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Forsidefoto:
Bent Albrechtsen er en af de flittige dommere, der er med til at sørge for, at der
hver uge bliver afviklet en masse kampe i Vejle-området med en neutral opmand.

Velkommen til Sydjysk
Fodbolddommer Club
Selvom vi i dag fejrer, at Vejle Fodbolddommerklub har eksisteret i 75 år, var
det ikke en forening med dette navn, der skød frem dengang i 1938.
Om selve stiftelsen af dommerklubben findes ikke meget på skrift, men det
skulle være ganske vist, at klubben blev stiftet den 27. juli 1938. Det er efter
al sandsynlighed foregået Palæ Caféen på Nørretorv i Vejle. I klubbens første
mange leveår var det netop på Palæ Caféen, at alle aktiviter og møder fandt
sted.
Da der ikke findes noget skriftligt referat fra det stiftende møde, er det vanskeligt at dokumentere, men det skulle være ganske vist, at medlemmerne
ved klubbens stiftelse vedtog, at klubben skulle hedde Sydjysk Fodbolddommer Club. Ophavsmanden til klubben var Lauritz Sørensen, der er mange
var kendt som en meget indkarneret VB-fan, ligesom han under 2. verdenskrig var kendt som en habil fodbolddommer.
Hvornår og under hvilke omstændigheder klubben skiftede navn til Vejle
Fodbolddommerklub vides ikke. Første gang det nye navn bliver taget brug
i protokollen, er i forbindelse med JFU’s delegeretmøde den 16. februar
1947, som fandt sted på Hotel Royal i Vejle. Her fremgår det, at Vejle Fodbolddommerklub var vært ved en kop kaffe i forlængelse af selve delegeretmødet.
Det var i øvrigt et stort arrangement for Vejle Fodbolddommerklub, at byen
skulle være vært for JFU’s delegeretmøde. Der var behov for penge i kassen
i forbindelse med arrangementet, og da kontingentet, som dengang var på
3,00 kroner om året, ikke rakte, blev det besluttet, at alle dommerne i perioden mellem 1. april 1946 og 1. april 1947 skulle betale 1,00 krone for hver
dømt kamp til klubkassen.
I klubbens første leveår blev der holdt medlemsmøde hver eneste måned.
Oftest foregik det på Palæ Caféen, og som oftest gik tiden med at diskutere
reglerne. Kampfordeling var der ikke meget af, for når klubberne skulle bruge en dommer til en kamp, ringede de direkte til den dommer, de gerne
ville have til at dømme. Det samme gjorde JBU, når der skulle påsættes dommere til mesterrækken – den række, der i dag hedder jyllandsserien.
Vejle Fodbolddommerklub har gennem de 75 år haft en række medlemmer
på højeste niveau. Tre gange har en Vejle-dommer opnået den højeste status
og fået et FIFA-skilt på brystet. Mest kendt er nok Kaj Sørensen, der i 1969

5

blev udnævnt som international dommer og nåede at dømme cirka 50 kampe i udlandet, inden han som 50-årig lagde fløjten på hylden og blev JBUbedømmer.
Den første internationale dommer, klubben har haft i folden, Ernst Hansen,
var allerede dommer på højeste niveau, da han i 1940 meldte sig ind i Vejle
Fodbolddommerklub. Ernst Hansen, der blandt klubberne i Vejle-området
var kendt under navnet Fløjte-Ernst, fik syv år senere en brat afslutning på sit
medlemskab i klubben: Han blev ekskluderet, da han nægtede at leve op til
beslutningen om, at alle medlemmer i et år skulle betale en krone for hver
kamp til klubbens kasse.
Vejle Fodbolddommerklubs seneste skud på den internationale stamme er
Kristina Husballe, der nu i et par år har været anerkendt som international
dommer.
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Tillykke med 75 års jubilæet
På Vejle Kommunes vegne vil jeg gerne bringe et stort tillykke med Vejle
Fodbolddommerklubs 75 års jubilæum.
Gennem årtier har foreningen spillet en vigtig rolle i Vejle Kommunes idrætsliv. Ikke mindst når det gælder om at afvikle de mange fodboldkampe i området, men også i udviklingen og dygtiggørelsen af fodbolddommere.
Vejle Kommune har en målsætning om at skabe sammenhæng, identitet og
gode netværk i foreningslivet og på idrætsområdet. Værdier som Vejle Fodbolddommerklub i høj grad bidrager til. Vejle Fodbolddommerklub gør en
forskel og har altid været aktive og dynamiske. Der har gennem klubbens
75-årige historie været ydet en stor indsats af mange engagerede ledere og
dygtige dommere – en indsats, som vi alle bør påskønne.
På kommunes vegne vil jeg ønske alt det bedste for Vejle Fodbolddommerklub i tiden frem.

Venlig hilsen
Dan Arnløv Jørgensen
Kulturudvalgsformand
Vejle Kommune
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STORT tillykke
Der skal lyde et stort tillykke med det 75 års jubilæum, som
Vejle Fodbolddommerklub kan fejre i juli 2013.
Med sine nu 75 år på dåbsattesten placerer det Vejle som en af landets ældste dommerklubber. Vejle Fodbolddommerklub blev stiftet i 1938; DFU blev
først stiftet i 1944!
I har således haft jeres store andel i, at en række dommerklubber var med til
at etablere den fælles organisation, vi har i dag.
I har samtidig i jeres “område“ betjent Vejle Boldklub, der er en af de igennem tiderne mest traditionsrige klubber i dansk fodbold.
Når vi kigger tilbage gennem de 75 år, der er gået, synes jeg, at det var både
godt og glædeligt, at en række fodbolddommere sidst i 1930’erne gik sammen og skabte Vejle Fodbolddommerklub. Men er det ikke netop sådanne
initiativer, der skal til for også at bringe os videre i vores fællesskab? Vi må
ikke tage det som en selvfølgelighed, at fodbolddommere har deres egne
organisationer. Deres egen frie vilje. I stort set resten af verden vil det være
utænkeligt. Bare i de lande, vi normalt sammenligner os med, er dommerne
en del af det nationale fodboldforbund.
Jeg er af den opfattelse, at de danske fodboldklubber og alle spillere er bedst
tjent med, at dommerne selv organiserer sig. Har deres egne meninger. Men
det er en opfattelse, der er under pres. Noget, vi til stadighed skal gøre os
fortjente til.
Derfor vil DFU i de kommende år sørge for at målrette vores organisation,
så den er tilpasset Danmark i 2010’erne.
Jeg vil endnu engang ønske Vejle Fodbolddommerklub tillykke med jubilæet. En stor tak til dem, der i 1938 grundlagde jeres klub. Og en tak til dem,
der gennem tiden har sikret dens videreførelse.
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Per Buttenschøn
Formand DFU

Bent Albrechtsen blev
dommer i stedet for træner
Bent Albrechtsen er en af de dommere, der har været en stærkt medvirkende årsag til, at så mange fodboldkampe i Vejle-området er blevet afviklet
med en neutral opmand.
Det tog dog lidt tid, før Bent Albrechtsen fandt ud af, at han gerne ville bruge
en stor del af sin fritid på at dømme fodbold. Han tog sit dommerkort i 1977,
men først for lidt mere end 10 år siden kom der fart på.
- Jeg begyndte som 17-årig og kørte rundt på knallert, men det var ikke så
sjovt, og jeg stoppede. To år senere prøvede jeg igen, men igen stoppede
jeg, fortalte Bent Albrechtsen for fem år siden i et interview med Vejle Amts
Folkeblad.

I gang efter 20 år
I en længere årrække var det i stedet som spiller og efterfølgende som træner, at Bent Albrechtsen var aktiv inden for fodboldverdenen. Men efter at
have været medlem af Vejle Fodbolddommerklub i mere end 20 år besluttede han sig for, at det igen var tid til at finde fløjten frem og give dommergerningen en chance.
Denne gang var der gevinst. Bent Albrechtsen avancerede i rækkerne, og
han blev en af de dommere, som kampfordeleren altid kunne ringe til, hvis
det brændte på. Bent Albrechtsen har sjældent sagt nej til at tage en ekstra
kamp.
- Jeg er gerne afsted mandag, tirsdag, onsdag og måske torsdag samt begge
dage i weekenden, og her kan der være to kampe den ene dag, fortalte Bent
Albrechtsen.

Sværere i serie 6
Vejle Amts Folkeblad havde fanget den flittige dommer en lørdag eftermiddag på Ødsted Stadion, hvor dagens arbejde netop var blevet klaret. På
menuen var en kamp i serie 2 mellem det lokale hold fra Ammitsbøl SG&I
og de sønderjyske gæster fra Broager UI. En kamp, der sluttede 2-2.
- I serie 2 kan man se, hvor spillerne vil hen og bevæge sig efter det. I serie
6 er det sværere, og da kan bolden ryge fra den ene ende til den anden, så
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der kan være meget løbearbejde, lød det fra Bent Albrechtsen, der til denne
kamp havde fået god hjælp på linjerne af Benny Jørgensen og Jan S. Pedersen.
Det var dagens eneste opgave for Bent Albrechtsen. For nok har han aldrig
haft noget imod at dømme flere kampe på samme dag, men når han skal
passe fløjten i den øverste række, hvor han er indplaceret, duer det ikke, hvis
benene allerede inden kampstart er halvtrætte efter en tidligere kamp.
- Når jeg dømmer serie 2, er det kun en kamp den dag. Da skal man være
klar og forberedt. Serie 2 er det højeste, jeg må dømme, men jeg vinker i
serie 1 og jyllandsserien, sagde Bent Albrechtsen.

En kompetent dommertrio er en nødvendighed for at få afviklet en god kamp. Her
er det dommer Bent Albrechtsen og linjedommere Benny Jørgensen og Jan S.
Pedersen, der er i gang med den traditionelle fair play-hilsen forud for kampen i
serie 2 mellem Ammitsbøl SG&I og Broager UI i september 2008. En kamp, der
sluttede 2-2.
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Før kampfordeleren fik
e-mail-adresse
Arbejdsbyrden var til at overskue, da Helge Ormstrup i 1944 blev Vejle Fodbolddommerklubs første kampfordeler. Men sådan blev det ikke ved med at
være. Med tiden blev proceduren omkring dommerpåsætningen ændret.
Klubberne skulle ikke længere ringe direkte til den dommer, de ønskede at
have til at dømme deres kampe. I stedet skulle de bestille en dommer hos
dommerklubben, og her sad kampfordeleren og besluttede, hvem der skulle
påsættes de enkelte kampe.
Den teknologiske udvikling har gennem årene gjort det betydeligt lettere for
medlemmerne at kommunikere med kampfordeleren. I dag foregår langt
den meste kommunikation via e-mail, men sådan har det af gode grunde
ikke altid været.
Før i tiden fik dommerne hver uge et brev, hvor de kunne se, hvilke kampe
de skulle dømme i løbet af den kommende uge. På billedet ses et kort, der
endte i postkassen hos en ung Erik Methmann i april 1965. Af kortet fremgår
det, at Vejle Fodbolddommerklubs kampfordeler, Aksel Petersen, har påsat
Erik Methmann til puslinge-kampen mellem Vejle Kammeraterne og Horsens Freja, der skulle spilles lørdag den 24. april 1965 klokken 16.45 på
Søndermarken.
Kortets anden halvdel kunne hives af og returneres til kampfordeleren med
beskeden om, at de påsatte kampe var accepteret.

Kortet viser, at kampfordeler Aksel Petersen har
påsat den unge dommer
Erik Methmann til
puslinge-kampen mellem
Vejle Kammeraterne og
Horsens Freja lørdag den
24. april 1965 klokken
16.45 på Søndermarken.
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Artiklen er et lettere redigeret genoptryk af den artikel, der for første gang blev
Artiklen er et lettere redigeret genoptryk af den artikel, der for første gang blev
bragt i Vejle Fodbolddommerklubs 50 års jubilæumsskrift i 1988.
bragt i Vejle Fodbolddommerklubs 50 års jubilæumsskrift i 1988.

INTERVIEW MED EJGIL JENSEN

Hans debut var en svær kamp
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Han blev kastet ind i en drabelig
kamp. Med masser af regler at holde
styr på. Og i perioder en holdning,
der sagde, at regler er til for at blive
brudt.
Men Ejgil Jensen klarede opgaven.
Han var den neutrale mand, der var
blevet valgt til at styre Vejle Fodbolddommerklubs generalforsamling i januar 1962.
Frem til 2005 – i 43 år – var han selvskrevet til den post, når årets vigtigste møde skulle holdes.
Generalforsamlingen, hvor han første gang blev valgt til dirigenthvervet, var den dramatiske i 1962, hvor
et flertal var indstillet på at bryde
klubbens vedtægter og vælge formanden til kampfordeler.
Men reglerne blev holdt, bl.a. takket
være Ejgil Jensen. I stedet blev der
valgt en proforma-formand i en måned, indtil en ekstraordinær generalforsamling kunne afholdes.
- Hvervet som dirigent har været
spændende. Dommerklubben plejer
jo at have mange ting på dagsordenen. Og der har også været nogle
svære sager ind imellem, siger Ejgil
Jensen og henviser til sager om eksklusioner.

