
Dommer-Preben er chef på grønsværen - 
med et glimt i øjet 
Preben Kien Farsinsen, Gullestrup, blev for nyligt udråbt som årets 
fodbolddommer i Vestjylland. Han får ros for sin ukuelige indsats 
med at tage hånd om nye, unge fodbolddommere, som med hans 
støtte og vejledning får en tryg opstart i jobbet som fodbolddommer, 
hvor tempoet er højt, adrenalinen pumper, og tankeløse 
kommentarer sidder løst. Men nu har en blodprop sat Prebens egen 
dommerkarriere på pause. Han vil dog ikke dømmes ude endnu - 
han vil på banen igen 
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Preben Kien Farsinsen blev for nyligt udråbt af DBU som årets fodbolddommer i region 2. Foto: Henrik Ole 
Jensen 
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Når en nyuddannet fodbolddommer skal i gang med sin karriere, står 59-årige 
Preben Kien Farsinsen fra Gullestrup klar på sidelinjen. 

De seneste 10 år har han, først som almindelig vejleder og de seneste 5 år som 
vejlederformand i Herning Fodbolddommerklub, sørget for, at de aspirerende 
dommere, typisk unge mænd, får den bedst mulige start på fodboldbanen. 

DBU kalder ham en ukuelig dynamo og kalder ham en af de primære grunde til, at 
netop Herning Fodbolddommerklub bedre end noget andet sted lykkedes med at 
fastholde de nyuddannede dommere i dommergerningen. Det kan være hårdt at gå 
på banen ene mand kun bevæbnet med fløjte og et par farvede plastikkort. Lønnen 
er lille, men til gengæld er der rigeligt med bøvede kommentarer. Når modstanden 
er størst, er Preben der også. Derfor kårede DBU ham for nylig til årets 
fodbolddommer i region 2 - en af DBU’s fire jyske regioner. 

Den rette attitude 
Preben Kien Farsinsen tager hånd om de nye dommere lige fra begyndelsen. Han 
taler i telefon med dem både før og efter kampe. Han er ude at se dem dømme, 
nogle giver han et lift, og han giver dem kommentarer om, hvad de gjorde godt, og 
hvad de med fordel kunne arbejde med til næste kamp. 

- Det er fantastisk at se dem udvikle sig med min hjælp. Se dem rykke sig, blive 
bedre og mere trygge på banen; mærke hvordan mit arbejde nytter noget, siger 
Preben Kien Farsinsen. 

Han kommer med et eksempel, der understreger, at det er en rigt facetteret opgave at 
udvikle de unge mennesker og en passion, som han er 100 procent involveret i: 

- Der var en ung dommer, som dømte udmærket, men han manglede udstrålingen. 
Når han fløjtede, var han for forsigtig, og når han irettesatte spillerne, kiggede han 
ned i jorden. Som dommer er man leder på banen, og attituden skal følge med ens 
kendelser. Så på vej hjem i bilen, så sagde jeg til ham, at vi var nødt til at øve det 
her. Så vi kørte ind på en rasteplads, og så sagde jeg, at nu skulle han skælde mig ud 
i 10 minutter. Og han skulle gøre det, mens han skød brystet frem og holdt 
øjenkontakt, siger dommervejlederen, der undervejs i interviewet flere gange 



forlader sin stol for at stille sig op og med sine hænder vise en gestus eller med sin 
krop genspille i situation. 

Den unge mand er i øvrigt stadig dommer og dømmer nu seniorkampe. 

 
Preben følger løbende med i, hvornår de nyuddannede dommere skal ud og dømme. Så kan han ringe til 
dem inden og efter kampen og sørge for, at glæden ved at være fodbolddommer bevares hos de unge 
mennesker. Foto: Henrik Ole Jensen 

Dommer i sen alder 
Preben Kien Farsinsen drømte som yngre om at blive professionel fodboldspiller. 
Som 10-årig begyndte han at spille fodbold i Herning Fremad, og gennem årene har 
han spillet i så forskellige klubber som Harboøre, OB og Gullestrup. 

Det var ikke, fordi han var på kontrakt de forskellige steder, men fordi det nu 
engang var der, han boede. På sit højeste spillede han danmarksserie, inden en 
alvorlig knæskade satte en definitiv stopper for fodboldspiller-drømmen. 

En ven anbefalede ham at blive dommer. 

- Det skulle jeg være blevet noget før, siger Preben Kien Farsinsen, der tog 
dommerkort som 46-årig. 



I superligaen er aldersgrænsen for dommere 44 år, så det var fra første fløjt klart, at 
han aldrig ville komme til at dømme i landets bedste række. Men mindre kan også 
gøre det. 

Preben Kien Farsinsen har dømt næsten 600 kampe. Han dømmer serie 3 og er 
linjedommer i serie 2, og han dømmer indendørs og futsal. Og han elsker det. 

- Jeg kan gode lide at lede kampen, og jeg får motion, siger Preben Kien Farsinsen 
og fortæller, at en god dommer er en, som ikke gør sig bemærket. 

