbejdet, idet vi i stedet har brugt megen tid og energi
på vilkårene og samarbejdet i DFU. Som vi informerede om på det virtuelle medlemsmøde i
Aalborg Fodbolddommerklub d. 19. november var det vores opfattelse, at DFU agerede aldeles
uhensigtsmæssigt i forhold til opsigelse af tøjaftalen med Diadora og forsøget på at indgå en ny
aftale. Vi kunne endvidere ikke få svar på vores spørgsmål, og blev i stedet angrebet for bl.a. at
være udemokratiske. Ved møder med en række andre dommerklubber mødte vi faktisk en
række yderligere kritikpunkter mod DFU, og det resulterede – efter en meget lang proces – i
valg af en ny bestyrelse i DFU på delegeretmøder i november og december. Dette har fyldt
meget for os. Ja faktisk for meget, men vi håber, at vi nu har mulighed for igen at se frem mod
et konstruktivt samarbejde i DFU. Selvom der er informeret en del om emnet, gentages dele
heraf længere nede i beretningen.
Beretningen er udarbejdet af en enig bestyrelse og udtrykker derfor den samlede bestyrelses
opfattelse af årets vigtigste begivenheder.

Sager
Det samlede antal sager i 2020 indenfor AAFDK’s område ligger fint på niveau med antallet af
sager i såvel 2018/2019, når man korrigerer for, at antallet af kampe i 2020 som følge af Covid19 har været betragteligt mindre end normalt. I alt har der i 2020 været 41 sager.
Fra bestyrelsens side kan vi ikke understrege kraftigt nok, at vi altid står til rådighed, hvis et
medlem på den ene eller anden måde kommer i klemme under eller efter en kamp. Dette anser
vi som én af vores vigtigste opgaver, nemlig at støtte op omkring den enkelte dommer i de
tilfælde, hvor vedkommende måtte blive ”ramt” af en sag.
Sagsbehandlingen i sådanne tilfælde foregår i et tæt samarbejde mellem Preben Krøldrup (der
fungerer som disciplinærudvalgets forlængede arm) og AAFDK. Bestyrelsen vil i den forbindelse
rette en STOR TAK til Preben for dette samarbejde, der altid er yderst konstruktivt og effektivt.
Følgende konkrete sager fra 2020 skal omtales:
•

Årets højdespringer ift. chikane/vold mod en kollega, ramte desværre en af vore unge
talentdommere.
I en U/19-kamp måtte dommeren afbryde kampen, da en af udeholdets spillere fik forevist
rødt kort. Denne spiller slog herefter ud efter og ramte dommeren, ligesom vedkommende
efterfølgende kastede en vandflaske efter dommeren, der ramte dommeren på låret.
Yderligere blev der tildelt 2 udvisninger for trusler mod dommeren.
Heldigvis kom trænere/ledere fra hjemmeholdet dommeren til undsætning, og fik ham bragt
sikkert til omklædningsrummet.
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Straf: Udeholdet blev taberdømt og fik en bøde på kr. 2.000. Spilleren blev idømt karantæne
fra al fodbold under DBU Jylland indtil 31. december 2020 (4 måneder). To andre spillere
blev hver idømt 2 måneders karantæne.
DBU Jylland v/disciplinærudvalget roste dommeren for hans håndtering af en meget
vanskelig kamp.
•

Sag hvor en kollega blev slået i brystet, takserede DBU Jylland til karantæne på 4 måneder
(resten af året).

•

En kollega blev korporligt overfuset af spillere og ledere, ligesom han verbalt blev truet.
Spilleren blev idømt 3 dags karantæne (resten af turneringen).

•

I en sag hvor dommeren fejltolkede fodboldloven omkring tidsbegrænset udvisning, blev der
fra DBU Jylland dikteret ny kamp grundet procedurefejl v/personstraf.

•

En kollega oplevede en yderst sjælden hændelse omkring Fair Play.
Kampen befandt sig i dommerens tillægstid efter behandling af en skadet spiller, hvor
modstanderholdet havde spillet bolden ud til indkast for skadesbehandling. I forbindelse
med dette indkast løb holdet, som den skadede spiller tilhørte direkte ned og scorede til 3–
2.
Dette medførte store mishagsytringer fra begge hold, men helt i Fair Play ånden dikterede
førerholdets træner nu sine spillere at lade modstanderholdet få frit løb mod mål, således at
de kunne få udlignet.
Her skete imidlertid det utænkelige, at angriberen, der var helt alene med et aldeles tomt
mål, sparkede bolden ved siden af målet direkte til målspark!
Herefter fløjtede dommeren kampen af – til slutstillingen 3-2.

•

I en kamp kort før slutsignalet, opstod der pludselig noget tumult i forbindelse med et
direkte frispark. En spiller havde tilsyneladende fået et slag i ansigtet bag dommerens ryg og
ville anmelde episoden til politiet. Politiet kontaktede den pågældende dommer for at høre
hans udlægning, hvorefter sagen åbenbart blev afsluttet. Stor ros til dommeren for hurtig
orientering til AAFDK.

