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Er du på Facebook?  
Find vores lukkede gruppe for medlemmer. Klik her  
   

Aalborg Fodbolddommerklub Nyhedsbrev – april 2022  

  

Sæsonen er allerede i gang og påsken står for døren. Kun foråret ser ud til 
at lade vente lidt på sig. Men ikke desto mindre er vi nu, godt 2 år efter at 
Covid-19 lukkede landet og vores sport ned, heldigvis helt uden 
restriktioner. 
 

 
Generalforsamling 2022 
Generalforsamlingen måtte vi dog udsætte pga. den hastige 
smittespredning tidligere på året, men d. 22. marts lykkedes det os at 
gennemføre den på Skalborg Kro. En rolig generalforsamling, der heldigvis 

vidner om, at vi har en god klub, i god forfatning og med tillid til 
bestyrelsens arbejde. Således blev alle, der var på valg, genvalgt jf. 
bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig 
således: 

- Formand:  Carl-Johan Christensen (valgt som formand) 

- Næstformand:  Lars Ø. Poulsen 
- Sekretær:  Simon le Fevre 
- Kasserer:  Lars Rix (valgt som kasserer) 
- Bestyrelsesmedlem: Torben Jensen 

 

Årsregnskabet udviste et mindre underskud på godt 18.000 kr., mod et 
budgetteret underskud på 27.000 kr. Det lykkedes dog kun at nærme os 
budgettet via en medlemsrabat for 2021, hvor vi desværre også var ramt af 
Corona restriktioner og dermed et begrænset aktivitetsudbud. Vi anbefalede 
derfor at nedsætte kontingentet fra 2023 til 200 kr. for aktive/100 kr. for 

passive medlemmer. Hertil betales som hidtil gebyrer på 10 kr. pr. kamp. 
 

https://www.facebook.com/groups/aalborgfdk/
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Dansk Fodbolddommer Union (DFU) – tøjaftale med Diadora 
DFU har indgået en forlængelse af tøjaftalen med Diadora. Vi har tidligere 

redegjort for processen, herunder at eliten desværre blev iklædt Hummel 
lidt sent i processen. Men nu ser vi fremad, og den nye aftale starter pr. 1. 
juli, hvor den hidtidige udløber.  

 
Diadora dommertøj købes via www.unisport.dk, og det er vigtigt, at man 

opretter sig med profil på deres hjemmeside. Når man er logget på, kan 
man trykke ”min profil” i øverste højre hjørne (1) og dernæst vælge 
”eksklusive produkter” (2) – på denne måde finder man lettest de pakker, 

som man kan købe, f.eks. med 3 eller 5 trøjefarver. 
 

Der kommer som bekendt en ny trøjefarve til sommer - kobber. Til gengæld 
udgår den røde og grønne af kollektionen (kan fortsat købes så længe de er 
på lager), så der fremover er sort, gul, turkis (lyseblå) og kobber. 

Dommerklubben vil lave et tilbud på den nye dommertrøje, så vent med at 
købe, selvom den kommer på sitet, før vi sender noget ud til jer. 
 

 
 

Dommerklubben  
Vi er i øjeblikket 268 aktive medlemmer, 5 flere end samme tidspunkt sidste 
år. Vi har siden sidste nyhedsbrev fået en række nye medlemmer: 

http://www.unisport.dk/
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Fra dommergrundkursus i september 2021:  

Kian Hansen, Samir Nukic, John Martin Sørensen, Patrick Sørensen og 
Ruzbeh Asbert. 

 
Fra dommergrundkursus i november 2021: 
Michael Rank Andersen, Mads Holbæk Thomsen og Jonas Damhus 

 
Fra dommergrundkursus i februar 2022: 

Daniel Svendsen, Emil Stokholm Vester og Søren Hansen 
 
Dertil har vi haft en række dommere, der er tilflyttet fra andre 

dommerklubber: Daniel Kühn Christiansen (København), Ronnie Graadal 
(København), Henrik Hejndorf Haack (Randers), Osman Istrefi (Randers), 

mens Lars Halskov har genoptaget dommergerningen. 
 
 

Kommende aktiviteter  
Vi har netop gennemført et arrangement omkring en futsal kamp i futsal 

eliterækken. Desværre var der kun tilmeldt 16 deltagere, måske fordi vi kom 
hen i marts måned, og måske fordi kampen var planlagt en lørdag 
eftermiddag – for endeligt at blive flyttet til fredag aften pga. TV-kamp. 