- Dommerne har jo deres problemer,
og de kan kun komme frem med
dem på generalforsamlingen. Sådan
må det vel også være, når alle har
ønsker og ambitioner. Men vi kan jo
ikke alle komme i 1. division, siger
han.
Ejgil jensen hæfter sig ved, at et af de
største debat-emner netop har været
bedømmerordningen.
Er dommerne en flok kværulanter?
- Nej, det synes jeg egentlig ikke,
svarer han efter at have tygget lidt på
spørgsmålet.
- Når alt kommer til alt, føler jeg, at
Vejle Fodbolddommerklub har haft
et fortrinligt sammenhold, og også
det sociale samvær har været tilgodeset.

I Farre med 30 års mellemrum
Ejgil jensen er en af de mange fodboldspillere, der har taget dommereksamen for “at få mere indsigt i reglerne”. Men han fik snart smag på at
dømme.
- Det har virkelig været en spændende gerning. Fuld af store og små oplevelser. Både i de højere rækker og
i sekunda-turneringerne. Ja, de fleste

oplevelser har næsten været i bredden.
- Jeg har altid glædet mig til at komme ud at dømme. Jeg kan faktisk
ikke mindes én eneste kamp, jeg
ikke har glædet mig til, siger Ejgil
Jensen.
Og som at dreje på den rigtige knap
begynder Ejgil Jensens berømte hukommelse at snurre. Og den ene beretning følger den anden. Store og
små oplevelser mellem hinanden.
- Jeg kan så tydeligt huske min første
seniorkamp. Det var i Farre – og jeg
fik 27 kroner og 60 øre for det, erindrer han med sin vanlige akkuratesse.
- Det var i amtsturneringen, og jeg
kom til at opleve en form for fodbold, jeg aldrig havde oplevet før.
De gik vældigt til den, men det gik
nu godt. Kampen blev afviklet, sådan som jeg nu gerne ville have det,
fortæller han.
Begge hold og dommeren klædte
om sammen i kælderen. Som man
nu gjorde dengang.
- 30 år senere havde Farre igen et
hold med i turneringen. Og kampfordeleren mente, at det vist var på
tide, at jeg fik genset Farre. Så jeg var
derude og kunne se de meget fine
forhold, de havde fået i løbet af 30
år, siger Ejgil Jensen.
Mange af sine ture som dommer har
Ejgil Jensen taget på scooter.
- Det kunne være sejt, når man skulle til Sønderborg, husker han.
Men man kunne jo også have selskab. Som da Ejgil Jensen skulle til

Grindsted for at dømme en kamp i
serie 1. Grindsteds træner var Asger
Jensen, daværende kasserer i dommerklubben. Så Asger Jensen sad
bag på scooteren.
- Og da vi kom derud, sagde han:
“Nå ja, nu må du for resten passe dig
selv. Nu er jeg jo på fjendens side”,
fortæller Ejgil Jensen.
Dog ikke mere, end at Asger Jensen
passede det ene linjevogterflag.
Dengang var der nemlig ikke neutrale linjevogtere i serie 1.

Nåede divisionerne
Ejgil Jensen nåede at komme til at
dømme i divisionerne. Men først en
del år senere, end der ellers var lagt
op til.
Efter kun tre år som dommer var den
myndige Vejle-dommer nemlig på
spring til den daværende 4. division.
Men så kom lynet: Hvis Ejgil Jensen
valgte at fortsætte arbejdet i VB’s bestyrelse, hvor han netop var blevet
valgt ind, var han inhabil til at dømme i Danmarksturneringen.
- En mærkværdig afgørelse, mener
Ejgil Jensen mange år senere.
- Men jeg var selvfølgelig en af de
små fisk. For der var da også dengang dommere i 1. division, som var
engageret i fodboldklubber, siger
han.
En halv snes år senere blev DBU’s
regel ophævet, og Ejgil Jensen avancerede til danmarksserien og 3. division.
- Joh, jeg fik da den oplevelse med.
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Men jeg kan godt ærgre mig lidt
over, hvad jeg måske gik glip af, fordi
der blev spændt ben dengang i 1959.
Spørgsmålet er dog også, om mine
gøremål i VB ikke havde sat en
grænse for dømmeriet i den sidste
ende, siger Ejgil Jensen.

Berygtede hold
Ejgil Jensen understreger flere gange,
at man bestemt ikke må undervurdere kampe i de lavere rækker.
- Her har jeg haft nogle af mine bedste oplevelser. For eksempel husker
jeg de herlige somre, hvor vi var trefire dommere til de afsluttende kampe i Vingsted under DDSG&I og
DDG&U. Det var nogle herlige dage,
for spillerne gik op i det, som var det
en landspokalfinale.
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- Om der slet ikke har været mindre
dejlige kampe? Jo, alle dommere har
vel kampe med problemer. Jeg har
da også haft kampe med fire udvisninger. Der var dengang nogle hold,
der var berygtede for at udvise “truende adfærd”. Nej, jeg vil ikke nævne navne, men jeg har da selv prøvet
en ubehagelig situation, siger Ejgil
Jensen og finder straks fortællingen
frem:
- Det var udeholdet, som under en
kamp i Jelling havde været noget
utilfredse med mig. Og efter kampen stod de alle og ventede uden for
klubhuset, mens hjemmeholdet var
taget hjem. Heldigvis kom der en
vejlensisk idrætsmand, som jeg
kendte, så jeg skyndte mig hen til
ham, så jeg slap for øretæver.

Ejgil Jensen sørgede altid for at holde sig i topform, så han kunne løbe de nødvendige meter i sine kampe.

Artiklen er et lettere redigeret genoptryk af den artikel, der for første gang blev
Artiklen er et lettere redigeret genoptryk af den artikel, der for første gang blev
bragt i Vejle Fodbolddommerklubs 50 års jubilæumsskrift i 1988. Ingvard Knudsen
bragt i Vejle Fodbolddommerklubs 50 års jubilæumsskrift i 1988. Ingvard Knudsen
Jensen var på dette tidspunkt den eneste fra Vejle Fodbolddommerklubs første
Jensen var på dette tidspunkt den eneste fra Vejle Fodbolddommerklubs første
bestyrelse, der stadig levede. Ingvard Knudsen Jensen afgik ved døden i XXXX.
bestyrelse, der stadig levede. Ingvard Knudsen Jensen er afgået ved døden.

INTERVIEW MED INGVARD KNUDSEN JENSEN

Dengang var ben ikke så dyre
- Jeg synes nok, at spillet var lige så
hårdt dengang. I dag er spillerne
bange for deres egne ben. For 50 år
siden var ben jo “billige”.
Ingvard Knudsen Kjensen var med til
at stifte Vejle Fodbolddommerklub i
1938.
Og der var forskel på at være aktiv
dengang i forhold til i vore dage.
Men måske ikke så stor, som man
kunne tro.
- Vi så meget på fordelsreglen, og vi
brugte den i yderste konsekvens,
fortæller Ingvard Knudsen Jensen.
- I dag kan dommerne så meget teori, at de af og til fløjter for meget, siger han.
Dommernes viden er steget gennem
instruktion. Men også spillerne kender reglerne bedre i vore dage.
- I 1938 kendte vi slet ikke til instruktører. Vi kunne fodboldens ABC – og
så var resten praktisk gerning. Den
viden og lærdom, som dommerne
får i dag, er jo et helt professorat.

Skulle have eksamen
Midt i 1930’erne opstod kravet om,

at dommere, der dømte kampe under JBU, skulle have eksamen. Det
havde slet ikke alle dommere.
Flere fodboldspillere blev opfordret
til at lære fodboldloven og forsøge
sig som dommer.
Det gjaldt også Ingvard Knudsen
Jensen, som i en årrække havde spillet på VB’s førstehold.
- Vi var en del, der tog eksamen, og
kort efter tog Laurits Sørensen – den
ene af byens to dommere i Danmarksturneringen – initiativ til at lave
en dommerklub.
Og klubben blev så stiftet den 27.
juli – en torsdag aften – på Palæ Caféen på Nørretorv.
- Den første formand blev Laurits Sørensen, mens Arne Dupont blev sekretær, Aage Christensen næstformand og min egen ringhed kasserer,
fortæller Knudsen Jensen.

Hjalp hinanden
- Et af klubbens formål var, at vi kunne hjælpe hinanden. I de første år
var der nemlig ikke noget, som hed
en kampfordeler. Klubberne bestilte
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selv den dommer, de gerne ville
have. Undtagen i DBU-kampe, hvor
det var DBU, som satte dommere
på.
- Og så var der selvfølgelig nogle
dommere, som var bedre og mere
efterspurgte end andre. Så det kunne
nemt hænde, at en af de efterspurgte
fik tre-fire bestillinger på kampe
samtidigt. Så anbefalede vi vore kolleger. Jo, jeg synes, at vi havde en fin
sportsånd og et pragtfuldt kammeratskab i de år, siger Ingvard Knudsen Jensen.
- Vi støttede også hinanden og hjalp
hinanden. F.eks. var det en uskreven
regel, at ingen dommer kritiserede
kollegaen, der dømte. Det er så let at
stå udenfor og spille klog. Det er en
billig forteelse. Men som dommer
ved vi jo godt, at kollegaen inde på
banen skal fløjte i det psykologiske
øjeblik, siger han.
Uden for banen har tilskuerne derimod god tid til at diskutere hændelserne.
- På den anden side, så har publikum
jo betalt for at komme ind og skælde
ud på dommeren. Og jeg betragter
kun oplevelsen af et stadion i oprør
over en kendelse som en ekstra
charme. En dommer, der ikke har
prøvet at være ude i “stormvejr”, har
ikke været rigtig fodbolddommer, siger Ingvard Knudsen Jensen.

Stak tommelfingrene sammen
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Klubbens start var beskeden. De første år var der kun 15-20 medlemmer.

- Men vi dømte jo heller ikke så
mange kampe. Dengang var der kun
junior-, ynglinge og seniorrækker.
Ikke noget med lilleputter og drengekampe – for slet ikke at tale om
pigefodbold.
- Når dommerklubben skulle foretage sig noget, stak vi tommelfingrene
sammen og sagde pøj.
- Vi betalte et beskedent kontingent,
så det var en stor opgave, vi fik pålagt, da vi skulle arrangere et skandinavisk dommerstævne, da Vejle
Fodbolddommerklub fyldte 10 år,
husker Ingvard Knudsen Jensen.
Alle regionerne herhjemme plus
norske og svenske dommere deltog i
stævnet, hvor det for en gangs skyld
var dommerne, der også spillede
fodbold.
- Stævnet var en kæmpe succes,
erindrer Ingvard Knudsen Jensen.
- Og selvfølgelig var det DFU, som
betalte de fleste udgifter. Men vi ville
også vise os fra den pæne side og
være perfekte værter. Derfor indførte vi en kampafgift – jeg tror, det var
på en krone – for at have penge nok.

Havde selv dommer med
To år efter stiftelsen kom besættelsen. Med alle de problemer, det
medførte.
- Ja, det var svære forhold. Men alle
accepterede og kendte vilkårene.
- I de år skete det tit, at f.eks. VB tog
en dommer med hjemmefra i bussen. Man vidste aldrig, om der var
en mand i sort, når man kom frem.

Det hændte jævnligt, at en dommer
strandede på en banegård, fordi togdriften var afbrudt af sabotage – eller
togene var blot meget forsinkede. Så
måtte man ringe fra banegården, og
i mange tilfælde fik klubberne en lokal dommer til at dømme – også i
Danmarksturneringen. Men så respekterede alle den lokale dommer,
fortæller Ingvard Knudsen Jensen.
Tog og rutebil var det almindelige
transportmiddel for dommere. Eller
hvis afstanden var mindre end 20 kilometer, snuppede dommeren sin
cykel.

Hyggede sig
Men en dommer skal aldrig – og må
aldrig – gå på akkord med uretten.
Han skal dømme efter sin overbevisning, så går det aldrig helt galt, mener Ingvard Knudsen Jensen, der
også lægger stor vægt på konditionen.
- Tænk på, at der for 75 år siden hav-

de vi ikke neutrale linjevogtere i jyllandsserien og lavere rækker. Så
kampene kunne være vanskelige, og
man skulle være noget af en hurtigløber, fortæller han.
Ingvard Knudsen Jensen gjorde altså
turen fra topfodbold til dommergerningen. Han sad i dommerklubbens
bestyrelse i en årrække, var med til
at stifte JFU og blev på et tidspunkt
udpeget til JBU’s dommerudvalg.
- Dommergerningen, og hvad deraf
fulgte, har været et glimrende indslag i min sportstilværelse. Ja, jeg
bryder mig ikke om ordet karriere,
for jeg foretrækker at holde mig ved
jorden, siger han beskedent.
- Vejle Fodbolddommerklub har altid været præget af god sportsånd og
kammeratskab. Jeg ved også, at
klubben er anerkendt ude i klubberne, og jeg synes, at vore dommere
har været og stadig er gode repræsentanter for klubben og byen, siger
Ingvard Knudsen Jensen.