Så kære kolleger – ALT kan ske i en fodboldkamp!
Til orientering har vi i AAFDK’s område ingen klubber på DBU Jyllands OBS-liste for 2021.

Aktivitetsudvalget
Som en direkte konsekvens af Covid-19 blev det et usædvanligt stille år for aktivitetsudvalget.
De eneste aktiviteter der blev gennemført var standerhejsningen i Vodskov (igen i år med få
deltagere) og Hamborg-turen, som atter blev et rigtig godt arrangement, samt fællestræning
med superligadommer Mads Kristoffer Kristoffersen, hvor 20 dommere var samlet
Resterende arrangementer for 2020 blev aflyst.
Vi håber naturligvis, at 2021 bliver med mere normale tilstande, således vi igen kan gennemføre
medlemsaktiviteter.
2

Aalborg Fodbolddommerklub

Generalforsamling d. 23. marts 2021

Bestyrelsen vil gerne rette en STOR TAK til aktivitetsudvalget, der består af Claus Tranholm,
Lars Schou, Steffen Møller og Lars Ø. Poulsen.

Vintertræning
Vintertræningen var i vinteren 2019/2020 henlagt til lørdage, hvor det var muligt at få adgang
til haller via den kommunale fritidsordning. Træning om lørdagen har generelt resulteret i færre
deltagere end normalt, men dog fortsat et fornuftigt antal på en del af træningsdagene. Vi ville
selvfølgelig gerne have træningstider på hverdage, men dette er vanskeligt i Aalborg.
Covid-19 har medført, at vi i denne vinter endnu ikke har opstartet træningen. Vi vil dog
forsøge med et antal træningspas, så de dommere der skal til fysisk test, fortsat har mulighed
for at træne op mod testen.

Seniorklubben
Også for Seniorklubben blev 2020 et noget anderledes år. Arrangementet på Rold Storkro i
marts nåede lige at blive afholdt inden Covid-19 nedlukningen. En rigtig hyggelig aften, hvor
Enevold Byrresen blev hædret med Seniorklubbens vandrepokal.
Grundet Covid-19 har yderligere arrangementer ikke været mulige at afholde, og vi har indtil
videre måtte udsætte Seniorklubbens generalforsamling - forhåbentlig til afvikling i foråret
2021.
Seniorklubben vil gerne takke moderklubben for et godt samarbejde igennem det forgangne år,
et samarbejde som forhåbentligt fortsætter i 2021, hvor vi forhåbentlig kan vende tilbage til en
mere normal hverdag.
Tak til Seniorklubbens medlemmer for den fine opbakning, og velkommen til de nye
medlemmer som er kommet til i det forgangne år.
Bestyrelsen i Aalborg Fodbolddommerklub vil gerne sige en STOR TAK til Seniorklubben for det
arbejde, der udføres med at fastholde – forholdsvis – ældre medlemmer i AAFDK.
Seniorklubbens bestyrelse består af formand Knud Peer Andersen, kasserer Per Toftegård
Christensen og Ib Alstrup.

Talentarbejde og eliten
Pre-talentdommergruppe under region 1
Den lokale talentdommergruppe er et samarbejde mellem AAFDK og Vendsyssel
Fodbolddommerklub (VFK). Målsætningen er at udvikle dommere til enten at indgå i DBU’s
talentarbejde (CTG/RTG), eller til at kunne virke i de højeste lokale rækker. I løbet af 2020 har i
alt 10 dommere været del af gruppen, indplaceret fra U19 til S1.
Igen i år er det lykkedes at få dommere videre til næste talentniveau i CTG/RTG. Således er
Christoffer Oredsen og Christian Rüdinger nu indplaceret i denne gruppe fra den kommende
sæson. Stort tillykke til jer begge. Også flere af de øvrige dommere har gang i en flot udvikling,
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hvoraf talentdommergruppens 3 yngste har bevæget sig fra U17 i starten af 2020 til at skulle
stå overfor udfordringer i S3 i den kommende sæson.
Bestyrelsen vil gerne sige en STOR TAK til udvalget for det arbejde, der udføres. Udvalget har i
2019 bestået af Ole Bach Hansen, Simon le Fevre og Lars Rix, samt Ole Ingvard Hansen fra
VFK.
Den regionale talentdommergruppe under DBU (RTG)
2020 har også i RTG-regi været et specielt år grundet Covid-19. De fleste udviklinger i efteråret
blev dog gennemført og efter flotte præstationer er følgende af vores talenter rykket en række
op:
•

Nicklas Hovgaard Lassen ny i 2. division fra august 2020 og er fra 1. januar 2021 med i
talentcore

