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Dommerudvalgsformandens beretning 
 
Nye dommere  

Vi har i denne sæson afholdt et regelkursus for nye dommere, hvor der blev udannet 11 nye 
dommere, hvoraf de 5 ind til videre har meddelt, at de vil være aktive dommere.  
Vi har en stadig en meget svær opgave i at få nye dommere, her SKAL I som foreninger 
hjælpe med at finde nye dommeremner.  
I Kreds 3 mærker vi nu tilbagegang i antallet af dommere ligesom på landsplan. Vi er på lige 
godt 90 aktive dommere, en nedgang på 10 dommere i forhold til sidste år. Den er en forkert 
udvikling, at vi mister flere dommere pr. år, end der kommer ind. Vores gennemsnitsalder 
er på den forkerte side af de 55 år.   
Der er kommet automatisk påsætning af dommerne, det betyder, at alle dommere kan kom-
me til at dømme udenfor Kreds 3’s område, og der vil være dommere fra andre kredse, der 
dømmer i Kreds 3, men det afgørende er, at der ikke sker en øget tidsforbrug hos vore 
dommere.  
En særlig tak til de mange dommere, som altid er til rådighed og gerne tager en ekstra tjans, 
når der er nødvendigt.  
  
Døm selv kampe  

Klubberne dømmer selv alle kampe i U-9, U-10 og U-11 B og C hele sæsonen, mens vi 
fortsat påsætter dommere på kampene i U-11 A og U-11 AA.   
I lighed med tidligere år har vi som en hjælp til ”døm selv” kampene igen i år udbudt kortbane 
dommerkurser til foreningerne, hvilket der også næste år vil blive mulighed for.   
I de øvrige rækker har vi ikke haft ”døm selv” kampe, hvilket er en videreførelse af situatio-
nen fra sidste sæson.  
  
Indberetninger   

Antallet af indberetninger i vores kreds er også i denne sæson lavt. Helt i tråd med situatio-
nen i de foregående år. Dette er selvfølgelig en glædelig tendens.  
Der er vigtigt at nævne, at både trænere, ledere, forældre og dommere har en fælles inte-
resse og en fælles forpligtigelse i at sikre, at kampene afvikles på fair vis og ikke er med til 
at optrappe evt. konflikter.  
Naturligvis skal kampene dømmes på en ordentlig måde, men jeg vil også kraftig opfordre 
til, at proportionerne er fornuftige, uanset om man sidder som træner eller forældre.   
  
Ny struktur fra den 01.07.2023  

Der kommer en nye dommerstruktur fra 01.07.2023, og jeg vil benytte lejligheden til at takke 
for godt samarbejde til alle dommere, trænere, foreninger og kredskontoret. Det er og har 
været en fornøjelse at opleve det positive samarbejde og interesse for vores sport.  
Jeg vil ønske alt godt for det nye dommerudvalg med Jørgen Svane som ny formand.    
 
Til slut skal der lyde en stor tak til dommerudvalget, kredsbestyrelsen for et godt samarbejde 
i sæsonen 2022/2023.  
  
Bjarne Mikkelsen 
Dommerudvalgsformand      