Ingvard Knudsen
Jensen – medstifter
af Vejle Fodbolddommerklub.
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Artiklen er et lettere redigeret genoptryk af den artikel, der for første gang blev
bragt i Vejle Fodbolddommerklubs 50 års jubilæumsskrift i 1988. Helge Ormstrup
er afgået ved døden.

INTERVIEW MED HELGE ORMSTRUP

Kampfordeleren var kun
“stråmand”

- Kampfordeleren skulle i første omgang kun være “stråmand”. Jobbet
var en rent praktisk foranstaltning,
for klubberne bestilte dommere på
navn – og kampfordeleren kunne så
hjælpe med, om den bestilte dommer var ledig, fortæller Helge Ormstrup.
Han var Vejle Fodbolddommerklubs
første kampfordeler. Betegnelsen er
egentlig lidt forkert, for han fordelte
ikke kampene.
- I mange tilfælde aftalte klubberne
direkte med den dommer, de gerne
ville have. Så skulle de meddele
kampfordeleren det. I andre tilfælde
ringede klubben for at bestille en bestemt dommer. Hvis han så var optaget, kunne jeg oplyse dem om, hvem
de ellers kunne få.
- De forskellige klubber havde bestemte dommere, som de brugte. Så
dommerne kunne næsten læse i turneringsplanen, at de og de kampe
ville de få, fortæller Helge Ormstrup.
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Med på udebane
Helge Ormstrup tog dommereksamen i 1936 i Give. Han flyttede fra
Brande til Vejle i 1937, og han var
med til den stiftende generalforsamling i Vejle Fodbolddommerklub.
Han havde også selv sine “faste kunder” – f.eks. Brande Idrætsforening.
- Ja, jeg har dømt Brandes mesterrække-hold mange steder – også når
de var på udebane. Brande ville
have Vejle-dommere til deres kampe. Så det kunne ske, at de ringede
fra Esbjerg for at spørge, om jeg kunne dømme en kamp derovre. Så var
jeg klar over, at det var Brande, som
skulle spille, fortæller Helge Ormstrup.
- Hjemmebane-dommere? Nej, det
føler jeg ikke, at vi var. Når kampen
var forbi, så var jeg jo igen den ensomme mand. Der var ikke noget
specielt kammeratskab med spillerne.
- Og dommerne i de andre byer,
hvor vi kom, var ikke sure. Der var

ikke nogen brødnid dengang, fortæller Helge Ormstrup.

Kunne selv vælge
Helge Ormstrup blev kampfordeler i
1944, og han fortsatte i jobbet frem
til 1955.
- Det var ikke nogen stor arbejdsbyrde. Faktisk kun en praktisk ting,
at der var et bestemt sted, hvor fodboldklubberne kunne henvende sig,
siger Helge Ormstrup.
Med ordningen med en kampfordeler forsøgte klubben også at overtale
fodboldklubberne til at bruge dommerklubbens medlemmer. Men det
kneb.
- Der var en del dommere, som ikke
var medlemmer, og dem kunne
klubberne også bruge. Så behøvede
de ikke give mig besked.
- Men vi havde da også flere dom-

mere, som meldte sig ind i dommerklubben, fordi de regnede med, at så
kunne de få flere kampe. For det var
ikke altid noget, der kom helt af sig
selv, når man havde fået eksamen,
siger Helge Ormstrup.
Selv fik Helge Ormstrup dog en flyvende start. Han dømte sin første
kamp dagen efter, at han bestod
dommereksamen. Og han startede
vel at mærke med en seniorkamp –
uden vejleder eller anden hjælp.
I alt dømte den tidligere førsteholdsspiller fra Brande i præcis 30 år.

Stort arbejde
- I dag er kampfordeling et stort arbejde. Jeg ville ikke have noget med
det at gøre. Det er for stort og tidskrævende. I dag dømmer dommerne
jo mange gange flere kamp end dengang, slutter Helge Ormstrup.
Helge Ormstrup
viser her sit
dommerkort
– dateret 28.
marts 1936.
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Artiklen er et lettere redigeret genoptryk af den artikel, der for første gang blev
bragt i Vejle Fodbolddommerklubs 50 års jubilæumsskrift i 1988. Alfred Jensen er
afgået ved døden.

INTERVIEW MED ALFRED JENSEN

Han var formand i en måned
Alfred Jensen lavede ingen revolutioner i sin tid som formand for Vejle
Fodbolddommerklub. Han var nemlig kun formand i en enkelt måned.
Og det var heller ikke meningen, at
han skulle vende op og ned på klubben. Han var nemlig kun formand på
papiret.
Alfred Jensen fortæller selv:
- Det var på generalforsamlingen i
1962. Klubben skulle have ny kampfordeler, og medlemmerne ville have
Aksel Petersen. Men Aksel Petersen
var samtidig formand, og ifølge vedtægterne kunne kampfordeleren
ikke være medlem af bestyrelsen,
fortæller Alfred Jensen.
Men medlemmerne ville have Aksel
Petersen, så der udspandt sig en
langstrakt debat, om man skulle bryde vedtægterne eller ikke.
- Da vi havde snakket utrolig lang tid
om det, skar jeg igennem og sagde,
at man var nødt til at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling for
at få ændret vedtægterne. Hvis Aksel Petersen skulle være kampfordeler, kunne han ikke være formand i
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den tid. Og så tilbød jeg at tage formandsposten i den måned, fortæller
han.
Alfred Jensens forslag blev vedtaget.
- Men der var da også straks nogle i
forsamlingen, der spurgte, om jeg så
ville gå af, når vi skulle holde den
ekstraordinære generalforsamling.
Det kunne jeg garantere. “Formand
vil jeg ikke være. Men jeg har ikke
noget imod at være det rent proforma,” sagde jeg til dem, fortæller Alfred Jensen.
Så Alfred Jensen var formand i én
måned. På den ekstraordinære generalforsamling trådte Alfred Jensen
– som lovet – tilbage. Med de ændrede vedtægter kunne Aksel Petersen så igen indtage formandsposten,
som han havde frem til sin død i
1969.
- Det eneste, jeg opnåede, var, at jeg
mistede min plads som revisorsuppleant, siger Alfred Jensen med et
skævt smil.
- Og den fik jeg aldrig igen, konstaterer han.

Kaj Sørensen rykkede to
rækker op
Egentlig ville Kaj Sørensen hellere dømme håndbold end fodbold. I 1943
havde han taget dommereksamen i håndbold, og han viste gode evner med
fløjten inde på banen. Faktisk så gode evner, at Helge Ormstrup, der på daværende tidspunkt var kampfordeler i Vejle Fodbolddommerklub, opfordrede Kaj Sørensen til at forsøge at tage fløjten med ud på fodboldbanen.
I 1951 tog han derfor fodbolddommereksamen, selvom han faktisk var ret
tæt på at dumpe.
- Jeg sagde, at jeg ville dømme straffespark for uforsætligt farligt spil i straffesparksfeltet. Jeg blev sendt ud – og ventede spændt i 10 minutter. Da jeg
kom ind igen, spurgte de mig endnu en gang om det ene svar. Og så svarede
jeg korrekt – og bestod, fortalte Kaj Sørensen i et interview til Vejle Fodbolddommerklubs jubilæumsskrift i forbindelse med 50 års jubilæet i 1988.

Mange lokalopgør
I sine første år som dommer blev det til mange spændende kampe for Kaj
Sørensen. Når der var lokalopgør mellem Børkop og Brejning, var det ikke
usædvanligt med 400-500 tilskuere på lægterne, og hjemme i Vejle blev det
ligeledes til en lang række lokalopgør.
- En overgang havde vi fire hold i mellemrækken i Vejle. Det var VAB, B
1921 (de to klubber fusionerede senere og blev til Vejle FC, red.), VB og lidt
senere Kammeraterne. Jeg havde ret så mange af de lokale mellemrækkekampe, som kunne være ret drabelige, fortalte Kaj Sørensen.
I 1956 skete der noget, som fik afgørende betydning for Kaj Sørensens dommerkarriere.
- Jeg blev opfordret til at dømme to venskabskampe mellem VB og et brasiliansk hold, Atletico Pourtogoro, i maj 1956. Der var 15.000 tilskuere til den
første og 10.000 tilskuere til den anden kamp, så det var virkelig en opgave,
fortalte Kaj Sørensen, der fik sin sag for i den anden kamp, hvor han ved stillingen 2-1 til brasilianerne dømte straffespark til VB.
Den kendelse var ikke populær blandt de brasilianske spillere.
- Brasilianerne blev helt vilde. De ville grave bolden ned, og i nogle minutter
troede jeg, at jeg skulle have øretæver, fortalte Kaj Sørensen.
Knud Herbert Sørensen brændte straffesparket, men alligevel lykkedes det
VB at få udlignet, så kampen sluttede uafgjort.
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På tribunerne sad blandt andet Aksel Lund Sørensen for at vurdere den unge
Vejle-dommers indsats. Han var så imponeret, at det blev besluttet at rykke
Kaj Sørensen op i 3. division. Han sprang altså jyllandsserien over.

Blev bedømmer
Siden gik det fremad. I 1958 rykkede Kaj Sørensen op i 2. division, og efter
tre sæsoner i denne række blev han rykket op i landets fineste række. I 1969
fik han desuden den ultimative anerkendelse, da han blev udnævnt til FIFAdommer.
Det blev til cirka 50 kampe i udlandet som enten dommer eller linjevogter,
inden Kaj Sørensen som 50-årig stoppede med fløjten. I stedet kastede Kaj
Sørensen sig over bedømmergerningen, og i mange år var det med blokken
og pennen i hånden, at han var på besøg på diverse stadions.
Det var ikke kun dommerne i Vejle-området, der fik lov til at opleve Kaj
Sørensens hårdhed som bedømmer. I en årrække var han endvidere kontrollant og bedømmer ved internationale kampe. Desuden bedømte han en lang
række af dommerne i Danmarks bedste fodboldrække.
Kaj Sørensen fik i 2011 overrakt diplom for ikke mindre end 60 års medlemskab af Vejle Fodbolddommerklub. Den hæder er han foreløbig det eneste
medlem, som har opnået.
.
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Kaj Sørensen trækker
lod før kampen mellem
VB og det brasilianske
hold Atletico Pourtogoro i maj 1956. Kaj
Sørensens indsats i de
to kampe mellem de to
hold var stærkt
medvirkende til, at han
blev rykket op i 3.
division

Kristina Husballe blev Vejles
tredje FIFA-dommer
Fra 2012 blev forbandelsen brudt
Ikke siden Kaj Sørensen i midten af 1970’erne lagde fløjten på hylden, har
Vejle Fodbommerklub haft en international dommer. Men det blev der lavet
om på, da Kristina Husballe skiftede DFU-skiltet på trøjen ud med det væsentligt flottere FIFA-skilt.
Kristina Husballe tog dommereksamen som 17-årig i 2003. Dengang var hun
selv en aktiv fodboldspiller på dameholdet i hjembyen Tørring, og det var
netop oplevelserne i hendes egne kampe, der overbeviste hende om, at hun
skulle forsøge sig som dommer.
- Det var nok lidt i protest, at jeg startede som fodbolddommer. Det var for
at vise, at jeg altså kunne gøre det bedre end de dommere, vi havde i vores
kampe, fortalte Kristina Husballe for år tilbage til Vejle Amts Folkeblad.
Som spiller havde Kristina Husballe allerede gjort sig bemærket blandt nogle
af de kommende kolleger i sort.
- Jeg var en rigtig led spiller. Råbte og skreg hele tiden. Både af modspillere,
dommere og tilskuere, fortalte hun.

Anfører nægtede at hilse
Det blev en vanskelig start for den unge dommer. I hendes første kamp – en
drengekamp i Jelling – nægtede den ene anfører at give hende hånden, fordi
hun var en pige, og kun fordi hans træner forlangte det, endte han alligevel
med at hilse.
I 2005 flyttede hun fra hjemmet i Tørring til Horsens, hvor hun begyndte at
læse finansøkonomi. Det gav bedre mulighed for at dømme, da hun uden
egen bil kunne have vanskeligt ved at komme frem til kampene, da adressen
var i Tørring.
Herefter gik det hurtigt. I 2007 avancerede Kristina Husballe til serie 2 herrer, og samtidig rykkede hun op i kvindernes 1. division. Allerede året efter
var hun at finde i landets bedste kvinderække, 3F Ligaen, og fra bagyndelsen
af 2012 blev hun udnævnt som FIFA-dommer.
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Tilbage til Vejle
I 2011 var Kristina Husballe kommet “hjem” til Vejle Fodbolddommerklub.
Adressen er nu i Jelling, og det er herfra, at hun hver uge kører ud til kampe.
Det er primært kampe i den bedste kvindelige række, der tager hendes tid.
Men ind imellem bliver det også stadig til herrekampe, og i 2012 rykkede
Kristina Husballe op i herrernes serie 1.
Hun er stadig ny som international dommer, men hun har allerede sat sig en
ny målsætning. Det handler om at komme med til et OL.
- Nu skal jeg i første omgang have skabt mig et navn, for lige nu er der ingen,
der ved, hvem jeg er. Men forhåbentlig ved de om et år eller to, at de skal
satse på mig. Jeg håber at avancere så hurtigt som muligt, sagde Kristina
Husballe.