•

Mikkel Gantzel rykket op i JS

Fra AAFDK er følgende dommere optaget i RTG1 pr. 1. januar 2021: Christoffer Oredsen,
Christian Rüdinger og Mathias Levin Pedersen.
Troels Christensen deltog som linjedommer i september i samling i Hvidovre for udvalgte 2.
divisionsdommere og talentlinjedommere.
På udviklersiden er AAFDK i 2020/2021 repræsenteret af Lars Schou Nielsen, Lars Rix, Simon le
Fevre, Kurt Madsen, Niels Leth-Sørensen og Torben Jensen (formand for udvalget).
Elitedommerne
Der er i 2020 og til den kommende sæson ingen ændringer blandt elitedommerne fra AAFDK.
Det betyder, at AAFDK fortsat er repræsenteret med Mikkel Redder som superligadommer,
samt Henrik Hansen, Sune Feddersen og Lars Rix som superligalinjedommere. I 1. division er
Michael Rasmussen indplaceret som dommer, mens Steffen L. Christensen virker som
divisionslinjedommer.
På eliteudviklersiden er der også status quo, dvs. Torben Jensen, Mikkel Secher Marcussen og
Niels Leth-Sørensen fungerer som eliteudviklere i superligaen, mens Lars Ø. Poulsen fortsat er
eliteudvikler i 1. division.

Medlems status
I 2020 har der i februar og oktober været afholdt aspirantkurser i det nordjyske, og derudover
en række kurser andre steder i Jylland. Dette har resulteret i 19 nyuddannede dommere, og
dertil har 1 genoptaget dommergerningen og 4 dommere er flyttet til Aalborg. Ca. samme antal
er dog udmeldt af dommerklubben, og er enten flyttet til andre dele af landet eller er ophørt
som dommer. Medlemstallet er derfor stort set uændret – pt. 268 aktive og 4 passive dommere
ved udgangen af 2020.
Der starter nyt dommergrundkursus i Aalborg d. 13. marts, og derudover er der kurser andre
steder i Jylland, f.eks. i Tilst med start i både marts og april. Kender du en potentiel ny
dommer, så kontakt enten dommerklubben eller kamppåsætter Torben Nielsen.
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Bestyrelsen har gerne villet bidrage til hvervning af nye dommere i samarbejde med DBU
Jylland, f.eks. ved at besøge idrætsefterskoler eller uddannelsesinstitutioner, og gerne med
hjælp af yngre dommere, der selv er i gang med eller måske netop har afsluttet uddannelse.
DBU Jylland har dog valgt, at der ikke gennemføres fysisk rekruttering i denne vinter pga.
Covid-19 situationen – ganske forståeligt, men det gør blot, at vi skal gøre en ekstra indsats via
andre medier. Hjælp gerne med at dele vores opslag via facebook.

Indsats for nye dommere
Både DBU Jylland og DFU/dommerklubberne har ønsket at styrke indsatsen for at fastholde nye
dommere. Det vil bestyrelsen selvfølgelig gerne bidrage til. Bestyrelsen vil derfor slå et ekstra
slag for onkel-ordningen overfor nye dommere i 2021, en frivillig ordning, hvor nye dommere
kan få tilknyttet en kontaktperson eller ”onkel”, og hvor AAFDK støtter økonomisk, så onklen
kan komme til at se dommerens kampe et par gange det første halvår.
Skulle nogen være interesseret i at virke som ”onkel”, så kontakt Lars Rix, således at der er en
fornuftig bruttoliste at trække på. Husk at vi også gerne ser yngre/nyere dommere, der selv
netop har stået foran de samme udfordringer, som de nye dommere nu skal tackle. Onklerne
får selvfølgelig dækket deres omkostninger.

