
Beretning 2021 

Kære KFD´er. 

Det har været et spændende år for bestyrelsen samt mig personligt. Det var mit første år som formand, så 

det har været læringsår for mig.  

Det var et år med Lockdown samt masser af restriktioner. 

Generalforsamlingen blev for første gang i KFD´s historie holdt digitalt med stort succes.  

Jeg havde som ny formand, lovet jer, at jeg vil arbejde for nogle ting i 2021.  

• Jeg ville have flere arrangementer. 

• I skulle informeres meget mere end før – dvs det skulle være transparant 

• Der skulle laves nye aftaler med fysioterapeuter samt træningstøj 

• Hjemmesiden skulle opdateres 

• Traineeprogrammet skulle op og kører 

Er det så lykkedes med det hele? Det er det desværre ikke, men vi er godt på vej. 

Flere arrangementer 

Året startede med Lockdown samt hårde restriktioner. Det gjorde, at bestyrelsen desværre ikke kunne 

afholde vintertræning samt diverse arrangementer som vi havde planlagt i foråret. 

I efteråret kom vi så endelig i gang.  

Talenterne stod for DHL stafetten samt udvikleraftenen. Tusind tak til talenterne for det. 

Teorimesterskabet blev afholdt. Der var masser af hygge og koncentration. Jan Carlsen stod i spidsen for 

arrangementet. Kuzma Pavlov løb med titlen som årets teorimester. Tusind tak til Jan for hjælpen. 

VAR arrangement var et kæmpe hit. Igen var det Jan Carlsen som stod i spidsen sammen med KFD´s VAR 

dommer Kasper Madsen.  Det var en spændende samt lærerig aften for os alle. Tusind tak til Jan og Kasper. 

Vi afholdte informationsaften vedr tøj situationen, hvor DFU´s formand Kim Hansen var med, til at gøre os 

klogere på situationen. Tak til Kim og DFU som var med til arragementet. 

Afslutningsfesten blev afholdt i Tune hallerne. Det var en mega fed aften. 

• Traineeprogram 

Traineeprogrammet er desværre ikke kommet op og køre som vi ønsker. Pga alt for få tilmeldte, aflyste vi 

arrangementet. Men vi må prøve igen i år. 

• Aftaler med fys, massører, kostvejleder …. 

I foråret lavede KFD to aftaler med to forskellige fysioterapeuter. Vi lavede aftaler med FysioDanmark samt 

Fysio360. 

Fysio360 har kæmpe erfaring indenfor sportens verden. De er bl.a. tilknyttet de danske herrelandshold i 

fodbold fra U15-U21, samt vores Elite dommerne.  

FysioDanmark har KFD´s talenter bl.a. brugt til genoptræning samt talentsamling.  



Bestyrelsen har også lavet en aftale med Sportswear i Vanløse. Her kan du bl.a. købe opvarmningstøj, 

poloer og diverse ting med KFD´s logo på, til fornuftig pris. 

Bestyrelsen er meget glade for samarbejdet med alle disse virksomheder. 

 

• Opdatering af vores hjemmeside hvor det bl.a. skal være nemmere at bestille effekter hos 

effektmanden 

Vi er desværre stadig i gang med opdatering af vores hjemmeside. Der er flere mennesker involveret, men 

det er Kristian Brkic samt Oliver Simbold som står i spidsen for det. Det har desværre vist sig, at det ikke er 

en nem opgave. Det er det ikke, da vi ikke vil går på kompromis med nogle ting. Bestyrelsen ønsker på 

ingen måde, at miste nuværende nyheder og oplæg fra hjemmesiden af. Derfor er det ikke en nem opgave.  

Et af ønskerne var også, at I kunne bestille effekter på en meget nemmere måde end før. Det er det også 

blevet, men vi ønsker at det bliver endnu nemmere.  

Mobile Pay 

Mobile Pay løsningen, stod også højt på min listen, og det er lykkedes os, at få oprettet en MP løsning. 

Bestyrelsen har modtaget positiv feedback på det, og dette er vi glade for. 