Lokalopgøret 
Én bestemt kamp dukker op i hukommelsen, da snakken falder på højde- og 
lavpunkter i dommerkarrieren. Det var en kamp i Brande, som rummede det hele, 
og undervejs i fortællingen er han igen på benene for fysisk at illustrere en detalje. 

- Det var en kamp mellem Brande og Givskud. Et lokalopgør. Det var sidste 
spillerunde, og vinderen rykkede op i serie 2. Der var romerlys inden kampen. 
Kæmpe bannere. Et par hundrede tilskuere og den fedeste stemning - det var helt 
vildt. Men nu kommer det trælse så. Efter kampen kunne jeg se Givskuds træner gå 
rundt og skule, og jeg vidste, at han bare ventede på, at han kunne få mig for sig 
selv. Og ganske rigtigt. Han kom over, og efter lang tids snak var det klart, at ham 
ville jeg aldrig kunne få snakket til rette. Og så gjorde jeg noget, jeg aldrig havde 
gjort før eller gjort siden - jeg var næsvis. Jeg sagde til ham, at hvis jeg var så god en 
dommer, som han gerne ville have mig til at være, så kørte jeg ikke til Brande for 
243 kroner, så dømte jeg på MCH Arena. Og hvis hans spillere var så gode, som 
han sagde, de var, så fik de en check i stedet for et girokort. Og så gik jeg. 



 
Prebens karriere er sat på pause, men han skal nok komme tilbage på banen. Foto: Henrik Ole Jensen 

Ramt af en blodprop 
Den næsvise kommentar rummer ikke kun en kritik af en træners tanker om sit 
holds evner, den rummer også en erkendelse af, at som dommer begår man fejl, og 
det er en væsentlig pointe for Preben Kien Farsinsen. 

- Som dommer skal man turde sige, »måske har du ret, men fra min position så jeg 
noget andet.« Man kommer langt med ærlighed og med at vise, at man også er et 
menneske. 

Preben Kien Farsinsen befinder sig for tiden langt fra de store oplevelser på 
fodboldbanen og livlige diskussioner om kendelser. Han er sygemeldt fra sit civile 
job på slagteriet i Herning, han dømmer ikke kampe, og vejlederopgaverne er blevet 
fordelt ud på fem andre i Herning Fodbolddommerklub ud over ham. 

Det begyndte med hovedpine efter en fodboldkamp. Så begyndte den ene side af 
ansigtet af hænge, og så lød ordren fra hustruen Connie, der er sygeplejerske, at nu 
skulle han på hospitalet. Preben Kien Farsinsen havde fået en blodprop i hjernen og 
var først indlagt 9 dage på Regionshospitalet Gødstrup, derefter 32 dage på Hammel 
Neurocenter, og nu går han til genoptræning 2 gange om ugen i Aulum. 



Snakken om fremtiden får Preben Kien Farsinsen til at sidde helt stille i sin stol. Han 
fortæller, at for at kunne være dommer i serie 3 skal man hvert forår bestå en fysisk 
test. Testen næste år kan han nok ikke bestå. Måske kan han året efter. 

- Jeg kan godt blive nervøs for fremtiden, siger han og fortæller, at hvis han ikke kan 
dømme i serie 3, så kan han heller ikke være linjedommer i serie 2, og det er næsten 
ikke til at bære. 

- Når man er linjedommer, så er man af sted med andre dommere, og vi sidder efter 
kampen og snakker og får en øl. Mister jeg linjeopgaverne, så er det også en masse 
socialt, jeg mister, siger han. 

Men, men. Preben Kien Farsinsen har ikke dømt sig selv ude endnu. 

- Jeg skal nok komme til at dømme igen, men jeg må nok se i øjnene, at det måske 
bliver på et lavere niveau, siger han. 

 
For tiden er Preben Kien Farsinsen sygemeldt fra syg job på slagteriet i Herning, og han dømmer heller ikke 
fodboldkampe - i stedet går han til genoptræning oven på en blodprop i hjernen. Foto: Henrik Ole Jensen 

En rollemodel 
Vi vender tilbage til DBU’s hæder og udnævnelse af Preben som årets dommer. 



- Det betyder meget. Jeg er stolt, men også overrasket over, at DBU har lagt mærke 
til mig og min indsats i så stort et område. Er det virkelig så godt, det jeg har gjort, 
siger han og fortæller, at han blev indstillet til titlen, inden han blev syg. 

- Det betyder faktisk en del, at det her ikke er en trøstepræmie. 

Der er nu snak om, at Preben Kien Farsinsen skal holde oplæg for nogle af de andre 
dommerkredse, som gennem hans forbillede måske kan blive endnu bedre til at 
fastholde de nyuddannede dommere. Dommer-Preben står klar på sidelinjen med 
råd og vejledning og et fast håndtryk, brystet frem og øjenkontakt. 

 

 
Tak for kampen. Foto: Henrik Ole Jensen 

 