DFU og DBU
DFU
Som bekendt har bestyrelsens samarbejde med DFU givet anledning til store udfordringer i
2020. Vi har orienteret om disse forhold via info på hjemmesiden, ligesom alle medlemmer blev
inviteret til et Teams/video møde d. 19. november, hvor ca. 80 medlemmer deltog. Desuden
har vi udsendt et nyhedsbrev, hvor situationen blev beskrevet.
Bestyrelsen har generelt undladt at kommentere via Facebook, da vi ikke anser dette medie
som hensigtsmæssig i forhold til håndtering af sådanne alvorlige situationer.
I det følgende gives en overordnet og relativt kortfattet beskrivelse af forløbet med fokus lagt
på vores ønske om at få valgt en ny formand for DFU.
Det skal ingen hemmelighed være, at bestyrelsen gennem særligt de sidste par år har været
kritiske overfor DFU.
Dette kulminerede i april 2020, da vi via DFU’s hjemmeside kunne konstatere, at DFU havde
opsagt breddesamarbejdet med Sport Scandinavia/Diadora. Denne beslutning blev blandt andet
offentliggjort på DFU’s hjemmeside med følgende citat: ”Vigtigst er, at alle dommerklubber står
bag beslutningen”.
AAFDK stod på ingen måde bag denne beslutning! Faktisk fandt vi den både forhastet og
forkert blandt andet fordi processen op mod beslutningen ikke havde haft den fornødne
gennemsigtighed.
Derfor fremsendte vi medio april en mail til DFU’s bestyrelse, hvor vi klart udtrykte vores
overraskelse og manglende forståelse for dette, efter vores opfattelse, drastiske og helt
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unødvendige tiltag. Ligesom vi opfordrede til et fortsat samarbejde med Sport
Scandinavia/Diadora.
Blot et lille døgn senere kom svaret fra DFU’s formand – et svar hvor AAFDK blev omtalt i uhyre
negative vendinger. Dette svar blev imidlertid kun fremsendt til 22 af de 23 mulige
dommerklubber – DFU havde ikke fremsendt svaret til os.
Heldigvis blev vi af andre dommerklubber straks gjort bekendt med dette og fik på denne måde
alligevel kendskab til svaret fra DFU.
Og så var kimen til uenighed blandt dommerklubberne i den grad lagt.
Herefter iværksatte DFU et arbejde for at afdække markedet for en mulig ny tøjleverandør. DFU
havde selv bragt et mærke på banen, og det undrede os i øvrigt hvorfor dette mærke fik
særlige opmærksomhed. Der blev nedsat en taskforce til dette arbejde, hvor også to
dommerklubrepræsentanter og en repræsentant for elite deltog. Blandt mulige leverandører
blev udvalgt to, som der skulle arbejdes videre med.
Herefter tog DFU’s bestyrelse igen over og forestod de videre forhandlinger, men igen her
oplevede vi en uigennemsigtig proces, hvor elitens repræsentant blandt andet blev nægtet
møder med den ene leverandør. Tilbud var usammenlignelige, og priseksempler for den ene
leverandør var opstillet– og måske farvet - af DFU’s bestyrelse. Vi mente ikke, at man kunne
sammenligne de to tilbud, og ønskede at eliten fik lige muligheder i forhold til møder med de to
leverandører.
Vi fremsendte derfor i juni 9 relevante spørgsmål, hovedsageligt om tøj-situationen, og
anbefalede samtidig et formandsmøde, så disse elementer kunne blive drøftet og afklaret.
I stedet indkaldte DFU til ekstraordinært delegeretmøde d. 9. juli 2020. Dette delegeretmøde
formede sig – subjektivt vurderet – som én lang forsvarstale fra DFU’s side af. Et forsvar der
sandsynligvis havde til formål at retfærdiggøre DFU’s handlinger, beslutninger og
kommunikation henover foråret 2020.
Delegeretmødet blev afsluttet med en afstemning om tilliden til DFU’s bestyrelse – for eller
imod. Resultatet af afstemningen blev at 13 dommerklubber stemte ”for”, mens 9
dommerklubber stemte ”imod” den siddende DFU-bestyrelse (her i blandt AAFDK).
Efterfølgende fortsatte arbejdet med at finde en ny tøjleverandør, men desværre ud fra samme
dagsorden. Først sent i processen fik eliten etableret et møde med den anden leverandør, men
selvom DFU også var inviteret, valgte man ikke at ville deltage. Det viser sig efterfølgende, at
DFU slet ikke har søgt kontakt med denne leverandør, og at det opstillede ”tilbud” således var
udarbejdet af DFU selv. Elitens møde viste også, at man kunne levere tøj til breddedommerne
til langt bedre priser og vilkår, end det opstillede tilbud havde indikeret. Igen måtte vi anmode
om, at DFU skabte to sammenlignelige tilbud samt at elitens repræsentanter kunne deltage i
dialogen med de to leverandører.
Den 20. august 2020 meddelte DFU så, at den samlede DFU-bestyrelse inkl. suppleanter havde
besluttet at ophøre efter det ordinære delegeretmøde den 14. november 2020.
Vi ønsker at understrege, at vi fra AAFDK side på ingen måde havde ønsket denne udgang da vi
rejste vores kritik i foråret. Vi håbede blot – og forventede – at DFU erkendte, at processen
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havde været uhensigtsmæssig, uigennemsigtig og med ulige vilkår, og at man ville ”bremse op”
og starte op på ny for at skabe en troværdig proces og aftale med en ny leverandør. Det viste
sig desværre ikke at være tilfældet.
Vi havde i slutningen af foråret flere møder med et udvalg af dommerklubber, og vi må
erkende, at utilfredsheden fra disse nok var endnu større, end det var fra vores side. Blandt
andet havde flere dommerklubber oplevet, at de var blevet modarbejdet eller kritiseret af DFU,
og i flere tilfælde var dommerklubformænd vel nærmest blevet belært eller skældt ud i
telefonsamtaler med DFU’s formand. Dertil var de fleste dommerklubber væsentlig uenige i
DFU’s retning, tilgangen til DFU-DBU samarbejdet og mulighederne for at blive hørt. Alt dette
medførte, at også vi fra AAFDK ønskede en ny retning for DFU.
Vi har oplevet, at særligt AAFDK og Fyns Fodbolddommerklub har været mål for DFU’s
bestyrelses kritik og angreb. Vi oplever måske dette lidt misvisende, for kritikken har faktisk
været mindst lige så omfattende – ja måske endda mere direkte – fra andre dommerklubber. Vi
har dog turdet stå ved vores holdning, og har i flere tilfælde fremsendt spørgsmål og
kommentarer, hvor vi også har medtaget disse fra andre dommerklubber. Derfor har vi måske
fremstået som de mest kritiske og krigeriske blandt dommerklubberne, mens andre har stået
lidt i baggrunden. Det synes vi nok er lidt unuanceret, men ikke desto mindre et billede af, at
nogle trods alt skal turde tale vores fælles sag.
Frem mod delegeretmødet deltog AAFDK i en lang række møder og forhandlinger med de andre
dommerklubber – både dem der var ”for” den siddende DFU-bestyrelse og dem der var ”imod”.
Formålet var at sikre at delegeretmødet d. 14. november kunne komme til at forløbe i
nogenlunde fred og fordragelighed.
Dette lykkedes imidlertid ikke, da DFU’s bestyrelse ved udsendelse af dagsorden for
delegeretmødet åbenbart havde ”glemt”, at man havde trukket sig, og forventede at kunne
fortsætte med valg af bestyrelsesmedlemmer kun for de personer, de var på valg jævnfør
vedtægterne og ikke den samlede bestyrelse. Flere dommerklubber var hurtige til at bemærke
dette, og det endte dog med et delegeretmøde, hvor der skulle foretages valg til alle poster,
men hvor den siddende bestyrelse alligevel valgte at stille op. Samtidig stillede den siddende
bestyrelse forslag til vedtægtsændringer, der bl.a. ville medføre, at 4 formænd ikke kunne
fortsætte deres virke. Dertil krævede DFU at kunne deltage på vores generalforsamlinger. Disse
forslag mødte heldigvis stor kritik, men set fra vores side var det blot endnu et eksempel på de
arbejdsmetoder, som vi havde kritiseret fra DFU’s side.
Under selve mødet blev særligt Aalborg og Fyn igen kritiseret i formandens beretning. Det var
vel forventeligt, men desværre oplevedes ikke en erkendelse af blot nogen af de kritikpunkter,
vi havde rejst. De efterfølgende kommentarer fra flere dommerklubber udstillede problemet
yderligere. Efter dagsordenens punkt 2 (godkendelse af regnskab) udbad bestyrelsen sig en
pause, og efter følgende valgte de at trække sig og forlod mødet.
Hvad gør man så?
Jo, det blev besluttet, at udsætte den resterende del af delegeretmødet til d. 12. december
2020. Og her lykkedes det endelig at få valgt en ny DFU-bestyrelse, der ser således ud:
•
•