Fra begyndelsen af 2012 blev Kristina Husballe udnævnt som ny FIFA-dommer.
Hun er dermed den tredje dommer fra Vejle, der har båret det fornemme skilt på
trøjen.
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En hel familie trækker i
dommertøjet
Hos familien Søbye i Givskud har det aldrig været nødvendigt at finde en
undskyldning frem, når tasken blev pakket og familien forladt for en eftermiddag. Her er hele familien nemlig vant til hvervet som dommer. På et
tidspunkt var alle fire medlemmer af familien også medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub.
Bjarne Søbye tog dommereksamen i 1978, og han avancerede op gennem
rækkerne. I 1988 rykkede han op i jyllandsserien, mens det i 1991 blev til
avancement til danmarksserien. I 1994 rykkede Bjarne Søbye endnu engang
op og blev divisionsdommer, og i 1998 rykkede han for sidste gang op, da
han blev indplaceret i 1. division. Her dømte han, indtil han i 2003 faldt for
DBU’s aldersgrænse på 45 år.
I 1996 havde Bjarne Søbye fået følgeskab i dommerklubben af sin ældste
søn, Kenneth. I 1998 var det hustruen Elin Søbye, der tog dommerkort, og i
2000 fulgte den yngste søn, Steffan, med.
Fra 1996 til 1999 varetog Bjarne Søbye jobbet som kampfordeler, og der gik
kun to år, før tjansen igen var at finde i Givskud. Denne gang var det Elin W.
Søbye, der satte sig på posten, hvor hun fortsat sidder – i dag som ansat af
DBU Jylland.
Kenneth Søbye var i nogle år aktiv i Vejle Fodbolddommerklub, hvorefter
han meldte sig ud. De tre resterende familiemedlemmer er fortsat at finde på
dommerklubbens medlemsliste.
Steffan Søbye
viser fotografen
det røde kort. At
han blev dommer,
var ikke den store
overraskelse, for
på det tidspunkt
var både mor, far
og storebror
aktive i Vejle
Fodbolddommerklub.
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Der er en bagside af medaljen
Der er mange måder at overbevise omverdenen om, at man ikke bliver behandlet, som man har fortjent det. Ikke altid er alle aktører i forbindelse med
en fodboldkamp enige i de vurderinger, dommeren tager, og både spillere og
tilskuere er ikke sene til at give deres holdning til kende eller tilbyde dommeren den nødvendige hjælp, så han kan komme med den kendelse, der
efter deres vurdering er den helt rigtige.
Men ind imellem sker det også, at en spiller går skridtet videre. Han har formentlig allerede oplevet flere mislykkede forsøg på at overbevise dommeren
om, at han selv er en meget bedre dommer end ham, der nu engang er
blevet udstyret med fløjten. Men da han samtidig er Guds gave til fodboldspillet, nytter det ikke noget, at han smider spilletrøjen for selv at stikke de
gule og røde kort i lommen og tage fløjten i hånden.
Men hvad gør man så, når man selv er en fantastisk fodboldspiller, der bedre end nogen anden – og især da det halvblinde og inkompetente fjols, der i
dagens anledning er blevet udstyret med en fløjte – ved, hvad der skal dømmes? Hvordan får man ham overbevist om, at det, man siger, altså er rigtigt?
Når ord ikke længere virker, kan det blive nødvenigt med vold, tænker spilleren måske. Og klask!

Syv dages karantæne
Det sker ikke ret tit, at en dommer oplever at blive angrebet koporligt i forbindelse med afviklingen af en fodboldkamp. Men gennem årene har nogle
af Vejle Fodbolddommerklubs medlemmer oplevet ubehagelige episoder. Et
eksempel opstod i maj 1999, hvor Karsten Nesgaard passede fløjten i en
kamp mellem Smidstrup/Skærup IF og Harte G&IF i serie 5.I forbindelse
med en udvisning af Harte G&IF’s målmand, blev målmanden så ivrig for at
fortælle Karsten Nesgaard, at kendelsen var forkert, at han slog ham til jorden.
Det fik dog ikke Karsten Nesgaard til at trække udvisningen tilbage. I stedet
blev kampen afbrudt, og hele hændelsesforløbet blev indberettet til JBU, der
kvitterede ved at sende Harte-spilleren i skammekrogen i syv kampe. En
kendelse, som Vejle Fodbolddommerklubs formand, Per Abrahamsen, i øvrigt var stærkt utilfreds med.
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Vejle Amts Folkeblad kunne efter serie 5-kampen i maj 1999 mellem Smidstrup/
Skærup IF og Harte G&IF fortælle, at den Harte-spiller, der slog dommer Karsten
Nesgaard til jorden, blev belønnet med syv spilledages karantæne.
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Nogle dommere spiller fodbold
De fleste dommere har spillet fodbold, inden de besluttede sig for at tage
fløjten i hånden. Men det er de færreste, der får tid til selv at trille rundt med
bolden, efter de er blevet aktive dommere.
Det blev der lavet om på i 2004, hvor Tommy Rasmussen tog initiativ til at
lave et indendørs hold i Vejle Fodbolddommerklub og stille op i diverse
turneringer.
I december 2004 var Vejle Amts Folkeblad med på sidelinjen, da dommerholdet deltog i vej- og firmaturneringen i Gormshallen i Jelling. Det viste sig,
at dommerne ikke var uden evner, for i den første kamp, hvor modstanderen
var Brandbjerg Højskole, sikrede dommerne sig en sejr på 4-2.
- Der var ikke meget luft i den bold, sagde Tommy Rasmussen, da han efter
kampen var kommet i sikkerhed på den anden side af banden.
- Det er ligesom i os, tilføjede Torben Johansen.

Kun ét frispark
Denne dag var det Sigurd “Sigge” Dalgas, der passede fløjten, og selvom der
i den første kamp ikke var meget at brokke sig over for dommer-holdet,
mente de alligevel ikke, at det var en fordel, at de kendte den neutrale opmand.
- Nu har vi spillet syv kampe i turneringen, og vi har kun fået tilkendt ét frispark, sagde Tommy Rasmussen, der syntes, at det godt kunne være blevet
til nogle flere.
Det syntes Kurt Carlsen også, for i løbet af kampen brokkede han sig til Sigurd “Sigge” Dalgas. Kurt Carlsen mente, at han blev snydt for et hjørnekast,
og ifølge hårdnakkede rygter var der også verbale hug fra dommer-holdet til
den kollega, der i den forgangne runde passede fløjten.
- Vi var ikke hårde mod ham. Han fik bare en konstruktiv skideballe. I dag er
det en fordel, at det er Sigge, der dømmer. Vi ved altid, hvor han står, sagde
Henrik Christensen med et grin.

Markedsføring
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Som aktiv spillede Henrik Christensen selv i serie 1 i Bredballe IF, men selvom han i mange år udelukkende har været dommer, kan han stadig godt lide
selv at trille lidt med læderkuglen.

- Vi vil gerne spille lidt mod dem, vi dømmer. Gennemsnitsalderen i dommerklubberne stiger og stiger, og sidste års dommerkonflikt har også haft en
negativ indflydelse på vores medlemstal. Nu markedsfører vi os på en anden
måde, sagde Henrik Christensen med henvisning til den konflikt omkring
JBU’s overtagelse af dommerpåsættelsen, der i begyndelsen af 2003 kørte
med DBU/JBU på den ene side og DFU/JFU på den anden.
Otte år efter at være blevet sat i verden er Vejle Fodbolddommerklubs eget
fodboldhold stadig aktivt. Også flere af spillerne på holdet er de samme som
i 2004.

Vejle Fodbolddommerklubs eget hold klarede sig fornemt, da det i 2004 deltog i
vej- og firmaturneringen. Med på holdet ved denne lejlighed var bagerst fra venstre
Tommy Rasmussen, Kurt Carlsen og Bent Albrechtsen. Forrest fra venstre er det
Henrik Christensen og Torben Johansen.
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- Bare de ikke finder den!
I mange år var John Svendsen en af de aktive dommere, der uge efter uge
sørgede for, at sol og vind blev delt lige i fodboldkampe rundt omkring i
Vejle.
Det er nu flere år siden, at fløjten blev lagt på hylden, men John Svendsen
nåede at få afviklet flere tusinde fodboldkampe. De gode oplevelser har altid
været i meget stort overtal, men han har aldrig glemt en oldboys-kamp, hvor
“alt gik galt”. På et tidspunkt blev bolden sparket ud i en kornmark, og tilbage på banen stod John Svendsen bare og ønskede, at spillerne ikke ville
have held med at finde den.
Den oplevelse blev i 2000 illustreret i form af en satirisk tegning i Vejle Amts
Folkeblad.

Var rystende nervøs
Det var i 1980, at John Svendsen for første gang skulle dømme en kamp. Det
var en lilleputkamp mellem Bredballe IF og Vejle Boldklub.
- Jeg var rystende nervøs, selvom jeg var 30 år, fortalte John Svendsen i 2000
til Vejle Amts Folkeblad.
Noget tyder dog på, at han slap rimeligt fra sin debut.
- Det gik rimeligt. Jeg fortsatte i hvert fald, sagde han.

Ventede 5 år på debut
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Faktisk havde John Svendsen allerede flere år siden sørget for at erhverve sig
et dommerkort.
- Jeg kendte Ole Hansen, der var træner for drengemester i Vejle Boldklub.
Han spurgte, om jeg ikke ville være med til at tage dommerkort. Den var jeg
med på, og vi bestod, fortalte John Svendsen.
Dengang spillede han selv fodbold i Vejle FC, og han havde ikke nogle planer om at droppe fodboldspillet for i stedet at blive dommer. Derfor kom der
til at gå fem år, før han begyndte at tage fløjten med ud på banen.
Han har altid nydt at komme ud på de mange forskellige fodboldanlæg, men
i Vejle er der især et sted, hvor han nyder at komme.
- Der er en helt speciel stemning på Vestre Stadion. Vejle FC er en klub med
atmosfære. Jeg boede lige over for Vestre, da jeg var knægt, så det har måske
også noget med det at gøre, fortalte John Svendsen, der til trods for sin kær-

lighed til “de grønne” valgte, at han i sine egne ungdomsår ville optræde i
VB’s røde trøje. Det var der dog en helt anden grund til.

Kom gratis ind
- Klubben spillede i 1. division, og havde man et medlemskort til klubben,
kunne man jo komme gratis ind til divisionskampene, sagde John Svendsen.
Han var ikke altid fast mand på førsteholdet, mens han spillede i rødt og
hvidt hos VB, og da han blev senior, gik turen da også tilbage til vestbyen og
Vejle FC.
- Jeg har nok stadig en svaghed for Vejle FC. Min søn har altid spillet i Vinding, men npr de skulle møde VFC, sagde jeg altid “dem kan I ikke slå, for
de vil noget”, sagde John Svendsen.

Det var en af den slags kampe, hvor alt gik galt. Da bolden på et tidspunkt røg ud i
en kornmark, stod John Svendsen og krydsede fingre for, at det ikke ville lykkes at
finde den.
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Vejle-dommer bag den mest
kendte paragraf
Når dommeraspiranter sidder og forbereder sig på eksamen, mens de
terper paragrafferne i Fodboldloven,
har de 17 paragraffer at holde styr
på. Det er kun de 17 paragraffer, der
er anvendelige, når den kommende
dommer skal testes i teori, men så
snart dommerkortet er i hus, bliver
den nye dommer belært om at gemme de 17 paragraffer væk og i stedet
bekende sig til en helt anden: Paragraf 18.
Den 18. paragraf er blevet en talemåde for den situation, hvor dommeren ser stort på, hvad der står
skrevet i lovteksten og i alles interesse gør, hvad der må betragtes
som sund fornuft uden nødvendigvis
at være teoretisk korrekt.
Faktisk var det netop i Vejle og af en
Vejle-dommer, at Paragraf 18 blev
opfundet. Kaj Sørensen, som var
manden bag den i dag så berømte
paragraf, kan ikke sætte noget præcist årstal på, hvornår paragraffen
kom til verden, men han husker omstændighederne og årsagen.
- Jeg var på et kursus på idrætsskolen
i Vejle, og der var en svensker som
gæstetaler, fortæller Kaj Sørensen.
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Den svenske instruktør var i gang
med at fortælle de danske topdommere, hvordan de skulle agere ude
på banerne. Kaj Sørensen var dog
ikke enig, og især brugen af kortene
– som i størstedelen af Kaj Sørensens
aktive karriere ikke eksisterede –
brød han sig ikke om.
- Jeg sagde: “Det duer ikke, at vi skal
bruge kortene i tide og utide. Det
sætter respekten for os over styr”,
genfortæller Kaj Sørensen.
I forbindelse med sin 80 års fødselsdag fortalte Kaj Sørensen i et interview med Vejle Amts Folkeblad, at
han aldrig prøvede at vise en spiller
ud med det røde kort. Han brugte i
stedet sin personlighed og sit store
korpus til at skabe respekt blandt
spillerne. Og så selvfølgelig den sunde fornuft.
- Jeg lærte engang, at der var noget,
der hed sund fornuft. Jeg mener, at
reglerne er vejledende, men det er
den sunde fornuft, der skal bruges,
siger Kaj Sørensen og spoler igen tiden tilbage til kurset på idrætsskolen
i Vejle, hvor han var begyndt at sige
den svenske instruktør imod.
- Den sunde fornuft bør skrives ind i
fodboldloven, foreslog jeg. Og der-

med var paragraf 18 opfundet, fortæller Kaj Sørensen, der vurderer, at
paragraffen er cirka 30 år gammel.