• Mere information hvad bestyrelsen samt DFU arbejder med 

Bestyrelsens mål var og stadig er, at I bliver informeret mest muligt. Både fra hvad bestyrelsen i KFD 

arbejder med samt, hvad DFU gør. Vi har informeret jer med alt det vi kunne informere om. Næsten hver 

måned har vi sendt informationer og nyheder ud til jer. Kun juli måned slap I for en mail     . Bestyrelsen vil 

fortsætte med, at informere jer om alt, hvad der er muligt.  

Ny effektmand 

Mogens Høiyreby havde efter mange års tro tjeneste som effektmand givet staffeten videre. Vores nye 

effektmand blev og er Ahmad El-Achi. 

Ahmad har hjulpet med at opdatere bestillingsprocessen på vores hjemmeside så det er blevet overskueligt 

at bestille effekter. Tusind tak for det Ahmad.  

Ny kampfordeler 

Efter mange år, har vores kampfordeler Tom Kristensen ønsket, at fratræde sin stilling.  

Mirza Hasanbasic er vores nye kampfordeler. Han er trådt til 1.januar i år. Mon ikke Mirza sender mails ud 

til os i løbet af kort tid?:) 

Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet.  

Til den afgåede kampfordeler, Tom, der skal lyde kæmpe tak fra os alle, for alt hvad du har gjort som 

kampfordeler og for KFD. Tusind tak for alt.    

 

 

 



Talentprogram 

Efter seks år i spidsen for KFD’s Talentgruppe valgte Bjarne Nigaard i sommers at stoppe som talentchef. 

KFD´s mange talenter samt bestyrelsen, skylder Bjarne en stor tak for en dedikeret indsats. Ligeledes en tak 

til de dommere, der løbende er mentorer for vores talenter. 

Lars Møller Hansen har overtaget ansvaret for talenterne i KFD. Lige nu tæller gruppen fem dommere: Tre i 

Københavnsserien, 1 i serie 2 og 1 i serie 3. Søren Knudsen rykkede op i KS i sommers og Victor Agerskov i 

vinters. Casper Bengtsson rykkede op i serie 2 i vinters. 

Resultaterne viser, at vi har et godt talentprogram som gør, at vores talenter bliver bedre dommere og 

ledere på og uden for banen. 

I sommers havde Darko talentgruppen på træningslejr. Talenterne skulle have været en tur til Kroatien, 

hvor de skulle dømme en turnering, men pga Corona, blev det aflyst og derfor blev træningslejr holdt i det 

danske sommerland. Det blev til rigtig mange lærerige, sjove og ikke mindst spændende oplevelser med alt 

lige fra teoritest til skuespil og mental træning. 

Her i vinterpausen har Corona desværre sat sine begrænsninger, men det er blevet til en omgang 

teoritræning med instruktør Jonathan Nilton og et fint besøg fra Jylland, da superligadommer Morten 

Krogh lige efter nytår lagde vejen forbi og delte ud af sine erfaringer. 

Talenterne giver også tilbage til KFD-fællesskabet: De samler medlemmerne om DHL-stafet i Fælledparken, 

og i efteråret stod de bag en udvikleraften, hvor alle udviklere var inviteret. Vi kan kun opfordre til, at folk 

møder op, når sådanne arrangementer bliver stablet på benene. De dømmer også kampe for KFD. 

Teori træning 

Teoritræning blev afholdt digitalt, da det ikke kunne gøre fysisk pga Lockdown. Der var stor deltagelse og 

efterfølgende feedback var meget positiv. Jonathan Nilton, John Holm, Henning Hansen styrede 

træningerne. Tusind tak til jer alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fysisk måling samt DBU-samarbejdet 

Selvom der var Lockdown, valgte DBU K, at afholde en fysisk måling. Bestyrelsen blev kontakten af en 

håndfuld bekymrede dommere. I var bange for, at hvis I ikke dukkede op til målingen, at det vil have 

konsekvenser for jer (karrieremæssigt). 

Det er ikke en hemmelighed, at vi var dybt uenige med DBU K vedr fysisk måling.  