Formand: Kim Hansen, Københavns KAFD
Næstformand: Kenneth Thorstein, Horsens FDK
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Kasserer: Kjeld Holmen
Bestyrelse 1: Kim Komdrup, Aalborg FDK
Bestyrelse 2: Carsten Bachmann, Holstebro Vestjysk FDK
Suppleant 1 & Sekretær: Dennis Christiansen, Sydvestjysk FDK
Suppleant 2: Pelé Olesen, Nordvestjysk FDK

Som det fremgår, er AAFDK repræsenteret ved Kim Komdrup, hvilket vi i AAFDK’s bestyrelse er
rigtigt glade for er blevet tilfældet. Kim har heldigvis stadig overskud til at fortsætte som
suppleant i AAFDK’s bestyrelse.
Vi er også glade for at Kjeld Holmen (som den eneste fra den gamle DFU-bestyrelse) valgte at
stille op til den nye DFU-bestyrelse. Vi havde faktisk gerne set, at flere af de andre menige
medlemmer fra den gamle DFU-bestyrelse ville have fortsat, men dette ønskede de ikke.
Hvis vi skal komme med en samlet konklusion efter dette lange og til tider kaotiske forløb, så
ser vi positivt på udskiftningen af DFU’s bestyrelse, herunder vores formand, og vurderer, at det
er afgørende for at genskabe troværdigheden til DFU.
Forløbet frem mod denne milepæl var imidlertid ikke ”pænt”, hvorfor der nu er behov for
arbejdsro til den nye DFU-bestyrelse. En arbejdsro som vi vil gøre alt for at medvirke til, at
DFU-bestyrelsen får. Vi glæder os til samarbejdet med den nye DFU-bestyrelse, for vi har
nemlig stor tillid til, at denne vil forsøge at gøre beslutningsprocesserne og kommunikationen
frem mod de enkelte beslutninger gennemsigtige.
Og det er netop dette – en ”ordentlighed” – som vi anser som en nødvendigt i forhold til DFU’s
fremtidige samarbejde med alle dommerklubber.