- Jeg kom i DBU’s dommerudvalg i
1980, og det skete, mens jeg var
medlem der, så det har nok været
omkring 1982, siger Kaj Sørensen.

§ 18
§ 18
§ 18
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Dommerklubben har ofte været i
medierne
Ikke sjældent gennem de 75 år, som Vejle Fodbolddommerklub har eksisteret, er klubben på den ene eller anden måde havnet i medierne.
Ofte er det de lokale aviser, Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen Vejle, der
har bragt historier, hvor dommerklubben har været den ene part i en sag, der
ikke sjældent har handlet om en kontrovers i forbindelse med en fodboldkamp.
Men også de mere bløde historier har fundet vej til spalterne, og ofte har
avisen efter dommerklubbens generalforsamling kunnet give dens læsere et
kort resume af, hvad der er sket i dommerverdenen i det forløbne år.
Det er også tilfældet i denne artikel, der er bragt efter Vejle Fodbolddommerklubs generalforsamling i 1996. Her kan avisen fortælle, at Erik Methmann efter 25 år som bestyrelsesmedlem – heraf de 16 år som formand – har
valgt at trække sig fra bestyrelsen. Per Abrahamsen blev valgt som ny formand, mens Søren Refsgaard på samme generalforsamling blev valgt som ny
kampfordeler efter Leif Lauersens stop.

34

Ugeavisen Vejle fortalte efter Vejle Fodbolddommerklubs generalforsamling i 1996,
at Erik Methmann efter 25 år forlod dommerklubbens bestyrelse og overlod
formandsposten til Per Abrahamsen.

Det er vigtigt at kunne reglerne
Det er vigtigt at være opdateret på Fodboldloven. Også de regler, man som
dommer stort set aldrig behøver tage i brug, er det nødvendigt at have stående på rygraden. Det lærte Arne Pedersen, da han i oktober 1999 skulle
dømme en kamp i serie 6 mellem Øster Nykirke IF og Sole IF.
Arne Pedersen var sædvanligvis – og er stadig – en dommer, der kan lovens
ord til fingerspidserne, men denne dag blev han udsat for noget, han aldrig
før havde oplevet og formentlig aldrig havde troet, at han skulle komme til at
opleve.
I kampens hede fik han valgt en forkert løsning, og det endte med en satirisk
artikel i Vejle Amts Folkeblad. En omtale, der var ganske usædvanlig for en
kamp på dette niveau.

Seks spillere tilbage
Kampen mellem Øster Nykirke IF og Sole IF var den sidste i serie 6 i 1999-sæsonen. Ingen af de to hold havde værdifulde point på spil, og det var især
tydeligt hos udeholdet, der allerede i 1. halvleg fik en spiller vist ud for at
spille bolden med hånden.
Inden pausen forlod en Sole IF-spiller banen frivilligt, og da udeholdet ikke
havde nogle reservespillere med, var holdet nu nede på ni spillere. I 2. halvleg forsvandt endnu en Sole-spiller fra banen, og da holdet desuden fik en
spiller skadet, var der nu kun syv spillere til at tage kampen op mod et stærkt
hjemmehold.
Efter 75 minutters spil var stillingen 7-0 til Øster Nykirke IF, og da en spiller
fra Sole IF på dette tidspunkt fik en advarsel for at spille bolden med hånden,
var der kun seks spillere tilbage på udeholdet. Og man skal da være syv,
ikke?
Arne Pedersen havde formentlig hverken før eller siden oplevet, at et hold i
løbet af en kamp oplevede så kraftigt mandefald, men hukommelsen sagde
ham, at en kamp skulle afbrydes, hvis et hold nåede ned på færre end syv
spillere. Dermed sluttede opgøret.

Huskede forkert
Men Arne Pedersen havde husket forkert. Det opdagede han allerede, da
han kom hjem, og i indberetningen skrev han, at han var klar over, det havde
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været en fejl at fløjte kampen af. JBU’s disciplinærudvalg besluttede på baggrund af omstændighederne at stadfæste resultatet på 7-0 til Øster Nykirke
IF, selvom kampen altså blev et kvarter kortere end planlagt.
Lige siden har alle dommerne i Vejle Fodbolddommerklub været klar over,
hvad de skal foretage sig, hvis de kommer i den situation, som ingen – altså
undtagen Arne Pedersen – alligevel nogensinde kommer i: Et hold skal bestå
af minimum syv spillere for, at kampen kan begynde. Er kampen først kommet i gang, skal den fortsætte, indtil der ikke er flere spillere på det ene hold.
En kamp, der fejlagtigt blev
fløjtet af 15 minutter for
tidligt, førte i oktober 1999 til
en satirisk artikel i Vejle Amts
Folkeblad.
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Artiklen er et lettere redigeret genoptryk af den artikel, der for første gang blev
bragt i Vejle Fodbolddommerklubs 50 års jubilæumsskrift i 1988.

ET TANKEEKSPERIMENT FRA HANS WERGE

Dommerens placering –
tanker om et vanskeligt hverv
Selve kunsten at spille fodbold blev
aldrig én, jeg kunne beherske til
fuldkommenhed – snarere det stik
modsatte. Derfor forekom det at
være en logisk følge af en voldsom
interesse for det ædle spil, at jeg i
begyndelsen af 1960’erne gjorde
det, der dengang i daglig tale hed
“tog dommerkort”.
Den officielle udlægning af bedriften
var noget med “den teoretiske prøve
i fodboldlovene”, hvorefter det gik
løs med den praktiske side af sagen.
Og på ét punkt nåede jeg det samme
som alle andre dommere: Jeg kom
aldrig så højt op i rækkerne, som jeg
selv syntes, at evnerne (engang) rakte til.
Alligevel drev jeg det vidt – set i den
rette målestok. Min første kamp – et
lilleput-opgør på den navnkundige
“Sahara” – affødte nemlig følgende
pædagogiske bemærkning fra klubbens daværende formand, Aksel Petersen:
- Hans, du må gerne komme uden
for midtercirklen…!
Det råd fulgte jeg naturligvis, og det
gav gennem et par tusinde kampe –

heraf en del på Fyn – masser af dejlige oplevelser med spillerne og kollegerne. Plus at det endnu aldrig har
kunnet påvises, at frisk luft og lidt
motion skulle være direkte skadeligt.

Holder aldrig op
Da “karrieren” sluttede, skyldtes det
primært, at døgnet havde for få timer
til de mange mulige – og umulige –
gøremål.
Men det, at man holder op med at
dømme, betyder ikke, at man ikke
længere er fodbolddommer.
Manden i sort er uden sammenligning ham, der er mest spændende at
se. Løjerligt nok er det jo også ham,
der i videst mulige omfang har den
almindelige tilskuers bevågenhed.
Dermed nærmer vi os sagens kerne.
Det har nemlig altid undret mig, at
man med utrolig omhu finder den
mest umulige – ofte komplet tåbelige
– mandsperson i miles omkreds.
Ham udstyrer man med en passende
dragt og stikker ham en fløjte, så han
kan fordele sol og vind efter eget forgodtbefindende.
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Denne tegning illustrerer Hans Werges forslag til dommerens placering.
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Især når nu tilskuerpladserne – og
ikke mindst presselogen – er fyldt
med fagfolk, som tilsyneladende
kender reglerne meget bedre. Folk,
som aldrig ville begå de samme fejltagelser, som vi dommere af vanvare
begår.

Fejlplaceret?
Måske skal man søge ondets rod ved
det faktum, at man har placeret
dommeren forkert?
Hvorfor skal han løbe rundt inde på
banen, når han åbenbart intet kan
se? Når man nu har så let ved at afgøre den mindste detalje et halvt
hundrede meter fra gerningsstedet,
dybt tilbagelænet og med en kop øl
eller kaffe til at klare såvel tørsten
som stemmen.
Inden tankeeksperimentet udvikler
sig for voldsomt, må jeg hellere tilstå, at jeg naturligvis udmærket ved,
hvorfor dommeren skal have den
centrale placering i og omkring midtercirklen. Ellers ville det nemlig

være alt for svært for tilskuerne at få
afløb for deres aggressioner. Tænk
dog på, hvor besværligt det ville blive, hvis man skulle følge spillet i den
ene retning – og råbe sine ukvemsord efter dommeren i den stikmodsatte retning…
Derfor – og sikkert også af andre
grunde – skal vi blive i arenaens
midte. Som fortidens gladiatorkampe var til for at give pøbelen, hvad
pøbelen ville have, er det nu dommerens lod at lægge ryg til hobens
tilråb.

Vores hemmelighed
En interessant tillidshverv, hvor intet
nyt er godt nyt. Hvor ros hører til
sjældenhederne. Et job, som for den
udenforstående må føles som rendyrket selvpineri. Hvad får os til det?
Hvorfor stiller vi op til klø søndag
efter søndag?
De fleste dommere kender svaret –
men lad endelig det forblive vores
hemmelighed.
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Elitedommere i
Vejle Fodbolddommerklub
1940

Ernst Hansen

1987

Per Abrahamsen

1956

Kaj Sørensen

1987

Søren Østergaard

1965

Arne Sørensen

1994

Bjarne Søbye

1968

Ejgil Jensen

2010

Stefan Kirkedal

1983

Leif Lauersen

2011

Kristina Husballe

I 1983 rykkede Leif Lauersen op i 3. division og blev Vejle Fodbolddommerklubs
første elitedommer i 10 år. Oprykningen gav en god omtale i Vejle Amts Folkeblad.
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Formænd i
Vejle Fodbolddommerklub
1938 – 1944		

Laurits Sørensen

1944 – 1950		

Aage Christensen

1950 – 1969		

Aksel Petersen

1962 (i en måned)

Alfred Jensen

1969 – 1980		

Kaj Sørensen

1980 – 1996		

Erik Methmann

1996 – 2000		

Per Abrahamsen

2000 – 2004		

Ulrik Malmberg

2004 – 2008		

Henrik Christensen

2008 – 2012		

Lau Witt Jensen/Dreisler

2012 – 			

Lars Sørensen

Erik Methmann er en af Vejle Fodbolddommerklubs mest markante formænd nogensinde. I 16 år
stod han i spidsen for klubben, inden han i 1996
blev erstattet af Per Abrahamsen. Erik Methmann
døde som 62-årig i 2007.
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Kampfordelere i
Vejle Fodbolddommerklub
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1944 – 1955		

Helge Ormstrup

1955 – 1958		

Even Stauner

1958 – 1962		

Holger Hansen

1962 – 1969		

Aksel Petersen

1969 – 1971		

Asger Jensen

1971 – 1980		

Erik Methmann

1980 – 1996		

Leif Lauersen

1996			

Søren Refsgaard

1996 – 1999		

Bjarne Søbye

1999 – 2000		

Hilbert Rasmussen

2000 – 2001		

Lars Peter Beck

2001 – 			

Elin W. Søbye

I 2001 blev Elin W. Søbye valgt som kampfordeler i Vejle Fodbolddommerklub, og
12 år senere er det fortsat hende, der sørger for, at der hver uge er en dommer til
kampene i Vejle-området.
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DE GAMLE DRENGE
60 års jubilarer i Vejle Fodbolddommerklub
2011

Kaj Sørensen

50 års jubilarer i Vejle Fodbolddommerklub
2001
2008
2012

Kaj Sørensen
Leif Kristensen og Ejgil Jensen
Ole Essemann

40 års jubilarer i Vejle Fodbolddommerklub
1991
1997
2002
2005
2008
2011

Kaj Sørensen
Ejgil Jensen og Leif Kristensen
Ole Essemann
Ib Frantzen og Folmer Lorentzen
Preben Birn og Karsten Ransby Nielsen
Kaj Hauge og Leif Lauersen

25 års jubilarer i Vejle Fodbolddommerklub
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1963
1965
1969
1976
1983
1987
1990
1992
1994
1996
1997
1999

Ingvard Knudsen Jensen
Arne Dupont
Aksel Petersen
Kaj Sørensen, Asger Jensen og Aage Pedersen
Ejgil Jensen og Leif Kristensen
Carl Andersen, Tommy Jørgensen og Ole Essemann
Ib Frantzen, Tage Olesen, Folmer Lorentzen og Erik Methmann
Jens Ole Hougaard, Preben Birn og Karsten Ransby Nielsen
Elvin Abrahamsen og Svend Erik Kissow
Poul Juhl Jensen, Kaj Hauge, Jørgen Nygaard og Leif Lauersen
John Bertram, Erik Langkilde Nielsen, Søren Refsgaard
Søren Østergaard og Ernst Møller

2000
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Benno Jacobsen, Per Abrahamsen, Sigurd Dalgas, John Svendsen
og Christian Panbo
Bent Albrechtsen, Niels Johan Nielsen og Jørn J. Jensen
Bjarne Søbye og Heine Clemmensen
Finn Hansen
Finn Sørensen, Jens Palmelund Jensen og Ulrik Malmberg
Jørgen Nielsen og Keld Smedegaard Pedersen
Preben Jakobsen, Mogens Jul Nielsen, Ernst Nielsen og Erik Vinstrup
Tage Bohl
Bjarne Kissow og Lars Bilde
Gert Frisch Rasmussen, Henrik Malmberg og Lars Sørensen
Flemming Elmgreen
Henrik Christensen, Jan S. Pedersen, Bo Sørensen og Arne Matzen

Hvert år har Vejle Fodbolddommerklub hædret sine jubilarer. Her er det formand
Erik Methmann (til højre), der ved klubbens generalforsamling i 1989 overrækker
nål for 25 års medlemskab til Ejgil Jensen, mens Leif Kristensen ser til og venter på
at få en tilsvarende nål.
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Stort og småt gennem 75 år
1938
Om klubbens stiftelse findes der intet skriftligt. Men det skulle være
ganske vist, at det foregik den 27.
juli.
Men der står noget om det første
møde – på Palæ Caféen, torsdag den
25. august:
Efter en saglig diskussion angående
lovene, enedes man om at lade Handelstrykkeriet trykke 60 eksemplarer, som tilsendes medlemmerne.
Formanden anmodede sekretæren
om at sende et eksemplar af lovene
til interesserede i det sydlige Jylland.
Mødet sluttede med fælles kaffebord, hvor der udspandt sig en livlig
diskussion.

