
 

 

 

 

 

Velkommen som medlem i Herning Fodbolddommer klub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Du starter nu på verdens bedste hobby" 

Citat: Jacob Mastrup, Superliga Linjedommer 

 

   



 

 

Om klubben: 

Dommerklubben blev grundlagt i 1951. 

Medlemmer: 

Herning Fodbolddommer Klub har ca. 100 aktive dommere i 2022, men omkring 120 medlemmer. 

Dommerklubbens dommere dømmer ca. 4.500 kampe for DBU-Jylland og ca. 1.400 for DGI. 

Hvad koster det at være medlem: 

Det første år er kontingentet gratis for nyuddannet dommere.  

De efterfølgende år koster det 450 kr. Dette beløb vedtages på den årlige generalforsamling. 

Kontingent betales hvert år i marts måned. 

BEMÆRK: Hvert år (også det første år) betales en kampafgift pr. kamp du har dømt.  

Kampafgiften fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og betales i december måned.  

Kampafgiften er fra 2020:  

• 7 kr. pr. ungdomskamp  

• 14 kr. pr. senior kamp  

• 32 kr. pr. oldboys kamp.  

Hvad får man så for disse penge? Du får et fællesskab der har eksisteret i over 70 år. Vi laver 

arrangementer for vores medlemmer, som har til formål at styrke sammenholdet samt øge 

dommerfagligheden.  

Vi har eksempelvis tidligere afholdt følgende arrangementer:  

• Cykeltur på mountainbike  

• Øl smagning 

• Dommerfest 

• Åben udvikling af en dommer 

• Løbetræning 

• Fodbold golf 

• Bowling mesterskab 

• m.m. 

Hvem kontakter man, hvis man har haft en svær kamp: 

• Formand, Jan Hartmann Rømer, tlf. 22748452 

• Kenni Jensen, tlf. 30781952 

• Eller en anden fra bestyrelsen. Se kontakt her: https://fodbolddommerklub.dk/?page_id=370 

 

https://fodbolddommerklub.dk/?page_id=370


 

 

Vigtige kontaktpersoner i klubben: 

• Formand for bestyrelsen 

Jan Hartmann Rømer 

Tlf. 2274 8452 

jan-h-romer@hotmail.com 

 

 

• Formand for vejleder og 

udviklerne 

• Materialemand 

• Medlem af bestyrelsen 

• Registrering af nye 

medlemmer 

Kenni Jensen 

Tlf. 30781952 

kenni.jensen@atea.dk 

 

 

• DGI dommerpåsætter   

Robert Houlberg  

Tlf. 29907106  

krause-houlberg@mail.dk 

 

 

• DBU dommerpåsætter 

Poul Østergård 

Tlf. 40283732 

herningdommer@dbujylland.dk 

 

 

 

• Formand seniorklubben 

Arne Reimers 

Tlf. 40211921 

arne.reimers@fibermail.dk 

 

 

Dommervagten: 

Dommervagten bruges, hvis man bliver akut syg på kampdagen. Tlf. 89399970 

Dommervagtens træffetider: 

Fredag   15.30 – 19.00 



 

 

Lørdag   08.30 – 19.00 

Søndag   08.30 – 12.00 

Du kan bruge samme tlf. nr. i kontorets åbningstid på hverdage: 

Mandag – torsdag  09.00 – 16.00 

Fredag   09.00 – 14.30 

Læs mere på DBU’s hjemmeside: https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dommere/praktiske-
forhold/dommervagt/ 

 

Vigtige informationer 

Den hurtigste måde at få informationer fra dommerklubben er gennem vores Facebook side. Det er 

også her alle nye dommere bliver præsenteret. 

Du kan også finde nyttige informationer på dommerklubbens hjemmeside 

fodbolddommerklub.dk 

 

Sidst redigeret: 02-09-2022 

 

 

Facebook: 

Klubben har en lukket Facebook gruppe for dommere medlem af klubben. 

Find den her og tilmeld dig: https://www.facebook.com/groups/fodbolddommerklub 

 

https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dommere/praktiske-forhold/dommervagt/
https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dommere/praktiske-forhold/dommervagt/
https://www.facebook.com/groups/fodbolddommerklub


 

 

Links: 

Klubbens Facebook: https://www.facebook.com/groups/fodbolddommerklub 

Klubben hjemmeside: http://www.fodbolddommerklub.dk 

Dommervagten: https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dommere/praktiske-

forhold/dommervagt/ 

Love og regler: https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/love-og-regler/ 

Fodboldloven: https://danskefodbolddommere.dk/faglige-artiker/love-og-regler/ 

DBU Jylland: https://www.dbujylland.dk/ 

Dommerside DBU: https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dommere/ 

 

Husk til kamp: 
Gult kort 
Rødt kort 
Blyant/kuglepen 
Resultatkort 
Fløjte 
Dommerbeklædning 
Dommerkvitteringer 
Dommermønt 

Check inden kampstart: 
Hjørneflag 
Linier 
Mål og net 
Banestørrelse 
Kampbold 
Linieflag 
Min. 7 spillere på hvert hold 
Holdtrøjer (evt. overtrækstrøjer) 

Mødetid: 
1. Solokampe – mødetid 30 min. før kampstart 
2. Triokampe – mødetid 45 min. før kampstart 
3. DS kampe – mødetid 60 min. før kampstart 
4. Solokampe med udvikling – mødetid ca. 45 min. før kampstart 
5. Alle øvrige kampe med udvikling – mødetid 60 min. før kampstart 

 

 

Forsikring: 

Også dommerne er dækket af DIF’s fælles kollektive arbejdsskadeforsikring. 

https://www.facebook.com/groups/fodbolddommerklub
http://www.fodbolddommerklub.dk/
https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dommere/praktiske-forhold/dommervagt/
https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dommere/praktiske-forhold/dommervagt/
https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/love-og-regler/
https://danskefodbolddommere.dk/faglige-artiker/love-og-regler/
https://www.dbujylland.dk/
https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dommere/


 

 

Alle fodbolddommere under DBU Jylland er omfattet af den fælles, kollektive lovpligtige 
arbejdsskadeforsikring, som Danmarks Idræts-Forbund har tegnet i Tryg. I tilfælde af en dommers 
tilskadekomst skal dommeren udfylde en skadeanmeldelse, som den skadelidte selv, og 
hjemmebaneklubben som arbejdsgiver for dommeren, udfylder og underskriver. Herefter 
indsendes anmeldelsen til Tryg 

Læs mere her: https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dommere/praktiske-forhold/forsikring/ 

 

 

Dommerens sikkerhed: 

Skulle du være uheldig at opleve en episode, hvor du har afbrudt kampen på grund af vold eller 

trusler mod din person, kan du på denne side finde hjælp og vejledning til at løse situationen 

optimalt. Det er vigtigt, at du bruger disse vejledninger, fordi du på denne måde sikrer, at du får 

den bedst mulige hjælp og beskyttelse. 

Læs mere her: https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dommere/dommernes-sikkerhed/ 
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