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Vildbjerg #Vildbjerg SF Kommenter

Verdens bedste hobby: Fodbolddommer rundede
3000 dømte kampe

Oldboyskamp mellem Vildbjerg SF og KLG fik en del tilskuere på stadion. Det
skyldtes nok især kampens dommer, som nåede en milepæl
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Der blev dannet espalier og klappet, da Vagn Mikkelsen gik på banen som dommeren i midten, flankeret af
linjevogterne. Foto: Privatfoto
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VILDBJERG/LIND Der var espalier fra mange dommerkolleger, da Vagn Mikkelsen i går løb på
banen til klapsalver fra tribunen, hvor der også var naboer og venner til kampens dommer.

Normalt er der måske ikke helt så mange klapsalver, men den 73-årige dommer fra Lind er
løbet på banen mange gange. Med torsdagens kamp præcis 3000 gange.

Kampen mellem oldboysholdene fra Lind og Vildbjerg blev i den anledning spillet på stadion.
Et par fra dommerklubben tog linjevogtertjansen, så oldboys-spillerne blev igen og igen fanget,
når de stod og pustede ud på den forkerte side af offsidefælden.

Bag det ene mål havde kridtmaskinen været på overarbejde og skrevet et stort »3000«. Helt så
stort vandt hjemmeholdet ikke, men der var chancer til det.

- Det var en rigtig god dag og et fantastisk arrangement, siger jubilaren om hele arrangementet.

Følger med de unge

Trods linjevogterne nåede Vagn Mikkelsen selv mange gange uden for midtercirklen - der var
virkelig lærdom at hente for mange af de andre fremmødte dommere. Og det er faktisk ikke
overraskende, fortæller Kenni Jensen, som er medlem af bestyrelsen hos Herning
Fodbolddommer Klub.

- Når vi har fysiske træninger, møder han stadigvæk op. Han løber faktisk også næsten lige så
langt som nogle af de yngre dommere, fortæller han.

Tobias Tange Jepsen

Journalist |  toj@herningfolkeblad.dk
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Der havde været gang i kridt maskinen hos Vildbjerg SF, som også ville være med til at markere den store dag. Foto:
Privatfoto

Netop dommerne på tribunen viste dog også selv hurtighed og løbevillighed, da det til sidst i
kampen blev meldt ud, at øllene var sat frem og pølserne var klar på grillen.

Netop dét at mange af kollegerne har tjansen med dommertrikoten, er også noget, som betyder
rigtig meget for Vagn Mikkelsen.

- Det beviser jo bare, at vi har en af de bedste dommerklubber herhjemme. Vi har virkelig et
godt kammeratskab, siger dommeren, inden han sendte en større mængde ros af sted mod
bestyrelsen i dommerklubben.

- Vi har også en slagkraftig bestyrelse, som magter at arrangere sådan noget her. Vi har nok
aldrig haft en stærkere bestyrelse, end vi har lige nu, siger han.

Vil vise noget

I klubhuset fik Vagn Mikkelsen endnu flere klapsalver, en kurv med drikkevarer og andre
lækkerier - og masser af rosende ord med sig hjem fra sin kamp nummer 3000.

Det tal stod også bag på en trøje, som jubilaren fik overrakt af dagens sejrsherrer fra Vildbjerg.

Klubben havde generelt leveret et godt stykke arbejde, mener Kenni Jensen.

- Det var helt på deres initiativ og det var virkelig godt gjort af dem med det hele, siger han.

Fejringer som gårsdagens er vigtige for dommerklubben, mener bestyrelsesmedlemmet.

- Det er noget, vi gør for at fastholde vores medlemmer, fordi vi har jo ikke altid så nemt ved at
finde nye dommere. Det er også en måde at vise noget på over for de nye dommere, vi får i
klubben, forklarer han.

Selvom det kan være svært at rekruttere nye kræfter, er det dog gået meget godt det seneste
halvandet år. Her er der kommet omkring 15 nye dommere til klubben.

Verdens bedste hobby
Om de bliver ved lige så længe som Vagn Mikkelsen - der har haft sit dommercertifikat i 58 år -
er ikke sikkert. Og han fortsætter - i hvert fald så længe tiden er til det, når nu der også er ni
børnebørn, som skal passes.

- Så længe helbredet er til det, bliver jeg nok også ved. Det er jo verdens bedste hobby, siger



12.04.2022 13.37 Verdens bedste hobby: Fodbolddommer rundede 3000 dømte kampe | Herning Folkeblad

https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/f5b4ce87-0e96-45a1-925c-6a954743678d/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_co… 4/10

 Så længe helbredet er til det, bliver jeg nok også ved. Det er jo verdens bedste hobby, siger
han.

Vagn Mikkelsen er da også stadig linjedommer i serie 2 - som er den laveste række, der har
linjedommere med. Han nyder rigtig meget at komme rundt til de forskellige klubber og har
besøgt langt de fleste mange gange gennem årene.

- Det gode er først og fremmest, at man kan følge med i, hvad der sker rundtomkring i
lokalområderne, og at man har noget kontakt til de forskellige klubber. Og så er jeg nok i bund
og grund bare et stort foreningsmenneske, siger han.
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