1939
Formanden, der på et møde i Viborg
var blevet bestyrelsesmedlem i den
nye dommer-union, redegjorde for
unionens formål, og da indskud og
kontingent helst skulle tilsendes
straks, blev medlemmerne enige
om, selv at betale ovennævnte – for
at aflaste den lokale kasse.

1940
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Formanden bød velkommen – og
særligt til det nye medlem Ernst
Hansen – og ønskede alle godt nytår.
Ved det fælles kaffebord drøftede

man med stor interesse den kommende sæson og dommermødet i
Fredericia den 24. februar. Efter formandens opfordring til flittigt at
møde op til møder og generalforsamling sluttede mødet.

1944
Generalforsamling på Palæ Caféen:
Ingvard Knudsen Jensen aflagde beretning og regnskab efter først at
have ønsket Aage Haugesen velkommen som nyt medlem.
Til bestyrelsen valgtes Aage Christensen, Helge Ormstrup og Arne
Dupont.
Afgået bestyrelse: Ingvard Knudsen
Jensen, Laurits Sørensen og Aage
Vesterlund.
Til slut nød man et par stykker smørrebrød.

1945
Klubben var pr. rutebil i Hedensted
til en aftenfodboldkamp. Dårligt vejr
med regn det meste af aftenen. Hedensted spillede med et stærkt Ahold, og vi tabte 9-2. Efter kampen
var der et fornøjeligt kaffebord, og
trods nederlaget og det dårlige vejr
syntes vore damer, det havde været
en morsom tur.

1946

1948

Arne Dupont fremlagde regnskabet,
der begyndte med en kassebeholdning på 8,35 kroner og sluttede med
et underskud på 47,55 kroner.
Bestyrelsen foreslog kontingentet
forhøjet til 12 kroner årligt – mod at
klubben betaler Fodbolddommeren.
Otte medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Det svarede til en
fremmødeprocent på 50.
Da JFU i 1947 skulle afholde delegeretmøde i Vejle – og da det ville koste dommerklubben en del penge –
besluttede medlemmerne, at der fra
honoraret i alle kampe mellem 1.
april 1946 og 1. april 1947 skulle betales 1 krone til dommerklubbens
kasse.

Generalforsamling på Hotel Phønix:
Der var mødt 13 medlemmer. Formanden, Aage Christensen, aflagde
beretning. Heraf fremgik, at der havde været nok at bestille for medlemmerne. Derefter aflagde Arne Dupont regnskabet, der sluttede med
en kassebeholdning på 9 øre.
Under eventuelt enedes man om at
holde 10 års jubilæumsfest den 24.
juli. Festudvalget består af Erik Andkær, Ingvard Knudsen Jensen og Aksel Petersen.

1947
Angående sagen Ernst Hansen havde flere ordet, og alle fordømte hans
optræden. Ikke mindst hans faldne
ord angående afgiften, der havde
været noget ærekrænkende, særligt
for bestyrelsens vedkommende.
Ernst Hansen havde nægtet at betale
1 krone af honoraret for hver af sine
kampe i et år til dommerklubben,
som det ellers var blevet vedtaget på
generalforsamlingen i 1946.
Efter indgående drøftelser for eller
imod enedes man med alle stemmer
at ekskludere ham af klubben, ligesom hans abonnement på “Fodbolddommeren” blev kaldt tilbage.

1950
Efter at have modtaget skrivelser fra
en del medlemmer indvarslede bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 21. januar på
Grand Hotel.
Eneste punkt på dagsordenen var
omtalte skrivelse, hvori der ankedes
over, at der blev bestilt for lidt inden
for klubben.
Hele bestyrelsen stillede sine mandater til rådighed.
På generalforsamlingen blev Aksel
Petersen enstemmigt valgt som ny
formand, og der var genvalg af
kampfordeler Ormstrup og ligeledes
genvalg af kasserer Jus Hansen.

1951
…til slut enedes man om såvidt muligt at få arrangeret en koncert med
Svend Asmussens orkester i løbet af
efteråret.
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1952

1956

Bestyrelsesmøde for at tage stilling
til, om der skulle holdes et offentligt
andespil til at styrke vor kasse. Det
blev vedtaget at forsøge at holde andespillet, og ansøgning til politiet
blev indsendt.

Da der er flere, der ønsker, at der
holdes dommereksamen her i byen,
forsøger vi gennem meddelelse til
klubberne at samle de fornødne 25
aspiranter. Kan det ikke lade sig gøre
med 25, vil man for de tilmeldte forsøge at få disse med i en eventuel
naboby.

1953
Vejle Fodbolddommerklub foretog
en fodboldtur til Brande, hvor der
var arrangeret en kamp med Brande
Old Boys. Kampen var i pressen slået meget stort op, og det var med
stor forventning, vi tog afsted. Kampen tabte vi med 3-1, men ved den
efterfølgende fest på Madsens Hotel
med spisning og dans tog vi eftertrykkeligt hævn, og det blev sent,
inden vi endelig lod Brande få nattero.

1954
Næste punkt på dagsordenen var
valg af formand. Skønt Aksel Petersen bad generalforsamlingen om at
finde en afløser på grund af sygdom,
indvilgede han dog i at fortsætte, da
han med akklamation blev valgt.

1955
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Ingvard Knudsen Jensen holdt aftenens foredrag om dommeren og
hans oplevelser gennem en årrække.
Ingvard kom her ind på mange forskellige tanker, og de førte til en livlig
diskussion og en vis eftertanke.

1957
Det blev vedtaget på et bestyrelsesmøde at sende en meddelelse til en
af vore klubber om, at dommerklubben ikke kan stille dommere til kampe, hvor denne klub deltager, fordi
mange af vore medlemmer har haft
en del vrøvl fra denne klub.

1958
18 medlemmer var mødt op til medlemsmøde om lovstof. Lund-Sørensen gennemgik skub og obstruktion,
og vi fik en grundig gennemgang af
disse regler.

1959
Angående mødepligt: Vi henleder
medlemmernes opmærksomhed på,
at der på sidste generalforsamling
blev vedtaget følgende: Hvert aktivt
medlem har pligt til at møde til
mindst to møder i hver halvsæson. I
modsat fald vil vedkommende medlem ikke få tildelt kampe.

1960
Der har i år været indgået to sager til
klubben, dels fra Mads Madsen ved
en kamp i Grejsdalen, og dels fra
Henry Pedersen vedrørende en
kamp i Vinding.
Begge er eller vil blive bragt i orden.
Det var beklageligt, at vi glemte at
stille dommer til kampen mellem
Bredballe og Hovedgaard i serie 3.
Esbjerg fB har klaget over, at det var
Vejle-dommere, som dømte unionskampen mellem EfB og VB i Grindsted.
Dette blev besvaret med, at vi ikke
havde indflydelse derpå, da dommere til disse kampe ansættes af JBU.

1961
Medlemsmøde på Grand Hotel
mandag den 25. september:
Indbudt var JBU’s bestyrelsesmedlem Hugo Sørensen, Vejle. Han skulle overrække den nyindstiftede nål
til de af Vejle Fodbolddommerklubs
medlemmer, som havde gjort sig fortjent til at modtage nålen.
Derefter overrakte Hugo Sørensen
11 nåle til følgende: Arne Dupont,
Aage Haugesen, Asger Jensen, Helge Ormstrup, Åge Petersen, Aksel
Petersen, Even Stauner, Carl P. Vistesen, Ernst Hansen, Ingvard Knudsen
Jensen og Asger Nielsen.
Følgende tre var forhindret i at være
til stede: Aage Therkelsen, Aage
Christensen og Aksel Nielsen. De tre
nåle skulle formanden overrække
personligt.

Aftenen sluttede med kaffebord.

1962
Ordinær generalforsamling den 18.
januar.
H.P.: Jeg foreslår, at vi vælger A.P. til
kampfordeler og Haugesen til formand, og efter generalforsamlingen
kan Haugesen så trække sig.
H.H.: Kan vi ikke blive enige om at
vælge A.P. i aften og undlade at vælge formand, så vi kan komme videre?
Derpå blev generalforsamlingen suspenderet i fem minutter for at bestyrelsen kunne finde en løsning. Men
den måtte konstatere, at man ikke
kan gå imod lovene.
Derpå gik man over til valg af kampfordeler, og Aksel Petersen blev enstemmigt valgt.
Valg af ny formand blev Alfred Jensen.
Ekstraordinær generalforsamling den
19. februar:
Aksel Petersen blev bragt i forslag og
blev valgt til formand.

1963
Fra generalforsamlingen den 17. januar:
Den 28. juli 1938 blev klubben stiftet, så vi har 25 års jubilæum i år.
Skal vi så feste?
E.J.: Vi skal tage stilling hertil i aften.
A.J.: Festen skal kun være for medlemmer – og kun i det små.
E.A.: Vi har mange penge i kassen,
hvad skal vi spare op til?
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A.S.: Festen skal være uden damer,
og hvert medlem må selv betale.
H.P.: Hvis ikke vore koner havde
stået bag os, var klubben aldrig blevet 25 år. Damerne skal med.
Formanden: Selvfølgelig skal vore
damer med.
E.J.: Vi kan stemme om det.
Afstemning:
Punkt 1. Skal vi feste? Det blev vedtaget.
Punkt 2. Skal damerne med? Det
blev vedtaget.
Punkt 3. Middag eller frokost? Frokost blev vedtaget.
Punkt 4. Prisen? Bestyrelsen skulle
bestemme beløbets størrelse.
Lørdag den 10. august afholdt klubben 25 års jubilæum på Grand Hotel. Der var 60 deltagere til festen, og
som gæster var JFU’s formand, Wagner Nielsen, med frue.
Formand Aksel Petersen indledte festen med velkomst til alle og takkede
for de mange gaver og hilsner, der
var kommet i dagens anledning. Han
gav et kort resume over klubbens historie og nævnte blandt andet, at der
kun havde været tre formænd i klubbens 25-årige historie.

1964
Flæskespil afholdt på Grand Hotel
den 9. december. Vore damer var
med, og 50 var mødt op for at få andel i stegene. Efter spillet var klubben vært ved kaffebord.
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1965
Formanden orienterede medlemmerne om de nye regler, der skal til
debat i FIFA:
1) Indkast sløjfes, og der sparkes ind
i stedet.
2) En grov forseelse kan også medføre straffespark – på hele banen.
3) Offside skal kun gælde i straffesparksfeltet.

1966
Fra generalforsamlingen:
Medlemstallet er steget til 55 aktive
og 12 passive. Arne og Kaj Sørensen
er stadig i 1. division, og Ejgil Jensen
og Otto Ejsing er kommet i DS med
Harry Iversen som suppleant.

1967
Helge Ormstrup og Arne Dupont
blev hædret og fik tildelt manchetknapper af JFU for 25 år som aktive
dommere.

1968
Generalforsamlingen 31. januar:
Kaj Sørensen bød velkommen og redegjorde kort om formanden, Aksel
Petersens, fravær på grund af sygdom. Han oplyte, at A.P. var i bedring og foreløbig var på Hornsyld
Sygehus.
Kaj Sørensen ønskede Ejgil Jensen
tillykke med, at han var rykket op i 3.
division, og til Harry Iversen, som nu
var i DS.