DBU
Det er bestyrelsens klare overbevisning, at samarbejdet med DBU Jylland i 2020 har fungeret
særdeles tilfredsstillende og effektivt. Generelt oplever vi stor imødekommenhed fra DBU
Jylland, når vi kontakter dem både på kontoret i Aalborg og Århus.
Vi deltog i juni i informationsmøde med DBU-Jylland. Her blev givet status på situationen i DBUJylland, herunder de økonomiske konsekvenser af et aflyst forår. Det resulterede blandt andet i
begrænset kursusudbud og reduceret budget til udviklerordningen. En konsekvens der var
forståelig og nødvendig, men samtidig ønskede vi mindst mulig negativ indvirkning på
aktiviteter på dommerområdet. Vi understregede derfor, at vi som dommerklub gerne ville
bidrage økonomisk, hvis der var behov for dette for at opretholde aktivitetsniveauet, når vi igen
kom i gang med fodbolden. Konkret har det betydet, at vi i AAFDK har finansieret enkelte
udviklinger for vores lokale talentdommere, som ellers ville blive aflyst.
Bestyrelsen vil gerne rette en STOR TAK for samarbejdet til DBU Jylland ved Torben Nielsen,
personalet på Hornevej (AaB), samt ikke at forglemme Morten Rask, formand for DBU Jyllands
dommerudvalg.

Kamppåsætning
DBU Jylland dommerpåsætter Torben Nielsen
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Dommerområdet har siden tidlig forår været præget af Covid-19 situationen.
Næsten alle DBU Jyllands medarbejdere blev sendt hjem i marts måned, og tilbage var kun et
nødberedskab, der kunne forsøge at besvare de mange spørgsmål, der naturligt opstod fra
dommere og klubberne.
Overordnet forsvandt forårsturneringerne og de lokale store cups, og senere også de store
sommercups.
Kun forholdsvis få kampe blev gennemført i juni, og dommerpåsætninger i denne tid var
præget af meget korte frister for alle, og af mulighedernes kunst.
Fra august kunne der igen arbejdes med en mere normaliseret turnering – dog med en brat
afslutning af efterårets turnering for seniorer, mens ungdomsturneringer blev afsluttet efter en
kort pause.
I dialogen med klubber og dommerkolleger, er der forståeligt udtrykt megen frustration – men
samtidig også stor forståelse for, hvorledes myndighedernes anbefalinger og restriktioner har
påvirket mulighederne, for at afvikle vor store fælles interesse med fodboldkampe og
dommergerning.
I skrivende stund (primo januar) er der fortsat mange restriktioner, som aktuelt også har ramt
Futsal og indefodbold – med mange ændringer og aflysninger til følge.
Alt i alt en frustrerende sæson, men dette ændrer ikke på det faktum, at der fra DBU Jyllands
kamppåsætter skal lyde et STORT TAK for et godt samarbejde til alle dommerkollegaer.
Bestyrelsen opfordrer på det kraftigste – ja, faktisk forventer vi det – at medlemmerne
kontakter Torben Nielsen, såfremt medlemmet vil undgå at dømme bestemte klubber og / eller
hold. Dette kan omhandle at dommeren selv er spiller i en klub, eller at dommeren kender alt
for mange af klubbens spillere, trænere / ledere / forældre - eller andet der knytter en dommer
helt specielt til klubben. Kontakt med det samme Torben Nielsen, således at ingen kan stille
spørgsmål ved dommernes neutralitet ude på spillestederne.
Bestyrelsen vil endnu engang sende en STOR TAK til Torben for samarbejdet i 2020, det findes
ikke bedre. Vi er rigtigt glade for, at vi fortsat er så ”tæt på”, som vi føler, at vi er – vi er nemlig
sikre på, at denne ”nærhed” samlet set giver de bedste løsninger, når noget brænder på.
Privat dommerpåsætter Finn G. Sørensen
I lighed med DBU Jylland har 2020 været et usædvanligt år set i forhold til
dommerpåsætningen for de private kampe. Indefodboldsæsonen 2019/2020 forløb dog normalt
med 95 påsætninger fordelt på 170 timer.
Udesæsonen blev derimod ramt af Covid-19, hvorfor kun ganske få påsætninger blev
gennemført frem til primo marts, hvorefter vi skulle helt hen til ultimo juni inden der igen kom
gang i fodbolden.
Heldigvis blev efteråret stort set ikke ramt af restriktioner, hvilket resulterede i 369 påsatte
opgaver udendørs.
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Kunderne har været DGI, Private Grand Old Boys-turneringer, Private Old Boys-turneringer,
Freja-Turneringen, Vodskov Veteran-Turnering, Aalborg Firmasport, Idrætscenter Jammerbugt i
Fjerritslev, Nørresundby Idrætscenter, Dues Sportsreiser fra Norge, efterskoler m.v.
I relation til disse kampe opfordrer bestyrelsen igen kraftigt til, at den enkelte dommer
anvender Kraks vejviser som rettesnor for km-afregningen - dette forventer kunderne.
Bestyrelsen vil igen i år sige en STOR TAK til Finn G. for indsatsen som privat kamppåsætter det har som altid været en stor fornøjelse. Og til bestyrelsens store glæde har Finn G. takket ja
til at fortsætte i 2021.