Under alle omstændigheder er det vores oplevelse, at det var et godt 
arrangement. 

  
Medlemsmøder 
Forårets medlemsmøde blev afløst af generalforsamlingen, så næste 

”normale” medlemsmøde er efterårsmødet, som altid tirsdag i uge 43. 
 

Aktivitetsudvalget 
Vi forsøger i stedet at få stablet et par arrangementer på benene i regi af 
aktivitetsudvalget. Vi har flere gode ideer, som undersøges i øjeblikket – følg 

med på hjemmesiden og facebook, hvor vi melder mere ud, når vi har noget 
på plads. 
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Dommeruddannelser 

Dommergrundkurserne gennemføres fortsat delvist online, og der er 

løbende opslået kurser på DBU-Jyllands hjemmeside (link). 
  
En række kurser i den strukturerede dommeruddannelse har allerede været 

gennemført i marts, men følgende gennemføres i løbet af foråret: 
• Dommeren som leder 2 

29. maj (Tilst) 
• Linjedommer 2 

22. maj (Tilst) 

 
Hold dig orienteret om kursusudbuddet i den strukturerede 

dommeruddannelse og evt. ændringer i tider via DBU Jyllands hjemmeside 
(link) 

  

Teorigennemgang  
Den årlige teorigennemgang gennemføres i perioden 20/6 til 20/8. Der vil 

være mulighed for at deltage i onlineundervisning fordelt over et antal 
kurser, og vi vil også afholde 2-3 fysiske teorigennemgange på samme 
måde som sidste år. 

 
Så snart vi har planlagt datoer, vil disse blive udmeldt på hjemmesiden og 

facebook, ligesom vi vil sende mail til jer alle med oplysninger om datoer og 
tilmelding. 
 

Teoritest 
Der gennemføres i 2022 kun teoritest for dommere, der er rykket op i 

testkrævende rækker siden sidste år. Dvs. dommere, der er avanceret til 
serie 3. Derudover skal alle dommerudviklere ligeledes teoritestes. De 
dommere/udviklere, der skal testes, vil modtage mail direkte fra Stig 

Hansen. 
 

Fysisk test  

https://dbujylland.dk/uddannelse/find-dit-kursus/?mode=courselist&id=1134&licenstype=
https://dbujylland.dk/uddannelse/find-dit-kursus/?mode=searchresult&Name=&AreaId=3&TypeId=4&LicensType=&DateFrom=&DateTo=&ZipFrom=&ZipTo=&=
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Fysisk test gennemføres på samme måde som sidste år. Der kan vælges 

yoyo-test, cooper-test (dommere i S3 og linjedommere i S2) samt FIFA-test 
(dommere og linjedommere til og med JS). Du kan læse mere om testkrav 

på DBU-Jyllands hjemmeside (link) 

  
Når datoer for test er fastlagt, vil du modtage information pr. mail, ligesom 

testdatoer annonceres på hjemmeside og facebook. 
  
 

Meddelelser  
  

Særlige hændelser  
Kommer du ud for en særlig hændelse – det kan f.eks. være vold, trusler, 
specielle indberetninger eller evt. tilskadekomst – så kontakt formanden 
eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Vi står altid klar til at hjælpe med at 
formulere indberetningen og til evt. at give dig hjælp til at efterbehandle 

oplevelsen. Og da vi alligevel efterfølgende bliver involveret eller bliver 
orienteret via DBU-J vil vi gerne være forberedt på verserende sager.  
 

Husk også at angive det på DBU-net eller kontakte Torben Nielsen, hvis du 
på nogen måde har et tilhørsforhold til en klub, så vi undgår at du påsættes 

kampe med denne klub. 
 

Ved tilskadekomst kan du endvidere læse om dine muligheder på 
hjemmesiden (link).  
 
 

 
  
 

Til slut vil vi ønske jer alle en GOD PÅSKE og en RIGTIG GOD SÆSON 

  
Aalborg Fodbolddommerklub  
Bestyrelsen 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fi.emlfiles4.com%2Fcmpdoc%2F5%2F2%2F6%2F6%2F8%2F1%2Ffiles%2F60256_testkrav-2021.xlsx%3Fdm_i%3D4001%2C1AHH9%2C1UX3OT%2C4NUJQ%2C1&wdOrigin=BROWSELINK
http://www.aalborgfdk.dk/hvis-du-kommer-til-skade-under-en-kamp/

