
Dommerudviklinger af Sydvestjysk Fodbolddommerklub under DBU Jylland  

Det er ambitionen at give dommerne så gode forhold som muligt. Derfor er det vigtigt at give 
dommerne de bedste muligheder for at udvikle sig. Det sker gennem en række forskellige tilbud, bl.a. 
vejlederordning for nye dommere, teoretiske kurser, talentprogram for dommertalenter og udviklinger 
af alle aktive dommere.  

I det følgende har vi prøvet at beskrive den udvikling af dommerne, der sker i forbindelse med at en af 
DBU Jyllands uddannede udviklere kommer og overværer en dommers/dommertrios kamp.  

Det er vores mål, at de fleste dommere som minimum får 1 udviklinger om året, men fokus er altid på 
yngre dommere og vores lokale talenter. Det kan være noget af et puslespil at få til at gå op, og det er 
derfor meget vigtigt, at man ikke melder afbud til kampe, hvor der er påsat udvikler. Afbud til kampe 
med udvikler påsat vil ofte medføre, at man får færre udviklinger, end man ellers ville have fået. Hvis 
du savner besøg af en udvikler, skal du bare kontakte vores lokale udviklerformand for en dialog. 
Antallet af udviklinger afhænger af den af DBU Jylland tildelte økonomiske ramme.  

Det er dog sikkert at vi ikke kan nå at udvikle alle dommere hvert år - og nok heller ikke hvert andet år 
med den nuværende tildelte økonomi fra DBU Jylland. Ligeledes kræver det jo at den enkelte dommer 
er til rådighed for en udvikling, når der også er dommerudviklere til rådighed, hvilket til tider kan være 
svært at få til at gå op. 

DBU Jyllands udviklere er alle enten aktive dommere eller tidligere dommere. Udviklingen foregår ved, 
at udvikleren overværer kampen, hvorefter dommeren og udvikleren (og evt. linjedommere) taler om 
kampen i omklædningsrummet. Det er vigtigt at huske, at udvikleren er der for at hjælpe dommeren 
med at udvikle sig, og dette sker bedst, hvis alle parter taler åbent og ærligt om episoderne i kampen. 
Det hører med til spillet, at alle begår fejl, og vi lærer bedst af dem, hvis vi vedstår dem og sammen 
taler om, hvordan vi undgår dem fremover.  

Efter kampen laver udvikleren en udviklingsrapport, som bliver sendt til dommeren (og eventuelle 
linjedommere) pr. mail.  

Rapporten skal sendes senest 3 dage efter kampen, men der kan af og til komme noget på tværs. I så 
fald skal udvikleren kontakte dommeren, så hvis du ikke har hørt noget, må du gerne sende udvikleren 
en mail og spørge, hvornår du kan forvente at høre noget.  

Udviklingsrapporten indeholder en opsummering af kampens forløb, dommerens fastholdelses- og 
udviklingspunkter, samt en karakter (til og med Jyllandsserien). Til både dommer og evt. 
linjedommerne gives karakterer med en decimal. 

Karakteren er en vurdering af dommerens præstation i forhold til det forventelige niveau i den 
pågældende række, og den er dermed også en indikator på, om man vil kunne klare at dømme kampe 
på et højere niveau.  

Vi har lavet en oversigt over, hvad de fleste udviklere i DBU Jylland ønsker at signalere, når de bruger 
de forskellige karakterer. Men husk at vurderingen af en dommers præstation er en subjektiv vurdering, 
og heller ikke udviklere er ens. Det er derfor vigtigt, at du fokuserer på dine fastholdelses- og 
udviklingspunkter mere end på din karakter.  



Karaktererne har naturligvis en vis betydning for sandsynligheden for at du rykker op, men det er langt 
fra det eneste, vi i kigger på i forbindelse med indrangeringen. Faktorer som kampantal og 
afbudsprocent er meget vigtige, og det er også en fordel at være socialt engageret i dommerklubben. 
Andre faktorer som talent, udviklingsparathed og karrierepotentiale spiller også ind.  

Det er således altid dommerudvalgets samlede kendskab til dommeren, der er afgørende – ikke den 
nøjagtige karakter i en enkelt kamp. Hvis du har spørgsmål omkring indrangeringen kan du altid 
forespørge ved den lokale udviklerformand eller formanden for dommerudvalget under DBU Jylland, 
region 4. 

Det er formanden for dommerudvalget i DBU Jylland, region 4, som har den besluttende kompetence 
for indrangeringerne under DBU Jylland, region 4. Der er dog normalt tradition for, at man følger 
indstillingerne fra det lokale dommerudviklerudvalgs indstillinger (dommerklub). Dette udvalg træder 
sammen 2 gange årligt, hvilket normalt er i juni og november måned 
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