Udviklerordning
I alt er der i 2020 gennemført 68 udviklinger i AAFDK, hvilket er et voldsomt fald i forhold til
2019, hvor antallet var 246 udviklinger. I dette tal indgår ikke udviklinger på DS-dommere,
samt JS-talentdommere, og heller ikke udviklinger i S1 og S2 på de dommere, der er talenter
under RTG1.
Årsagen til det dramatiske fald har flere årsager, men som hver især kan henføres til Covid-19.
I foråret blev der ikke spillet turneringskampe overhovedet og således ikke gennemført
udviklinger her. Turneringen blev så heldigvis genoptaget fra efterårssæsonens start, men
svigtende indtægter hos DBU Jylland medførte, at budgettet til udviklinger og vejledninger blev
reduceret markant.
Der måtte derfor foretages en prioritering af de tildelte midler, og her kom vejledninger af nye
dommere højest på listen. Dernæst kom så udviklinger på dommerne i pretalent gruppen, som i
øvrigt fik antallet af udviklinger skåret ned fra 4 til 3. Også udviklinger til dommere der fra 2020
var oprykket til højere række skulle prioriteres, og disse er heldigvis gennemført. Alt i alt har
det fået den konsekvens, at antallet af udviklinger på etablerede breddedommere ligger meget
lavt.
AAFDK har fået 3 nye breddeudviklere i 2020, idet Martin Sønder, Helge Søndergaard og
Flemming Schou Nielsen gennemførte modul 2 kursus i foråret 2020.
Flere nye trioudviklere er også kommet til i 2020, idet Kenny Jensen, Kim Komdrup og Michael
V. Jensen blev uddannet som sådanne på kursus i foråret 2020. Claus Lassen som i et par år
har boet i det nordjyske og virket som udvikler her er flyttet tilbage til Silkeborg, og der skal
lyde en tak til Claus for hans indsats som udvikler i Aalborg Fodboldommerklub.
På futsalfronten kan vi glæde os over at Kenny Jensen, Kim Komdrup og Thomas Kastrup i
foråret er kommet med som talentudviklere.

Vejlederordning
Der er i 2020 foretaget 65 vejledninger på nye / nyere dommere i AAFDK mod ca. 70 i 2019.
Måske et forholdsvis højt antal når der henses til den kendsgerning, at foråret stort set var
´fodboldfrit`. Imidlertid blev nået et pænt antal vejledninger inden Covid-19 nedlukningen kom
i marts, og tilsvarende blev gennemført vejledninger, da der igen blev åbnet for fodbold i juni.
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Det skal også tilføjes, der med ændringen på formen for dommergrundkurset blev besluttet at
alle nye dommere nu skulle vejledes i deres 3 første kampe, inden de så fik prædikatet
færdiguddannede. City Cup i Aalborg Freja har de senere år også været anvendt til
vejledninger, men stævnet blev i 2020 aflyst.
AAFDK har i 2020 fået 4 nye vejledere. Max Kristensen, Alen Fific, Adis Ahmetagic og Simon
Werner var alle på kursus i foråret 2020. Ingen vejledere er stoppet i 2020, men fra
vejlederkorpset er 3 gået videre til at være breddeudviklere. I foråret 2021 forventes uddannet
2-3 nye vejledere.
Bestyrelsen vil igen i år sige en STOR TAK til Stig Hansen for den store indsats, som Stig også i
2020 har ydet med både vejledninger og udviklinger. En fornøjelse, Stig!

Tests og teorigennemgange
Inden nedlukningen i marts lykkedes det at få gennemført de planlagte obligatoriske teoritests
med undtagelse af en enkelt. Alene udviklere og dommere som var oprykket til testkrævende
række skulle teoritestes.
Af fysiske test blev den sidste aflyst - en enkelt i Aalborg og to i Vendsyssel blev gennemført. I
2021 vil der ikke forud for sæsonstarten blive gennemført fysiske tests og teoritests, idet alle
disse udskydes til sommeren 2021. Dette gælder i hele Jylland.

