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Kenni Jensen

Fra: Nordvestjysk dommer <nordvestjyskdommer@dbujylland.dk>
Sendt: 20. januar 2022 10:09
Til: Kenni Jensen
Cc: jan-h-romer@hotmail.com
Emne: Generalforsamling Herning fredag 21. januar 2022  -  Kenni har lovet at klare 

opgaven med at informere om nedenstående.

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize 
the sender and know the content is safe. 

 
Kære alle 
God aften og godt nytår til dig og din familie. 
 
I 2021 har jeg foranlediget at der sendt mail til 93 lokale dommere om dommeropgaver, 
linjedommeropgaver og vejleder og udvikleropgaver.  Kampantal varierer fra 1 til over 100 opgaver. 
 
Tilgang af dommere:  
Det er særdeles godt at der de sidste par år har været tilgang af dommere - disse får max service af Preben 
Farsinsen og vejlederne/udviklerne der har opgaverne med at give gode råd til dommerne. Status: Mange 
tager forsat en del kampe. 
Det er dog en stor udfordring at finde kampe på dage - hvor dommerne er ledige - mange af de unge har 
mange arter af opgaver der skal klares udover den vigtige opgave at være fodbolddommer. 
  
Det er også særdeles godt at tilgangen af dommere omfatter både helt unge og personer der tidligere har 
været dommere samt personer på 30-50 der nu har lyst og tid til at dømme kampe. Det er også ok at 
enkelte siger - jeg ønsker ikke 11 mands og 9 mands kampe - vi skal også sælge varen godt i 7 og 5 mands 
kampe. 
 
Corona og skader: 
Corona har afledt mange afbud fra dommere på kampdagen eller dagen før da man har fået konstateret 
en positiv test eller været i nær kontakt med smittede. 
 
Det afleder jo så at andre indkaldes til opgaverne med kort frist - tak for din hjælp - således at det har 
været muligt at genbesætte opgaverne. 
 
Mange klubber har også haft store udfordringer afledt af Corona - mange ledere får ofte information om 
Corona situationen for egne spillere eller modstanderne kort før kampene - på kampdagen eller få dage 
før. 
 
Men livrem og seler systemet skal og bør anvendes i relation til Corona - vi må og skal bare hjælpe 
hinanden. 
 
Regler for aktivitet efter isolation mv. er synlig på nettet. Se også 48 timers regel.  Søg på www.sst.dk. 
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Sundhedsstyrelsen - forside 
Sundhedsstyrelsens opgave er at fremme 
folkesundheden og skabe gode rammer for 
sundhedsvæsnet i Danmark. 

www.sst.dk 

 
Skader: 
En del dommere har haft skader - årsag kan være mange opgaver.  Når det er aktuel får andre extra 
kampe. Det er godt med træning med henblik på alle arter af test - men tilbud om yderligere træningsdage 
for alle kan måske forebygge en del skader???   
 
Opgaver i nærområdet og mange andre steder: 
Fra 1.1.2021 blev det mig der er påsætter i alle områder i Region 2 - det har så afledt at en del har haft 
opgaver på baner man ikke har løbet på før. Håber det er ok. 
Kampantal i de enkelte områder passer sjældent med antal dommere der er ledige. 
 
En særlig hilsen og tak til alle der i sæsonen har klaret mange opgaver: 
Vi skulle bruge mange flere dommere - hvis der ikke er stor gruppe der har klaret mellem 40-105 opgaver 
på et år. 
 
Sæson 2022 
Tak hvis du allerede nu ajourfører afbudsregister. 
Tak hvis du sender en mail til mig om hvilket hold du spiller kampe for incl. puljenummer - analog mail skal 
sendes med data om hvilke hold du er træner for og puljenumre. 
Det er upraktisk du bliver påsat opgaver for "egne hold" og hold i samme pulje mv. 
 
Med ønsket om en god sæson til alle. 
 
Hilsen 
Poul Østergaard 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