Vi tog kontakt til DBU K, om at få rykket denne måling til senere tidspunkt, men uden held. DBU K oplyste, 

at denne måling var kun en måling og ikke en test. Derfor vil der ikke være nogen konsekvenser for de 

dommere der ikke dukkede op. Derfor, kunne vi i bestyrelsen slet ikke forstår, hvorfor DBU K ønskede at 

gennemføre målingen som de eneste i Danmark og samtidig bryde forsamlingsforbuddet. 

Vi blev aldrig enige med DBU K om det, og målingen blev afholdt. 

Efter målingen, havde bestyrelsen vores årlige dialogmøde med DBU K, hvor vi vendte vores holdninger og 

syn på målingen. Vi havde en god og konstruktiv dialog. 

KFD og DBU K blev enige om, at vi ønsker et godt samarbejde og det præg havde vores dialogmøde også.  

Mange af dommerne havde desværre ikke fået en udvikling som de er berettiget til i 2020. Det var en bevist 

handling fra DBU K, da man valgte at bruge resurser på vejledningerne. DBU K oplyste os, at alle vil 

modtage de udviklinger de skal i 2021. Bestyrelsen har ikke hørt noget fra jer medlemmer om manglende 

udviklinger, og dermed kan vi konkludere, at DBU K har overholdt deres aftale. 

KFD tilbyd at hjælpe med vejledningerne samt arrangere flere fælles arrangementer. Dette var DBU K 

positive omkring. 

KFD havde ønske om, at teori træninger samt obligatoriske teorigennemgange stadig bliver afholdt fysisk, 

da det bl.a. er rigtigt godt for fællesskabet. DBU K har den samme holdning, men Corona har gjort og stadig 

gør, at det bliver holdt digitalt. 

Kampbørs var og er stadig et varmt emne. Der er ikke noget konkret strategisk måde kampbørs bliver kørt 

på. Man påsætter alle de dommere som står til rådighed en måned frem, og når der så er ledige kampe, så 

kommer de på børslisten og sendes ud til dommerne.  

Nogle kampe bliver tildelt efter, først til mølle princip og nogle efter kvalifikationer.  

Hvis man havde budt på en kamp som man ikke havde fået i første omgang og den stadig lå på 

kampbørsen, så er det fordi man har misset det. Her skal dommerne blot kontakte DBU K´s kontor. 

Mange af jer, har taget kontakt til bestyrelsen med diverse eksempler på, at kampbørs stadig ikke kører 

optimalt. Dette er noget bestyrelsen kommer til at snakke om til vores næste årlige dialogmøde.  

Bestyrelsen er hele tiden i dialog med bl.a. Kenneth Egeberg fra DBU´s kontor når der dukker nogle 

dilemmaer op. Der bliver lyttet og handlet fra både KFD og DBU med det samme.  

Der er selvfølgelig plads til forbedringer, men det vigtigste er, at vi har et godt samarbejde med vores 

største samarbejdspartner DBU K og det synes bestyrelsen, at vi har. 

 

 



Vold mod dommeren 

Vi har desværre haft to voldssager i København. I den ene hændelse blev politiet kontaktet som 

efterfølgende lukkede sagen.  

Som dommer, er det vigtigt at man føler sig sikker og tryg når man er ude og dømme fodbold.  

KFD accepter under ingen omstændigheder vold mod dommerne.  

Husk, at I skal øjeblikkeligt afbryde kampen og kontakte en af os i bestyrelsen. Så hjælper vi jer hele vejen 

igennem.  

I begge sager blev DBU K kontakten af mig personligt, og blev enige om forløbet med det samme. DBU tog 

kontakt til dommeren og lavede en aftale med dommeren.  

KFD er glade for den måde DBU K håndterede de to sager på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DFU  

DFU med den nye bestyrelse har ikke haft et stille og nemt år. Overdragelsen af materialer fra den gamle 

bestyrelse var næsten ikke eksisterende. Alle mails blev slettet og det samme gælder Dropbrox. De fik godt 

nok et USB stik med nogle materialer, som ikke var sorteret og meget er det var hellere ikke tilgængeligt. 