1969
Bestyrelsen blev enig om, at man fra
i år ville starte med den lokale bedømmer-ordning og stile efter, at der
blev mindst to bedømmelser pr.
medlem.
På generalforsamlingen aflagde Aksel Petersen formandsberetning.
Han meddelte, at det var 18. og sidste gang, da han ønskede at fratræde
på grund af sygdom.
Ny formand blev Kaj Sørensen. Asger Jensen blev kasserer, og Alfred
Jensen blev sekretær.
Møde på Grand Hotel den 4. august:
Formanden, Kaj Sørensen, bød velkommen og indledte med at udtale
mindeord over Arne Kapp Petersen
og Aksel Petersen. Sidstnævnte var
formand for Vejle Fodbolddommerklub i 18 år, og han var i et år formand for JFU. Han havde til sin død
sæde i JBU’s dommerudvalg.

1970
Før et medlemsmøde i september:
Alfred Jensen meddelte bestyrelsen,
at han ville udtræde af bestyrelsen
og meldte sig ud af Vejle Fodbolddommerklub. Formanden meddelte
medlemmerne dette, og en diskussion blev ført angående klubben. Herunder bebudede Kaj Sørensen og
Asger Jensen deres fratrædelse pr.
1971.

1971
Hverken formand eller kasserer blev

dog væltet ved januar-generalforsamlingen.
Af formandens udførlige beretning
fremgik det, at Arne og Kaj Sørensen
fortsat er at finde i 1. division, og at
Erik Methmann er rykket op i DS.
Bestyrelsen kom til at bestå af: Formand Kaj Sørensen, næstformand
Asger Jensen, kasserer Folmer Lorentzen, sekretær Leif Kristensen. Til
ny kampfordeler valgtes Erik Methmann.

1972
Under eventuelt udspandt sig en
lang, men saglig diskussion angående bedommerordningen.

1973
Søndag den 9. september holdt festudvalget møde på stadion. Der var
blevet ringet til formanden fra Grand
Hotel, hvor vi havde bestilt lokaler til
festen den 7. december. Men ved en
fejltagelse kunne man ikke huse
klubbens fest.

1974
Efter reduktion af divisionsdommernes antal har klubben nu kun én
dommer tilbage i 1. division, nemlig
Kaj Sørensen, idet Arne Sørensen
var gledet ud, hvilket jo er beklageligt. Endvidere råder klubben over
en dommer i DS, nemlig Preben
Birn.
Medlemmerne blev opfordret til at
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dygtiggøre sig, da vi gerne skulle
have et par dommere mere i de højere rækker.

1975
Vejle Fodbolddommerklub har modtaget et brev fra Egtved om, hvorledes klubben ville stille sig over, at
dommere skulle opgive sit CPRnummer, når der skulle opkræves
dommerhonorar.
Formanden, Kaj Sørensen, ville tage
spørgsmålet op på næste formandsmøde.

1976
Bestyrelsen enes om at komme med
forslag til generalforsamlingen om
en forhøjelse af kontingentet fra 60
til 100 kroner årligt, da dommerbladet er steget fra 24 til 48 kroner, samt
at bedømmerordningen vil koste
mere i 1976 end i 1975.

1977
Fra formandens beretning:
“Et par klagesuk blev det dog også
til. Nemlig at Vejle Fodbolddommerklub for første gang i 25 år ikke mere
var repræsenteret i Danmarksturneringen.
Det var derfor med glæde, at han
kunne lykønske Erik Methmann med
oprykningen til DS.

52

1978
Ved en reception på Motel Hedegården markerede Vejle Fodbolddommerklub sit 40 års jubilæum.
Ingvard Knudsen Jensen, som var
medstifter af klubben, var sammen
med Arne Dupont, der også har været med fra starten, blandt de mange
fremmødte. Desuden kom JFU’s formand, Mogens Due-Frederiksen, og
kolleger fra nabobyerne, repræsentanter fra en del af Vejles fodboldklubber, samt mange af klubbens
egne medlemmer.

1979
Indtil punktet eventuelt var generalforsamlingen forløbet stille og roligt
og havde derfor kun taget en lille
time. Men debatten under dette
punkt tog næsten to timer.
Det var reglerne for oprykning fra
jyllandsserien til danmarksserien,
som skabte den lange debat.
Medlemmerne var utilfredse med, at
JBU’s dommerudvalg midt i sæsonen bestemte, at 38 år var grænsen
for oprykning til DS.
Det gik ud over en af vore dommere,
Leif Lauersen, der netop var blevet
38.
Det blev besluttet at sende en protest til JFU om at tage spørgsmålet
op til ny vurdering.

1980
Ny formand blev Erik Methmann, og
til ny næstformand blev valgt Kar-

sten Ransby Nielsen. Ny kampfordeler blev Leif Lauersen.
Under eventuelt tog den øvrige bestyrelse og medlemmerne afsked
med Kaj Sørensen og Asger Jensen,
som hver fik overrakt en gave med
tak for veludført arbejde i 25 år i bestyrelsen for klubben.

1981
I 1981 er vi også repræsenteret i DS
med to dommere, Karsten Ransby
Nielsen og Leif Lauersen, som er
rykket op i år.
Elvin Abrahamsen har bestået DBU’s
instruktørprøve.

1982
Klubben har dømt 2422 seniorkampe og 1489 ungdomskampe. En
fremgang på 169 kampe.
Der var foretaget 112 bedømmelser,
givet 14 vejledninger, og 44 dommere var blevet testet.

1983
Formanden overrakte Ejgil Jensen og
Leif Kristensen JFU’s sølvnål for 25
års medlemskab og for aktivt dommervirke.
Ejgil Jensen blev i øvrigt valgt til dirigent – et hverv, han har varetaget i
klubben siden 1962.
To dommere er blevet fordremmet.
Leif Lauersen til 3. division og Søren
Østergaard til DS.

1984
Generalforsamling den 17. januar:
Punkt 2 A: Niels Holm Pedersens
anke over eksklusion blev ved skriftlig afstemning godkendt med 31
stemmer for, 27 stemmer imod og
tre blanke stemmer.
Der blev holdt dommereksamen i
januar. 28 aspiranter var oppe, og 23
bestod. Heraf har 14 meldt sig ind i
klubben.
Vejle Fodbolddommerklub har fået
overdraget JFU’s delegeretmøde,
som blev holdt i november.

1985
Bestyrelsen har på et møde den 7.
september slettet 13 medlemmer, da
de ikke havde betalt kampafgift og
kontingenter.
Ole Essemann havde meddelt formanden, at han ikke længere ønskede at være revisor. Suppleanten,
Bent Hansen, overtog hvervet.

1986
Det var lidt skuffende, at der kun var
mødt 30 medlemmer frem til møde i
marts, hvor vi havde besøg af Peter
Mikkelsen, København. Han fortalte
om sin lynkarriere som dommer.
Årets teorimester blev Per Abrahamsen og Søren Christensen.

1987
En forhøjelse af kontingentet og
klubafgiften blev vedtaget for den
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kommende sæson. Desuden skal
samtlige dommere dømme en kamp
i foråret, hvor hele honoraret indbetales til en jubilæumsgave til klubben, som næste år kan fejre 50 års
jubilæum.
Fra sæsonen 1987 er Per Abrahamsen og Søren Østergaard rykket op i
3. division. Jens Palmelund Jensen er
placeret i DS, og Brian Sørensen var
nyoprykket i jyllandsserien.

1988
Vejle Fodbolddommerklub fejrede
50 års jubilæum.
Klubben var nu godt repræsenteret i
de bedste rækker. Søren Østergaard
og Per Abrahamsen dømte i 3. division, mens Brian Sørensen i løbet af
året rykkede op i danmarksserien,
ligesom Bjarne Søbye rykkede op i
jyllandsserien.

1989
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Der var genvag til hele bestyrelsen.
Karsten Ransby Nielsen blev genvalgt som næstformand, mens Leif
Kristensen tog endnu en tørn som
kasserer, og Folmer Lorentzen blev
genvalgt som sekretær.
Der blev igen afholdt teorimesterskaber, og vinderen blev Bjarne Søbye.
1989 var desuden året, hvor JBU besluttede at indføre en tidsbegrænset
udvisning på 10 minutter som erstatning for en advarsel. En regel, der fik
antallet af advarsler og udvisninger
til at falde drastisk.

1990
Ved generalforsamlingen blev det fra
et medlem foreslået, at dommerne
skulle melde afbud senest 10 dage i
forvejen, så der blev mulighed for at
få sine kampe i bedre tid. Dette forslag var kampfordeleren med på, og
denne regel trådte derfor i kraft.
Erik Methmann blev genvalgt som
klubbens formand, mens Leif Lauersen blev genvalgt som kampfordeler.
Til gengæld blev Preben Jakobsen
valgt som ny suppleant til bestyrelsen.
I efterårssæsonen opstod en kedelig
sag, da en af klubbens dommere
brækkede kæben under en kamp
mellem en vejlensisk klub og et hold
fra Kolding. Dommeren blev slået af
en spiller. JBU idømte spilleren fra
den vejlensiske klub 9 spilledages
karantæne, mens han i retten blev
idømt 30 dages fængsel.
Ved årets udgang var der 122 medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub. Heraf var cirka 80 aktive.

1991
Som sædvanligt blev Ejgil Jensen
valgt som dirigent, og han kom til at
stå i spidsen for en af de hurtigst overståede generalforsamlinger i klubbens historie. Mindre end en time gik
der, før det hele var overstået.
I sin beretning kunne formand Erik
Methmann fortælle, at det gik godt
for Vejle Fodbolddommerklub på
øverste niveau. Søren Østergaard og
Per Abrahamsen var begge rykket

op i 2. division i den nye sæson,
mens Bjarne Søbye var rykket op i
danmarksserien, hvor han var placeret sammen med Brian Sørensen.

1992
Søren Østergaard valgte inden denne sæson at trække sig fra posten
som dommer i 2. division på grund
af rygsmerter. Han fik på årets generalforsamling overrakt nålen for 50
divisionskampe.
Søren Østergaard havde dog planer
om en position lokalt i Vejle Fodbolddommerklub, for han stillede op
til posten som kampfordeler, hvor
Leif Lauersen var på valg. Dermed
var der kampvalg, hvor Leif Lauersen
løb med sejren med 38 stemmer. 28
stemte på Søren Østergaard, mens
to stemmer var blanke.

1993
Efter at have siddet i bestyrelsen for
Vejle Fodbolddommerklub i 33 år
valgte Folmer Lorentzen at takke af.
Folmer Lorentzen blev i 1970 valgt
som kasserer, og i 1975 blev han sekretær. Den position sad han på
frem til 1993.
Det blev igen i 1993 nødvendigt at
ekskludere medlemmer, der ikke
havde betalt, hvad de skyldte i kontingent og kampafgift. Fra medlemmerne blev det på generalforsamlingen foreslået, at bestyrelsen skulle
køre en endnu hårdere linje, men
formand Erik Methmann slog fast, at

der blev gjort, hvad klubbens love
gav lov til.
På generalforsamlingen blev Ulrik
Malmberg valgt som klubbens nye
sekretær.

1994
Det var glædeligt, at Bjarne Søbye
inden den nye sæson blev rykket op
i divisionen, ligesom der var en oprykning til Poul Weihrauch. Bestyrelsen besluttede desuden at kontakte
DBU’s dommerudvalg i håb om, at
det kunne give en oprykning til Per
Abrahamsen, nu hvor Kaj Østergaard havde efterladt en ledig plads i
den fornemste række. Per Abrahamsen havde sluttet sæsonen som nummer 2 blandt dommerne i den næstbedste række, men kun den bedste
rykkede op. Det ændrede dommerklubbens henvendelse ikke på.
Året forinden besluttede medlemmerne, at der skulle være mulighed
for at købe en klubjakke til en fordelagtig pris. Dette betød, at regnskabet
på generalforsamlingen i 1994 viste
et mindre underskud.

1995
Leif Kristensen gennemgik sit sidste
regnskab som kasserer for Vejle Fodbolddommerklub, da han valgte at
stoppe i klubbens bestyrelse. I stedet
blev John Svendsen valgt som ny
kasserer, mens Finn Hansen blev
valgt som ny næstformand for Vejle
Fodbolddommerklub.
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Ved generalforsamlingen efterlyste
Ole Essemann årsager til den manglende opbakning til klubbens aktiviteter. En efterlysning, der ikke gav
resultat. Ole Essemann kunne desuden fortælle, at kræfter i klubben
gik med planer om at etablere en
veteranklub.

1996
Erik Methmann valgte ved årets begyndelse at trække sig tilbage som
formand, og i stedet blev Per Abrahamsen valgt som ny formand. Desuden blev Søren Refsgaard valgt som
ny kampfordeler for et enkelt år. Allerede to måneder senere vælger Søren Refsgaard dog at stoppe som
kampfordeler på grund af sit civile
job.
Ved generelforsamlingen blev der
igen fremlagt et positivt regnskab.
Klubben var kommet ud af 1995
med et overskud på et par tusinde
kroner og havde nu cirka 50.000
kroner på kistebunden.
Det var omkring dette år, at dommermanglen begyndte at gøre sit
indtog. Formand Per Abrahamsen
udsendte sidst på året en pressemeddelelse til de lokale medier,
hvor der blev gjort opmærksom på,
at nye dommere var en nødvendighed, hvis alle 3500 kampe skulle
dømmes i 1997.