Samarbejdspartnere / sponsorer
Udover de samarbejdspartnere og sponsorer som allerede er omtalt tidligere i beretningen
skylder bestyrelsen en STOR TAK til Erik Borregaard for hans betænksomhed i forhold til Erik
Borregaard legatet. I 2020 var det Tinus Stengaard Pedersen, der blev kåret som årets
talentdommer, og som derfor modtog et gavekort på kr. 1.000 fra dette legat.
Også en STOR TAK til Diadora for sponsorstøtten i forbindelse med kåring af Årets
breddedommer. Æren tilfaldt i 2019 Tonny Bach, der blev belønnet med et gavekort sponseret
af Diadora for sin store indsats som dommer.
Endelig en STOR TAK til Jan Kvitsau, som vi anvender ved videooptagelser af de lokale
talentdommere.

Strategi for AAFDK - forventninger til 2021
For et par år siden udarbejdede vi en strategi for Aalborg Fodbolddommerklub, der blandt andet
beskriver vores fokus og indsatsområder. Vi vil i 2021 blandt andet have fokus på:
-

Øget indsats til rekruttering af dommere.
DBU-Jylland har fra central side gjort nogle indsatser, og styrker blandt andet dette
område fremadrettet. Vi har bidraget til arbejdet, og skulle blandt andet understøtte med
lokale rekrutteringsindsatser for f.eks. idrætsefterskoler eller andre
uddannelsesinstitutioner. Covid-19 situationen medfører dog fortsat begrænsninger for
os, og DBU-Jylland har valgt udelukkende at gennemføre indsatsen via sociale medier
frem mod kurserne her i vinter/foråret, men åbnes der igen for en forøget indsats, vil vi
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fra AAFDK selvfølgelig bidrage hertil.
-

Øget aktivitetsniveau i 2021.
Vi har i 2020 måttet aflyse medlemsmøder og andre aktiviteter, og vi savner faktisk at
mødes med jer. Kommunikation, faglig udvikling og socialt samvær er væsentlige emner,
som desværre har været vanskelig, men vi håber det bliver muligt i løbet af 2021. Vi vil
derfor styrke dette område, når vi igen får mulighed for at samles.

-

Information til medlemmerne.
Som I måske har set, har vores webmaster opdateret udseendet på vores hjemmeside.
Der udestår dog fortsat nogle små rettelser, men pga. restriktionerne har vi ikke
prioriteret et arbejdsmøde mellem bestyrelsen og vores webmaster, Anders Klemm. Det
vil vi søge gennemført hurtigst muligt, så hjemmesidearbejdet kan blive afsluttet.
Derudover vil vi styrke dialogen via vores facebook gruppe, og opfordrer i øvrigt til saglig
dialog via dette medie.

-

Fastholdelse af dommere.
Emnet har været i fokus gennem længere tid, og med den nye Fastholdelses- og
Kompetencepulje i DBU/DFU regi, er det muligt at søge tilskud til diverse arrangementer
indenfor en række afgrænsede områder. Det vil vi søge at udnytte bedre. Derudover er
der også fokus på indsatsen for nye dommere, således disse opnår et tilhørsforhold og
fastholdes i dommergerningen. Vores ”onkel ordning” har netop dette formål, og vi vil
gøre en ekstra indsats for at få flere med i denne ordning.

Afslutning
Traditionen tro er det jer medlemmer, der får det næstsidste skud fra bøssen. I har alle som
en, igen i 2020 ydet en fremragende indsats for landets ældste fodbolddommerklub – også
selvom vi alle har været udfordret af Covid-19.
TAK er kun et fattigt ord, men I kan alle være stolte af at være en vigtig brik af Danmarks
ældste og vistnok Danmarks største fodbolddommerklub.
Uden jer kørte AAFDK ikke.
Sidst men ikke mindst en STOR TAK til mine bestyrelseskolleger inklusiv suppleanterne, der
alle med åbent hjerte bidrager særdeles konstruktivt på vores bestyrelsesmøder.
Der har også i 2020 været møder, hvor enigheden ikke altid lå lige til højrebenet, noget jeg ser
som værende på én gang udfordrende og konstruktivt, fordi vi altid er nået frem til enighed.
TAK for ”kampen”.
Det at have været formand for AAFDK har i 2020 været ekstrem tidskrævende med mange
ekstra møder end tidligere år, men når jeg kigger på jer medlemmer, der uge efter uge
arbejder i den gode sags tjeneste, kan jeg ikke andet end at være stolt over, at repræsentere
jer alle gennem formandshvervet for 7. år i træk.
Det er også med en stor personlig tilfredsstillelse, at jeg igen i år kan konstatere, at alle i
bestyrelsen er villige til at tage endnu en tørn i 2021.
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Jeg håber, at vi kan se frem til mere normaliserede tilstande i 2021 – det glæder vi os vist alle
til. Flere kolleger og klubber har udtrykt; ”husk at passe på dig selv, og passe på hinanden” –
en opfordring der også skal lyde herfra.
Smil – det smitter!
Tak for ordet.
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