
Nordals Boldklub skaffede
hele 16 nye dommeraspiran-
ter og fik Sønderjydsk
Fodbolddommerklub til at
lave et ekstraordinært
dommerkursus.

Af Peter Bergman

- Hvis hver klub i Jylland kunne
skaffe blot en enkelt dommer-
aspirant, så var vi godt hjulpet.
Sådan har det lydt hver gang

dommerne har været på talersto-
len til årsmøderne og delegeret-
møderne i JBU. Dommermanglen
bliver mere og mere udtalt, men
hvis alle klubber gjorde som Nord-
als Boldklub, så var der ingen pro-
blemer overhovedet. Fredag den
31. januar mødte der nemlig hele
16 aspiranter op fra den alsiske
serieklub.
- Af de 16, vi har på kursus her,

har de 14 meldt ud med det sam-
me, at de vil dømme allerede til
foråret, fortæller formanden for
Sønderjydsk Fodbolddommerklub
Knud Erik Nyby mellem to lektio-
ner ved bordene i mødelokale fire
i Nordals Idrætscenter.
- Vi har været heldige med stati-

stikkerne de sidste par år. Flere og
flere bliver i modsætning til tidli-
gere ved med at fløjte efter deres
første sæson, siger formanden.
Den sidste fintælling af det kuld

dommere, der i Sønderjydsk Fod-
bolddommerklubs regi blev
uddannet i november/december
1995 viser, at af 23 debuterende
dommere i 1996-sæson, så er 20
klar til at tage mindst en sæson
mere.
- For nogle år siden troede vi, at

dommermangel var dommerklub-
bens problem. Men det er faktisk
klubbernes problem, og det er
også ved at gå for dem. De må selv
dømme deres kampe, hvis vi ikke
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kan påsætte en dommer, forklarer
Knud Erik Nyby.
At klubberne er ved at få øjnene

op for, at de har en indirekte for-
pligtelse til at skaffe dommer-
emner fra egne rækker kan også
have en anden forklaring. Der har
i årevis luret en latent trussel fra
fodbold- og dommerunionerne om
at stille krav til klubberne om et

vist antal dommere i forhold til
"antallet af tilmeldte hold til turne-
ringerne.

Prikkerunde i Nordals
Metoden til afskaffe dommer-
emner har været simpel: Dommer-
klubberne har oftest sendt indby-
delser ud til fodboldklubberne.
Men hos lederne i Nordals Bold-
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;ønderjylland
klub har man vendt problem-stil-
lingen om.
- Vi har henvendt os direkte til

spillerne, prikket dem på skulde-
ren og sagt, at det måtte være
noget for dem, forklarer Verner
Petersen, ungdomsudvalgsmedlem
i Nordals Boldklub.
Sammen med ungdomstræner

Jan Wind fandt Verner Petersen 18

egnede emner - fortrinsvis fra ung-
domsafdelingen - og det fik Knud
Erik Nyby til straks at lave et
ekstraordinært kursus. I alt havde
21 tilmeldt sig kurset i Nordborg,
men på dagen faldt fem fra.
Alligevel var Knud Erik Nyby tilfreds

og benyttede samtidig lejligheden til
at ændre på kursusforløbet:
- Et dommerkursus løber normalt
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Formanden for Sønderjydsk
Fodbolddommerklub Knud Erik
Nyby (i midten) i fuld gang med at
undervise de håbefulde aspiranter
fra Nordals i dommergerningens
svære kunst.

Foto: Michael Koch

over fem-seks uger typisk med teo-
retisk undervisning to aftener om
ugen. Denne gang sker det hele på
en uge.

Pilotprojekt fra DBU
Kurset i Nordborg var et pilotpro-
jekt, godkendt af Dansk Boldspil-
Union. Tre af dommerklubbens
medlemmer underviste deltagerne
i grupper på skift, og efter tre
aftener og en hel lørdag var grup-
pen klar til eksamination.
- Vi kører dem med vilje hårdt.

Det går stærkt og er nærmest en
form for hjernevask, men de er
gode, er motiverede og lærer hur-
tigt, sagde Knud Erik Nyby på kur-
sets anden dag.
Den nye kursus-form skal for

dommerklubben munde ud i en
evaluering, og så skal DBU og
Dansk Fodbolddommer Union tage
stilling til, om det er måden at
ændre den eksisterende dommer-
uddannelse, som den har set ud
siden 1952.
Der arbejdes også med at få op-

følgende kurser op at stå. Det var
oprindeligt en ide fra Jydsk Bold-
spil-Unions side, men nu har DBU
taget fat i den, og den skal målret-
tes mod nyudklækkede dommere,
der efter et stykke tid på grøns-
væren kan blive undervist i kon-
fliktløsninger i kampens hede.
Men selvom Sønderjydsk Fod-

bolddommerklub har succes i disse
år, så ved de godt, at det ikke skal
blive en sovepude. Sammen med
kollegerne i Sydvestjysk Fodbold-
dommerklub og Jydsk Boldspil-
Union Region 4 er der nedsat et
såkaldt dommermangel-udvalg.
Det har netop lagt sidste hånd på
en rapport, der analyserer proble-
merne med at få dommere. Rap-
porten ligger i øjeblikket i de
respektive bestyrelser til godken-
delse og ventes offentliggjort til
foråret.
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