1997
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Formand Per Abrahamsen åbnede

året med at fortælle alle områdets
fodboldklubber, at “1997 bliver året,
hvor Vejle Fodbolddommerklub ikke
kan stille dommere til alle kampe”.
På generalforsamlingen var der genvalg til både næstformand Finn Hansen, kasserer John Svendsen og
kampfordeler Bjarne Søbye. Bestyrelsen bestod desuden af formand
Per Abrahamsen og sekretær Ulrik
Malmberg.
Ejgil Jensen og Leif Kristensen blev
på generalforsamlingen hædret for at
have været medlemmer af klubben i
40 år.
Honoraret var nu oppe på 100 kroner for en seniorkamp, mens en ungdomskamp blev belønnet med 70
kroner.

1998
På generalforsamlingen blev det besluttet at slå uddannelsesudvalget og
festudvalget sammen til ét udvalg:
Aktivitetsudvalget. Dette udvalg
skulle fremover have til opgave at stå
for arrangementer af både faglig og
social karakter.
Billund IF valgte fra begyndelsen af
1998-sæsonen at melde sig under
Vejle Fodbolddommerklubs faner.
Der var forfremmelse til Bjarne Søbye, som var rykket op i 1. division,
mens Lars Peter Beck var rykket op i
jyllandsserien. Desuden fik Vejle
Fodbolddommerklub fra denne sæson en DBU-bedømmer, da Finn
Hansen bestod prøven og dermed
kunne bedømme på højeste niveau.

1999

2002

Bjarne Søbye besluttede at stoppe
som klubbens kampfordeler. Bestyrelsen måtte i arbejdstøjet for at finde den rigtige afløser, og på generalforsamlingen endte det med, at
Hilbert Rasmussen blev valgt.

JBU indførte dette år automatisk
dommerafregning, så dommerne
ikke længere skulle hæve honoraret
efter kampen, men i stedet fik pengene sat ind på sin konto to gange
om måneden.
Bjarne Søbye og Per Abrahamsen er
fortsat indrangeret i 1. division, men
der skal kigges langt ned af listen for
at finde emner, der kan nå toppen.
Jimmi Hansen var med i trin 3, men
han kiksede oprykningen til jyllandsserien.
Dommerne uddelte i løbet af året
123 udvisninger. Topscoreren var
Torben Johansen, der 11 gange havde det røde kort oppe af lommen.

2000
Lars Peter Beck rykkede op i danmarksserien, mens Lau Witt Jensen
var ny mand i jyllandsserien.
Der blev igen nødvendigt at skifte
ud på posten som kampfordeler, da
Hilbert Rasmussen på grund af et nyt
arbejde ikke kunne fortsætte. I stedet trådte Lars Peter Beck, der på
generalforsamlingen året forinden
var blevet valgt som suppleant til bestyrelsen, til som ny kampfordeler.
Per Abrahamsen havde på forhånd
meldt sin afgang, og i stedet blev Ulrik Malmberg valgt som ny formand.
Til den ledige post som sekretær
blev Villy Schytz valgt.

2001
Lars Peter Beck ønskede ikke at opstille til posten som kampfordeler. I
stedet blev Elin Weber Søbye valgt
uden modkandidat.
Vejle Fodbolddommerklub var fortsat repræsenteret med to dommere i
1. division: Per Abrahamsen og Bjarne Søbye, mens Lars Peter Beck var
indrangeret i danmarksserien.

2003
På generalforsamlingen var der
kampvalg om posten som næstformand. Henrik Christensen blev foreslået som modkandidat til Finn Hansen, og efter en afstemning blev
Henrik Christensen valgt som ny
næstformand. Bestyrelsen bestod
desuden af formand Ulrik Malmberg, sekretær Villy Schytz, kampfordeler Elin Weber Søbye og kasserer John Svendsen.
Sæsonstarten blev i en vis grad præget af den ulmende konflikt mellem
DFU/JFU og DBU/JBU. Konflikten
handlede om, hvem der skulle påsætte dommere til kampene i JBU’s
turneringer. JBU ønskede at overtage
opgaven, der altid havde tilhørt dommerklubberne, men dette ønske blev
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ikke imødekommet uden en konflikt.
Til slut nåede parterne frem til en aftale, der indebar, at dommerpåsætningen fra den 1. januar 2006 skulle
overgå fra dommerklubberne til JBU.
Midtvejs i året blev antallet af Vejle
Fodbolddommerklubs repræsentanter i landets øverste rækker halveret,
da Bjarne Søbye faldt for DBU’s aldersgrænse på 45 år. Bjarne Søbyes
sidste opgave blev en kamp i 1. division mellem Haderslev FK og B 1909
på Haderslev Stadion.

2004
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Det var blevet tid til foryngelse i bestyrelsen. Ulrik Malmberg ønskede
at stoppe som formand for dommerklubben, og i stedet blev den hidtidige næstformand Henrik Christensen valgt. Carsten Fischer blev valgt
som ny næstformand.
Ejgil Jensen havde forud for generalforsamlingen meddelt, at dette var
sidste gang, han ønskede at styre slagets gang som dirigent. I 42 år i træk
havde Ejgil Jensen været dirigent ved
Vejle Fodbolddommerklubs generalforsamling.
Den 19. juni 2004 var det farvel til
den sidste af Vejle Fodbolddommerklubs tilbageværende elitedommere.
Per Abrahamsen havde ligesom
Bjarne Søbye rundet 45 år, og dermed var det farvel til divisionsfodbold. Per Abrahamsens sidste kamp
som divisionsdommer blev opgøret i
1. division mellem Silkeborg og
Køge på Silkeborg Stadion.

2005
Bestyrelserne i dommerklubberne i
Vejle, Horsens, Kolding og Fredericia arbejdede hen mod en fusion.
Vejle Fodbolddommerklub var som
den første af de fire dommerklubber
til afstemning, og et flertal af medlemmerne valgte at gå ind for fusionen med de tre naboklubber. Det
blev dog aldrig til nogen sammenlægning, da de øvrige klubbers medlemmer på generalforsamlingerne
valgte at sige nej. Vejle Fodbolddommerklub kunne derfor fortsætte
som selvstændig klub, mens Kolding
Fodbolddommerklub og Fredericia
Fodbolddommerklub få år senere
valgte at slå sig sammen til Sydøstjysk Fodbolddommerklub.

2006
Dette var første år, hvor det ikke
længere var dommerklubben, men
derimod JBU, der skulle påsætte
dommere til kampene. For de aktive
dommere i Vejle Fodbolddommerklub fik det dog ikke den store betydning, da JBU havde valgt at ansætte de kampfordelere, der i
forvejen fungerede i dommerklubberne, som påsættere. Således var
det fortsat Elin Weber Søbye, der
sørgede for, at at få dommere sat på
kampene i Vejle-området.

2007
På generalforsamlingen var der hæder til Ejgil Jensen og Leif Kristensen

for 50 års medlemskab samt til Preben Birn og Karsten Ransby Nielsen
for 40 års medlemskab.
Bestyrelsen havde foreslået at nedlægge aktivitetsudvalget, men dette
forslag var medlemmerne ikke med
på.
Efter generalforsamlingen bestod bestyrelsen af Henrik Christensen (formand), Torben Johansen (næstformand), Jørgen Roost List (sekretær),
Bjarne Andersen (kasserer) og Finn
Holm Olsen (menigt medlem).
Kort inde i 2007 indløb beskeden
om, at Vejle Fodbolddommerklubs
mangeårige formand, Erik Methmann, var afgået ved døden.
I løbet af året valgte næstformand
Torben Johansen at melde sig ud af
klubben, og i stedet trådte suppleanten, Erik Vinstrup, ind i bestyrelsen.

2008
Henrik Christensen aflagde på generalforsamlingen sin sidste formandsberetning. I stedet blev Lau Witt Jensen valgt som ny formand for Vejle
Fodbolddommerklub.
Stefan Kirkedal var fra begyndelsen
af 2008 rykket op i danmarksserien,
mens Alex Hermann midtvejs i sæsonen rykkede op i jyllandsserien.

2009
Formand Lau Witt Jensen aflagde i
begyndelsen af året sin første beretning som formand for Vejle Fodbolddommerklub. Formanden måtte

endvidere vænne sig til tanken om
udskiftninger i bestyrelsen, for hverken Erik Vinstrup eller Finn Holm
Olsen ønskede at genopstille. I stedet blev Alex Hermann valgt som ny
næstformand, mens Elin Weber Søbye blev valgt som menigt medlem
af bestyrelsen.
Det blev fra 2009 desuden slået fast,
at alle dommere, der ønskede at virke fra serie 3 eller højere, skulle gennemgå en årlig teoretisk test.
Midtvejs i sæsonen rykkede Alex
Hermann op i danmarksserien, så
Vejle Fodbolddommerklub nu rådede over to dommere i denne række.

2010
Et stort kuld nye dommere var dette
år kommet godt i gang i Vejle Fodbolddommerklub. Hele dommerverdenen havde i en årrække skreget
på, at der manglede kræfter, og i
årene forinden var der overalt i landet – og dermed også i Vejle – sket
det, at de nye dommere hurtigt var
faldet fra. Men denne gang gik det
anderledes. En stor gruppe nye dommere blev udklækket, og stort set
alle sammen var fortsat aktive efter
det første år. Det var dog ikke ensbetydende med, at fremtiden var sikret
– de aktive dommere i Vejle Fodboldommerklub havde på dette tidspunkt en gennemsnitsalder på 47,1
år.
I 2010 blev Vejle Fodbolddommerklub efter seks års fravær igen repræsenteret i landets øverste rækker, da
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Stefan Kirkedal rykkede op i 2. division.

2011
Det blev en rolig generalforsamling,
hvor alle de bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der var på valg, accepterede at tage endnu en tørn. Det
betød, at bestyrelsen bestod af Lau
Witt Jensen (formand), Alex Hermann (næstformand), Preben Birn
(kasserer), Jørgen Roost List (sekretær) og Elin Weber Søbye (menigt
medlem).
Erik Vinstrup, Bjarne Søbye og Svend
Erik Andersen blev genvalgt til udviklerudvalget, mens Lars Sørensen,
Kim Juncker og Sigurd Dalgas valgte
at tage endnu en tørn i aktivitetsudvalget.
På generalforsamlingen blev der
desuden hædret noget så sjældent
som en 60 års jubilar. Kaj Sørensen
bestod dommereksamen den 27. januar 1951 og er således den, der i
længst tid har været medlem af Vejle
Fodbolddommerklub.

2012
På generalforsamlingen blev det igen
tid til at vælge en ny formand, da
Lau Witt Dreisler (et “ja” på et rådhus havde ændret formandens efternavn) havde valgt at takke af efter
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fire år som formand. I stedet blev
Lars Sørensen valgt som ny formand.
Den nye samarbejdsaftale mellem
DBU Jylland og JFU betød, at en
dommerpåsætter ikke længere måtte have sæde i en dommerklubs bestyrelse. Det betød, at Elin Weber
Søbye måtte trække sig fra bestyrelsen i utide og i stedet overlade sædet til Morten Niebuhr, der på generalforsamlingen var blevet valgt som
suppleant.
Dommerklubben besluttede dette
år, at alle aktive dommere – uanset
indrangering – skulle bestå en fysisk
og teoretisk test for at kunne fungere
som dommer.

2013
Ved generalforsamlingen blev
Morten Niebuhr valgt som ny
næstformand, mens Kurt Carlsen
blev valgt som nyt medlem af den
bestyrelse, der desuden bestod af
Lars Sørensen (formand), Preben
Birn (kasserer) og Jørgen Roost List
(sekretær).
Året blev indledt med et rabalder
og en konflikt mellem DBU og
DFU. Forhandlingerne om et forhøjelse af dommernes honorarer
gik i hårdknude og endte med, at
alle dommerne nedlagde dommerhvervet.

Anekdoter
Som alt andet er prisen på en dommer også steget.
I 1970 var honoraret for en seniorkamp 26 kroner. I 1988 var honoraret steget til 90 kroner, i 2012 fik vi 200 kroner for en seniorkamp. I 2013 får vi 207
kroner for en seniorkamp.
Kampafgiften var også lavere. Fire kroner for en kamp på halvanden time.
Ungdomskampe blev i 1970 afregnet med 12 kroner.
Ved klubbens stiftelse var taksten for en seniorkamp 10 kroner. En kamp i
Danmarksturneringen gav dengang 20 kroner plus diæt.
*
Ernst Hansen har været en af Vejles meget kendte dommere. Under kælenavnene “Fløjte-Ernst” eller “Nattergalen” var han den første provins-dommer, der dømte i København. Det var i 1935 – tre år før dommerklubbens
stiftelse. I 1946 blev han den første dommer fra provinsen, som blev FIFAdommer. I alt dømte han otte landskampe plus en række internationale kampe.
*
Vejle Fodbolddommerklub har også udklækket kvindelige dommere. I jubilæumsåret har Vejle Fodbolddommerklub tre kvindelige medlemmer: Elin
W. Søbye, Kristina Husballe og Kamilla Madsen.
*
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“Peter Norup havde vist glemt sit dommertøj
derhjemme denne dag…”
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