Det betyd, at den nye bestyrelse skulle starte helt forfra. 

Hvad har de så arbejdet med? 

De har bl.a. skulle lave en aftale med DGI samt DFIF, kvinder elite samt mænd elite og ikke mindst en 

tøjaftale. De har haft dialogmøder med DBU hvor diverse emner blev drøftet samt afholdte de 

formændsmøderne med dommerklubberne. 

Der er 2 ting som DFU i øjeblikket er meget opmærksomme på. Den ene er vold mod dommeren og den 

anden GDPR loven. 

Alle sager som omhandler vold, skal DFU have viden om. Det er ikke jer medlemmer som skal skrive til DFU 

men det er bestyrelsen som skal gøre det. Det er fordi, at voldssager ikke håndteres ens i Danmark og det 

skal det. Når jeg siger ikke håndteres ens, så er det strafudmåling som er meget forskellig. 

Mange klubber filmer deres kampe som efterfølgende er tilgængelige på nettet uden at spørger os 

dommere om vi ønsker at blive filmet. Vi ønsker ikke, at dommerne bliver filmet imod deres vilje. Derfor 

arbejder DFU hårdt på, at loven bliver overholdt og at vi dommere bliver beskyttet. Derfor er de i dialog 

med DBU om problematikken. Det er DBU som skal sørge for, at vi dommere ikke udstilles på sociale 

medier eller bliver konfronteret med videomateriale fra jeres kampe mod jeres ønske.  

DFU har modtaget via deres FB side nogle opslag, hvor dommerne er utilfredse over noget. Dette kommer 

DFU`s bestyrelse ikke til at besvare eller tage sig af. Hvis dommerne har nogle udfordringer, så skal de tage 

kontakt til dommerklubbens formand eller bestyrelse, hvor de så tager kontakt til DFU og løser 

udfordringen. 

KFD´s ønske er, at DFU kommer tættere på os dommere, og at dommerklubberne bliver inddraget mere i 

deres beslutninger.  

DFU har hjulpet KFD i flere sager og dette er vi meget glade for. DFU har bl.a. guidet os til, at søge om FKP 

puljen. ( fastholdelsespuljen) Det er en pulje DFU havde forhandlet med DBU, hvor DBU giver en pose 

penge som lokale dommerklubber kan søge om. Pengene skal gå til breddedommerne i form af faglige 

arrangementer. KFD har været så heldige, at vi modtog et beløb, som dækkede for vores VAR arrangement 

i efteråret. 

Bestyrelsen vil hermed takke DFU får den hjælp samt støtte vi har modtaget i løbet af året. 

 

 

 

 

 

 



Hjemløse 

Den 14.6. afholdte Ombold en turnering på Israels Plads. OMBOLD er en Nonprofit organisation, der siden 

2003 har udviklet et fodboldkoncept, der specifikt er målrettet samfundsgrupper, der ikke naturligt opsøger 

almindelige idrætsforeninger. Det er en organisation som KFD har støttet om før, og vil gøre det i 

fremtiden. KFD stiller altid op med dommerne helt gratis. I år stillede følgende dommere op: Orla Valbjørn 

Møller, Murat Can, Peter Ilsted samt Zasha Jensen. Der skal lyde tusind tak til jer alle for at I stillede op i 

god sags tjeneste      . 

Vores dommerkollega Zascha Jensen har været i kontakt med Ombold Gadefodbold og arrangeret et 

dommerkursus workshop, hvor KFD´er kunne tage en ”Ombold dommeruddannelse”. Det var en god og 

lærerig aften, hvor vi bl.a. mødte Gadefodbolds landstræner, som fortalte om livets gode og hårde dage.   

Bestyrelsen opfordre alle jer, til at støtte op om Ombold i fremtiden.  

 

Afslutning 

Afslutningsvis, vil jeg takke jer, for den måde I har håndteret de hårde Corona tid på,  samt været positive 

hele vejen igennem.  


